Programma symposium ‘Veilige(re) kindzorg door VMS?’
15.00-15.20 uur:

Value based healthcare (VHBC) in relatie met VMS.
Prof. Dr. Jan A. Hazelzet, Hoogleraar Kwaliteit en uitkomsten van de
zorg, Erasmus MC, Rotterdam

15.20-15.40 uur:

Safety II & toezicht
Dhr. Jan Maarten van den Berg, Inspecteur IgJ i.o.

15.40-16.00 uur:

Pauze met koffie en thee

16.00-17.30 uur:

Veilige(re) kindzorg door VMS?
Interactieve werksessie in samenwerking met NIVEL, met focus op
thema’s pijn en (lijn)sepsis. Welke succes- en faalfactoren zijn van
invloed op implementatie. Welke best practices kunnen we identificeren.
Werksessie in kleinere groepen (45 minuten) en centrale terugkoppeling
met korte discussie (45 minuten)

Achtergrondinformatie: ‘Veilige(re) kindzorg door VMS?’
Naar aanleiding van de concentratie van de kinderoncologische zorg heeft de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ) onderzocht of de Shared Care Centra voldoen aan de
minimale vereisten voor basiszorg, de randvoorwaarden en aan de ketenafspraken die nodig zijn
voor goede zorg aan kinderen met kanker. De IGJ concludeerde dat de geleverde zorg voldoende
is, maar op onderdelen beter kan. De (implementatie van de) VMS-thema’s ‘lijnsepsis’, ‘vroege
herkenning van het vitaal bedreigde kind’ en ‘vroegtijdige herkenning en behandeling van pijn’
behoeven verbetering evenals het registreren en evalueren van complicaties. De IGJ heeft de NVK
en haar leden de opdracht gegeven om de criteria van deze VMS-thema’s te implementeren zoals
het desbetreffende VMS-thema dat beschrijft. De NVK realiseert zich dat dit niet alleen de 21
Shared Care Centra aangaat, maar dat problemen rondom deze thema’s ook in andere
ziekenhuizen hoog op de agenda staan.
Gelijktijdig laat de Monitor zorggerelateerde schade zien dat de potentieel vermijdbare sterfte in
Nederlandse ziekenhuizen de afgelopen jaren niet verder is afgenomen. Hoewel ziekenhuizen in
Nederland ook de afgelopen jaren prioriteit hebben gegeven aan verbetering van kwaliteit en
veiligheid, lijken de opbrengsten hiervan beperkt en zal moeten worden gezocht naar een andere
focus en effectievere verbetermogelijkheden. Vanuit onder meer de Federatie Medisch Specialisten,
de NFU en de NVZ is een verbeterprogramma in de maak waarbij ook voor kindzorg relevante
thema’s geadresseerd zullen worden.
Tijdens het symposium willen we u graag informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van
kwaliteitsverbetering in de zorg (onder meer ‘Safety 2 benadering’ en ‘vergroten van veerkracht in
ziekenhuizen’) en met u van gedachten wisselen over de te volgen weg naar verbetering. Ook willen
we best practices delen en een stap maken naar uniformiteit en kwaliteitsverbetering in de
ziekenhuizen in Nederland. We zien uit naar uw input!

