
Uitnodigingvrijdag 16 april 2021

De derde Adrienne Cullen lezing over 
Open Disclosure After Serious Harm

Openheid na een medisch incident: wat hebben we geleerd en 
hoe borgen we verbeterinitiatieven.

Vrijdag 16 april 2021, 12.00 tot 13.00 uur

Verbeteringen borgen: hoe doen we dat?
Welke generieke verbeterstappen zijn er 
gemaakt in het UMC Utrecht in openheid 
na een incident. Hoe borgen we deze 
verbeterinitiatieven?

Gesprek met Marcel Albers, directeur 
kwaliteit en patiëntveiligheid UMC 
Utrecht en Kitty Bloemenkamp, 
hoogleraar verloskunde en voorzitter 
calamiteitencommissie UMC Utrecht. 

Ervaringen van een patiënt en een arts 
bij een medisch incident 
Film waarin een patiënt en een oncologisch 
chirurg vertellen over hun ervaringen met 
een incident waarbij er tumormarkers zijn 
gemist. 

Resultaten project: Als er iets mis gaat
Lezing van Cordula Wagner, directeur 
Nivel en hoogleraar patiëntveiligheid, Vrije 
Universiteit / Amsterdam UMC. Zij deelt de 
resultaten van het project: Als er iets mis 
gaat, over de gevolgen van calamiteiten 

voor patiënten, naasten en de gevolgen van 
openbaarmaking.

Patiënten en zorgverleners opvangen  
na een incident: hoe doen we dat?
Hoe regelen we opvang, begeleiding en 
nazorg voor patiënten en hun familie 
bij een ernstig medisch incident en 
wat zijn de ervaringen? Hoe helpen we 
zorgprofessionals om een schokkende 
gebeurtenis te verwerken en opnieuw 
vertrouwen in eigen handelen te vinden?

Gesprek met Cordula Wagner, directeur 
Nivel en hoogleraar patiëntveiligheid, Vrije 
Universiteit / Amsterdam UMC, Michèle 
Huisman, coördinator patient support 
UMC Utrecht, Marjel van Dam, intensivist 
en coördinator peer support UMC Utrecht 
en Marcel Albers, directeur kwaliteit en 
patiëntveiligheid UMC Utrecht.

Tijdens de lezing kun je via de mail vragen 
stellen. Lees meer op onze website.

Over de Adrienne Cullen Lecture
De Adrienne Cullen Lecture on Open Disclosure After Serious Harm vindt jaarlijks plaats in 
het UMC Utrecht. De eerste lezing werd gehouden in 2018 toen mevrouw Adrienne Cullen 
en twee van haar artsen openlijk spraken over de medische fout die bij haar tot terminale 
baarmoederhalskanker heeft geleid. Mevrouw Cullen is overleden op 31 december 2018. 
Deze lezing is ter ere van haar vernoemd, zodat we als ziekenhuis leren van dingen die fout 
gaan en door openheid voorkomen dat soortgelijke fouten opnieuw worden gemaakt

Deelnemen online meeting

Aanmelden is niet nodig

Programma
Gespreksleider: Hans van Delden, hoogleraar medische ethiek UMC Utrecht

https://www.umcutrecht.nl/nl/adrienne-cullen-lezing
https://youtu.be/GuovVLRm8L0

