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OPEN Netwerkbijeenkomst 7 april 2017:  
Klachtafhandeling volgens de Wkkgz 

15.00-18.00, 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 
  
Voor wie? 
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. 
 
Programma  
Op de eerste Netwerkbijeenkomst wordt het doel en de aanpak voor het vervolg van  
OPEN aan OPEN deelnemers en geïnteresseerden voorgelegd en wordt gelegenheid  
gegeven hierop te reageren.  
 
De rest van de bijeenkomst staat in het teken van klachtafhandeling volgens de Wet 
Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (Wkkgz). De Wkkgz heeft ten doel patiënten beter te 
begeleiden door een laagdrempelige en proactieve klachtafhandeling. Deze 
Netwerkbijeenkomst wordt één van de drie onderzoeksthema’s van het vervolg van 
OPEN geïntroduceerd: betere begeleiding van patiënten als er iets mis gaat.  
 
15:00   Ontvangst en welkom door Arno Akkermans 
15:10 Terugblik op de activiteiten van OPEN tot dusver en de plannen voor de 

toekomst door Berber Laarman 
15:25 Presentatie Fonds Slachtofferhulp over de plannen voor de Pilot 

Casemanagement 
15:35 Wegens omstandigheden onder voorbehoud: Lucy Dijkman (OLVG) over 

de nazorg voor patiënten in het OLVG 
15:45  Pauze met koffie 
16:00 Stille-wand-discussie onder leiding van Roland Friele: ‘Wat is de meest 

gevoelde impact van de Wkkgz?’ 
16:50  Afronding door Johan Legemaate 
17:00/18:00 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 
OPEN organiseert op korte termijn nog twee Netwerkbijeenkomsten waar  
onderzoeksthema’s en plannen voor het vervolg van OPEN worden geïntroduceerd.  

http://www.openindezorg.nl/
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Deze Netwerkbijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor OPEN deelnemers en potentiële  
deelnemers die kennis willen maken met het Netwerk. Voor meer inhoudelijke  
informatie over de onderzoeksthema’s zie www.openindezorg.nl/nieuws of  
neem contact op met Berber Laarman. Voor ieder onderzoeksthema  
worden tevens verdiepende Netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor de deelnemers  
van het Leernetwerk. 
 
9 juni, 15.00-17.00 Netwerkbijeenkomst 2 – Van ‘veilig’ naar OPEN – hoe 

om te gaan met de calamiteitenrapportage?  
15 september, 15.00-17.00 Netwerkbijeenkomst 3 – De wisselwerking met de  

juridische wereld – alternatieve afhandeling medische 
aansprakelijkheid  

 
 
OPEN wordt mogelijk gemaakt door het Fonds Slachtofferhulp.  
 

http://www.openindezorg.nl/nieuws

