Werken in de zorg:

“Wat doet een
medisch incident
met jou?”
Thema-avond:

Beroeps(z)eer
Over de persoonlijke impact
van een medisch incident
Kom op dinsdagavond 13 mei naar Domus Medica voor
een thema-avond over de persoonlijke impact van medische
incidenten op de zorgprofessional. Veel zorgprofessionals
maken op enig moment in hun werkzame leven een medisch
incident mee. De impact daarvan kan groot zijn. Toch
spreken we hier nog maar weinig met elkaar over. Deze
thema-avond met een indringend optreden en boeiende
lezingen biedt kennis, inzicht en ruimte voor dialoog.

Waar en wanneer?
•
•
•

dinsdagavond 13 mei vanaf 18.30 uur (ontvangst met broodjes),
aanvang om 19.00. Om 22.00 uur sluiten we af met een borrel
toegang is gratis voor leden van VvAA, OMS, De Jonge Specialist, KNMG,
KNMP, LHV, LAD, V&VN, NAPA, KNGF, NMT, KNMvD (niet leden betalen € 50,-)
locatie: Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht

Aanmelden kan via www.vvaa.nl/ledenvoordeel

De thema-avond is een samenwerking
tussen Compassion for Care en VvAA.

De sprekers
Theatergroep Plezant “Dag & Nacht”
Theatergroep Plezant is een eigenzinnig en
uniek theatergezelschap. Hun indrukwekkende voorstellingen willen mensen raken
en inspireren op persoonlijke vraagstukken.
In “Dag & Nacht” volgt u een vaatchirurg
die verantwoordelijk wordt gehouden voor
een incident. Hij heeft onverwacht een uur
tijd voor bezinning. Zijn noodkreet werpt
licht op de flinterdunne scheidslijn tussen
dag en nacht, tussen succes en falen, het willen aanspreken
maar niet durven, de noodzaak van feedback en de angst
voor imagoschade. Hoe ver moet het komen voordat hij, zijn
team van verpleegkundigen, artsen én directie beseffen waar
de essentie van hun probleem ligt? En is er wel een probleem
of een irreële verwachting?
Dr. Kris Vanhaecht “Leed van artsen en
verpleegkundigen na complicaties taboe”
Kris Vanhaecht, senior onderzoeker KU
Leuven en fellow CBO Utrecht, leidt in
samenwerking met o.a. het Amerikaanse
Institute for Healthcare Improvement (IHI)
een onderzoeksgroep die zich bezighoudt
met het thema “second victim”. Hij
presenteert de cijfers, de wetenschappelijke achtergrond en de gevolgen van
medische incidenten op zorgverleners.
Dr. Gerda Zeeman “Hoe te handelen
als het misgaat…”
Gerda Zeeman, gynaecoloog en coach
praat over het belang van openheid na
een incident ten opzichte van patiënt en
familie, maar ook tussen betrokken
teamleden onderling. Voor welke dilemma’s komen zorgprofessionals te staan? Zij
geeft praktische tips en aanbevelingen en
illustreert deze aan de hand van persoonlijke ervaringen.

