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OPEN Netwerkbijeenkomst 30 juni 2017:  
Netwerkbijeenkomst 2 – Van ‘veilig leren’ naar OPEN – hoe om te gaan met de 

calamiteitenrapportage?  
14.00-17.00, NIVEL, Otterstraat 118, Utrecht, kamer 0.09 

 
Werkt u in een ziekenhuis en werkt u met collega’s aan een meer open cultuur?  
In het OPEN Leernetwerk kunt u in samenwerking met de onderzoekers van 
OPEN en mensen uit andere ziekenhuizen inspirerende ideeën opdoen en 
ervaringen uitwisselen. Zie www.openindezorg.nl. 
  
OPEN organiseert Netwerkbijeenkomsten voor een meer open cultuur in ziekenhuizen  
en onderzoekt de effectiviteit van de mogelijke oplossingen. Deze bijeenkomsten zijn  
bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in ziekenhuizen. 
 
Ziekenhuizen ervaren een spanning tussen de openheid en het maken van een 
calamiteitenrapportage.  
Calamiteitenrapportages zijn bedoeld om te kunnen leren van calamiteiten. Ze zijn bedoeld als 
bijdrage aan een meer open cultuur in ziekenhuizen. Toch ervaren ziekenhuizen een spanning 
tussen openheid en de calamiteitenrapportage. Dan ontstaan er vragen als: geef je het 
calamiteitenrapport ook aan de betrokken patiënten? Doe je dat helemaal, of maak je een 
samenvatting? En als je dat dan doet, wat betekent dit dan voor de betrokken artsen? 
Incidenten moeten met de patiënt worden gedeeld, maar hoe doe je dat? Wanneer doe je dat? 
En, betrek je hen dan ook bij de calamiteitenrapportage, en zo ja, hoe pak je dat aan? Gaat dit 
verder dan informeren?  
 
In deze OPEN Netwerkbijeenkomst willen we ervaringen van ziekenhuizen delen en met elkaar 
op zoek gaan naar oplossingen voor deze spanning. We nodigen de leden van het OPEN-
netwerk uit om hun ervaringen in te brengen.  
 

• Ontvangst op het NIVEL  
• Gesprek: “Hoe gaan OPEN deelnemers om met de calamiteitenrapportage?” 
• Pauze met koffie 
• Discussie: “Wat houdt lidmaatschap van OPEN in?” 
• Afronding 
• Borrel 

 
Aanmelden 
Voor aanmelding en vragen: Berber Laarman via b.s.laarman@vu.nl of 020-5985405.  
Voor meer informatie over OPEN zie www.openindezorg.nl. Op de website is tevens het  
eerste onderzoeksrapport van OPEN vrij te downloaden. 
 
OPEN Agenda 2017 
15 september, 15.00-19.00 Netwerkbijeenkomst 3 – De wisselwerking met de  

juridische wereld – alternatieve afhandeling medische 
aansprakelijkheid  

 
 
OPEN wordt mogelijk gemaakt door het Fonds Slachtofferhulp.  
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