Info over de plenaire sessies
Patient Safety: confessions of nurse
Patiëntveiligheid lijkt een modewoord dat, gevoerd door de accreditatie beweging, opgelegd
wordt aan verpleegkundigen, maar het is fundamenteel verbonden aan onze belofte: "ik zal
voor u zorgen". Tijdens deze lezing zal u kennis maken met patiëntveiligheid vanuit een
verpleegkundige perspectief. Los van regels en verplichtingen gaan we opzoek naar de
werkelijke betekenis van het concept in de dagelijkse verpleegkundige praktijk. Vanuit deze
insteek verkennen we de verschillende theoretische en filosofische perspectieven.

Jochen Bergs is postdoctoraal onderzoeker aan de UHasselt en gastprofessor aan de
Hogeschool PXL. Zijn onderzoek is gefocust op patiëntveiligheid, met een sterke interesse in
implementation science en spoedgevallenzorg. Door het combineren van kwantitatieve en
kwalitatieve onderzoeksmethoden zoekt hij naar modellen en technieken om interventies,
gericht op de verbetering van patiëntveiligheid, te implementeren in de praktijk. Jochen Bergs
heeft een achtergrond als urgentieverpleegkundige, hij behaalde een doctoraat in de business
economics (UHasselt) en studeerde implementation science aan Kings’ College te Londen.

Zorg voor jezelf
Versterk je veerkracht, voorkom burn-out
Persoonlijk leiderschap voor hulpverleners
Als hulpverleners zorgen we goed voor de ander: de patiënten, cliënten, bewoners, familie,
collega’s,…
Het ‘zorgen voor anderen’ zit ons in de genen.
Zorgen we ook goed voor onszelf?
Dat is een vraag waar hulpverleners doorgaans niet de beste leerling van de klas zijn.
Om echter het hoofd goed te kunnen bieden aan de complexe werkomstandigheden, om goed
met veranderingen en vernieuwingen te kunnen omgaan, om professioneel correct te kunnen
blijven handelen, is het zeer belangrijk dat we vooral ook goed voor onszelf zorgen.
Hoe we dit kunnen doen waardoor we veerkrachtiger worden en de verschillende
verwachtingen, taken, rollen beter het hoofd kunnen bieden en blijven bieden, daar worden
we wijzer in tijdens deze sessie.
Je krijgt tal van inzichten en vaardigheden aangereikt waarmee we tijdens de sessie aan de
slag gaan.
Je komt er versterkt buiten met een stap voorwaarts richting jouw eigen veerkracht of m.a.w.
jouw persoonlijk leiderschap.
Geef jezelf 45’ zelfzorg cadeau!
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