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OPEN Netwerkbijeenkomst 5  
“Open(baar)heid rondom calamiteitenrapportages” 

10 april van 14.00-17.00 uur, Costerzaal (G0-209) Amsterdam Medisch Centrum 
Meibergdreef 9, Amsterdam 

 
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 OPEN ziekenhuizen. 
 
De Gedragscode Openheid na medische incidenten; betere afwikkeling Medische 
Aansprakelijkheid (GOMA) bevat aanbevelingen die erop toezien dat patiënten open en eerlijk 
tegemoet worden getreden na een medisch incident. Deel A van de GOMA wordt op dit 
moment geëvalueerd door in kaart te brengen welke vragen er bij ziekenhuizen spelen bij 
het implementeren van een open beleid. De eerste resultaten worden gedeeld op deel I van 
de Netwerkbijeenkomst. 
 
Deel II van de Netwerkbijeenkomst is gewijd aan openbaarheid van calamiteitenrapportages. 
Van ziekenhuizen wordt verwacht dat zij open zijn over calamiteiten die zich hebben 
voorgedaan. Het Wetsvoorstel tot wijziging van de WGBO bevat daarom een bepaling die 
ziekenhuizen ertoe verplicht openheid te geven over calamiteitenrapportages. In de praktijk 
roept deze verplichting veel vragen op. Hoe ver reikt deze verplichte openheid? Hoe kan 
informatie begrijpelijk en zinvol worden gepubliceerd – zonder in het nauw te komen met de 
veiligheid en vertrouwelijkheid die nodig wordt geacht om een incident goed te kunnen 
onderzoeken en daarvan te leren? Sommige OPEN ziekenhuizen, zoals het VUmc, publiceert 
over calamiteiten op hun website. Zij delen hun ervaringen.  
 
Voorlopig programma 
Deel I: Sneak preview van de GOMA evaluatie 
14:00 Introductie & terugblik op Netwerkbijeenkomst ‘Opvang voor zorgverleners na een 

medisch incident’ 
14:10 ‘Sneak preview’: resultaten GOMA Evaluatie (Roland Friele & Berber Laarman) 
14:30 Caroline Panis en Anneke Tiemersma (VUmc): Hebben OPEN ziekenhuizen ervaringen 

met een ‘open disclosure coach’? 
14:40 Discussie 
 
Deel II: Openbaarheid over calamiteitenrapportages 
15:30 Piet ter Wee (VUmc): Hoe kunnen ziekenhuizen veilig publiceren over calamiteiten? 
15:50 Discussie 
17:00 Afsluiting (Arno Akkermans) & borrel 
 
Aanmelden kan bij Elsie Greep, via e.greep@nivel.nl 
 
 
OPEN wordt mogelijk gemaakt door het Fonds Slachtofferhulp.  
 


