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Ronde 1:  13.00 – 14.00 uur  

 

 
Keuze uit twee plenaire bijeenkomsten. 
 
1.01 Jouw unieke brein! Over het efficiënte onbewuste 
Het werken in de zorg kent mooie kanten die energie geven. Het verhaal van een patiënt 
kan ons raken, daar worden we blij van. Echter, de hoeveelheid werk neemt toe, dit kan 
veel negatieve energie met zich mee brengen.  
Er is de laatste tijd steeds meer bekend hoe we ons brein efficiënt kunnen gebruiken. 
Het bewuste brein is gevoelig voor te veel informatie, als we filters gebruiken gaat dat 
een stuk beter. Het multitasken kunnen we beter aan anderen overlaten. Het 
onbewuste heeft intuïtief door hoe we in moeilijke situaties moeten handelen, dat 
werkt heel snel. Met deze indeling kun je de snelheid van het werk veel beter aan. 
Ik vind het brein een spectaculair instrument. En als je het snapt kun je het leuk houden! 
 
Docent:   Barend van Kooten, neuroloog in Apeldoorn 
Vorm:    interactieve presentatie 
Leerdoelen:  1. inzicht hoe het brein informatie verwerkt. 
                                               2. Wat is de functie van het onderbewuste? 
                                               3. Handvaten hoe het brein te gebruiken om beter om te  
     gaan met de werkdruk. 
Max. aantal deeln.: 300  
Hoofdcompetentie:  professionaliteit en kwaliteit 
Nevencompetentie: communicatie 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
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1.02 De moedige zorgverlener 
Als mens zijn we feilbaar, maar als zorgverlener vinden we dat moeilijk te accepteren 
van onszelf. Het ‘hidden curriculum’ tijdens de opleiding leert ons dat we geen fouten 
mogen maken. Dit leidt tot onrealistische verwachtingen van onszelf en van elkaar en 
draagt bij aan gevoelens van schaamte wanneer we hier niet aan blijken te voldoen. 
Daarbij komt dat weinig artsen en andere zorgverleners geleerd hebben hoe hun 
onbewust onveilige gedrag risico’s vormt voor de patiëntveiligheid, laat staan hoe je dit 
gedrag bespreekbaar kan maken. Open en niet-veroordelend spreken over onveilig 
gedrag vergt een bepaalde mindset en vergt vooral ook moed. Deze lezing gaat in op 
hoe we gevormd zijn tot wie we zijn, en hoe we met moed ons pad kunnen verleggen 
naar omgangsvormen die meer recht doen aan de bevlogenheid en leergierigheid 
waarmee we ooit gekozen hebben voor patiëntenzorg. 
 
Docent:   Prof. dr. Ian Leistikow, inspecteur Inspectie  
    Gezondheidszorg & Jeugd en hoogleraar Erasmus School of  
    Health Policy &Management 
Vorm:    interactieve presentatie 
Leerdoelen:  1. Inzicht waarom we het zo moeilijk vinden om met 
   fouten om te gaan.     
    2. Kennis van risico’s in ons handelen waardoor  
    patiëntveiligheid in gevaar komt. 
    3. Introductie in andere omgangsvormen waardoor open 
   over patiëntveiligheid gesproken wordt. 
Max. aantal deeln.: 300 
Hoofdcompetentie:  professionaliteit en kwaliteit 
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie   
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


