
 

Programma NFU-conferentie Verantwoord anders 
7 oktober 2022 
 
10.00 uur          Ontvangst door Bertine Lahuis, dagvoorzitter (voorzitter NFU, voorzitter RvB  

Radboudumc) 
10.05 uur          Opening door Margriet Schneider (vice voorzitter NFU, voorzitter RvB UMC Utrecht) 

10.15 uur          Drie thema’s met reflectie door forum 
In de umc’s zijn de afgelopen periode succesvolle experimenten uitgevoerd op het 
gebied van kwaliteitsverbetering en anders verantwoorden. We gaan in gesprek 
over de resultaten en ervaringen: 
- Leren en verantwoorden door Marieke Kruip (directeur Kwaliteit en Veiligheid  

Erasmusmc) & Joke Boonstra (vice-voorzitter RvB Erasmusmc) 
- Samenwerken aan kwaliteit door Marcel Albers (directeur Kwaliteit van Zorg en 

Patiëntveiligheid UMC Utrecht) 

- Zinvolle registratie door Hans van der Hoeven (hoogleraar Intensive Care 
Radboudumc) 

Het forum bestaat onder andere uit Dianda Veldman (voorzitter Patiëntenfederatie 
Nederland), Hugo Solleveld ( teamcoördinator ziekenhuizen IGJ), Dirk Jan van den 
Berg (voorzitter ZN), John Taks (voorzitter RvB Diakonessenhuis Utrecht en 
bestuurslid NVZ)   

 
12.30 uur  Afronding plenair programma 
12.45 uur Lunch 
13.30 uur Verdiepende parallelsessies 

 Hoe vergroten we het eigenaarschap voor kwaliteit op de werkvloer? 
Rutger Verhage (intensivist Radboudumc, NFU Master Kwaliteit en Veiligheid), 
Suzan Meijer (IC-verpleegkundige, teamleider en voorzitter Stuurgroep Kwaliteit 
en Veiligheid IC Radboudumc) en Marieke Zegers (senior onderzoeker IC 
Radboudumc) vertellen hoe zij werken aan kwaliteit en veiligheid in de genen 
van alle medewerkers en aan het verhogen van de motivatie voor kwaliteit.  
 

 Patiënt, instelling en toezichthouder zijn ook partij bij kwaliteit van zorg.   
Saskia Papenhuijzen (manager Kwaliteit en Patiëntveiligheid UMC Utrecht),  
Monique van Oirschot (stafadviseur Zorg UMC Utrecht), Joost Hopman 
(medisch directeur Radboudumc) en  Sander van Roosmalen (beleidsadviseur 
Radboudumc) nemen de deelnemers mee in de methodiek van 
waardendialogen tussen patiënt en zorgverlener. 
 

 Hoe leren professionele teams van elkaar en wat hebben ze daarvoor nodig? 
Jaap Hamming (hoogleraar Chirurgie LUMC), Ingeborg Steneker (directeur 
Patiëntenzorg en Innovatie LUMC) en Marit Buijs (strategisch beleidsadviseur 
Kwaliteit en Patiëntenzorg Erasmus MC) pakken deze boeiende vraag met de 
deelnemers op. 
 

 ISO-certificatie in de praktijk.  
Marc van Dijk (hoogleraar Neurochirurgie UMCG) en Jan Noord (hoofd Kwaliteit 
UMCG) gaan in gesprek over hun ervaringen met ISO-certificatie. Centraal staat 
de onafhankelijke toetsing van eigen visie en beleid.  
 

14.30 uur          Plenaire terugkoppeling parallelsessies 

15.00 uur          Slotwoord door dagvoorzitter 


