
NFU-conferentie 
Verantwoord anders

SAVE THE DATE
Vrijdag 7 oktober van 10:00-15:00 uur 
in Villa Jongerius te Utrecht. 

Voor wie
De conferentie Verantwoord anders staat open voor patiënten(organisaties), betrokkenen uit 
umc’s, beleidsmakers en accreditatie- en certificatie-organisaties en andere stakeholders en 
belangstellenden.

Alvast aanmelden?
Dat kan! Stuur een mailtje naar: kwaliteitvanzorg@nfu.nl. Deelname is gratis.

CONTACT

Enkele sprekers die al toegezegd hebben, zijn:

Margriet Schneider
Vice-voorzitter NFU
Voorzitter RvB UMC Utrecht

Bertine Lahuis 
Voorzitter NFU 
Voorzitter RvB Radboudumc

 7  
OKT ‘22

Nieuwe manieren van verantwoorden, daar werken de umc’s van Nederland 
aan. Met als doel: betere zorg voor de patient. Hierbij staan samenwerken aan 
kwaliteit, meer leren en verbeteren en initiatief bij de zorgverlener centraal. 
De NFU belicht op 7 oktober tijdens de conferentie Verantwoord anders allerlei 
kanten van dit onderwerp.

Kom bijpraten en laat je inspireren!

Hans van der Hoeven
NFU-Consortium lid
Intensivist en hoogleraar Intensive 
Care Radboudumc 

Joke Boonstra 
NFU-O&P lid
Vice-voorzitter RvB Erasmus MC

NEDERLANDSE FEDERATIE VAN
UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA

Ervaren en ontwikkelen
Tijdens deze conferentie worden ervaringen uit de umc’s gedeeld op het gebied van anders 
verantwoorden. Er worden brede discussies met interessante sprekers gevoerd. Een belangrijke 
vraag die gedurende het programma terug keert, is: hoe kunnen we anders verantwoorden met 
elkaar verder ontwikkelen?

Sessies
’s Morgens zijn een aantal plenaire sessie over samenwerken aan kwaliteit, zinvolle registraties 
(ZIRE in de regio) en over leren & verantwoorden gepland met reflecties door diverse 
stakeholders. Na de lunch zijn er interactieve parallelsessies over thema’s als waarderend 
auditeren, horizontaal leren, waardedialogen en vergroten van eigenaarschap van kwaliteit op de 
werkvloer. We laten zien hoe deze nieuwe vormen van verantwoorden praktisch vorm krijgen in 
concrete pilots en presenteren eerste resultaten. 

Beluister ook onze nieuwste podcast over anders verantwoorden met mooie berichten van de 
werkvloer via Spotify of Apple Podcasts.
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https://open.spotify.com/episode/5uKQUVqn5Y5sdUl2k4Xz91?si=d9253afe3a484275
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/minder-meten-meer-leren-en-verbeteren/id1601213003?i=1000567108201

