
 

   

Coördinatoren 

Context 

Doelstellingen 

Human Resources  
4 Safety (HR4S)  

Prof. Walter Sermeus en Prof. Kris Vanhaecht 

Human Resources 4 Safety (HR4S) is een uitbreiding van “Second & 
Third Victims na een ernstig klinisch incident”. Het thema bouwt op 
het IOM report “to err is human” en de inzichten van James Reason 
dat “latent failures” (in het systeem en processen) vaak de aanleiding 
zijn tot directe fouten door zorgprofessionals. Voorbeelden zijn van 
systeemfactoren zijn "full resource time" (bestaffingseffect, weekend-
effect), lange werkuren/overuren (bv. Effecten van working time 
directive), inzet interims, continuïteit en supervisie,enz. We focussen 
op de vijf componenten van werksystemen zoals gedefinieerd door 
Carayon et al. (2013): mensen, taken, instrumenten en technologie, 
fysische omgeving en werkomgeving).  

 inzicht verwerven in de relatie tussen Human 
Resources en patiëntveiligheid; 

 weten welke interventies effectief zijn; 
 delen van “good practices” zowel binnen België als 

internationaal. 

Programma 

Avondseminarie  
Avondseminarie over “Human Resources for Safety: the Johns Hopkins’ 
Experience” 
 
Studienamiddag 
Studienamiddag over “Human Resources for Safety: de evidentie”  

 theorie, modellen en beschikbare evidentie op basis van 
onderzoeksresultaten; 

 effectieve interventiestrategieën; 
 discussie en afbakening van prioriteiten. 
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Studiedag  
Studienamiddag over “Human Resources for Safety: Good practices”  

 presentatie van beschikbare data in netwerken en databanken 
(zowel probleem als impact); 

 presentaties van “good practices”; 
 ronde tafel gesprekken en leerpunten, transfer naar eigen 

organisatie. 

Programma 

Sprekers 

Praktisch 

Prof. Walter Sermeus, gewoon hoogleraar, LIGB KU Leuven 
Prof. Kris Vanhaecht, docent, LIGB KU Leuven 
Prof. Frank Rademakers, gewoon hoogleraar, KU Leuven 
Prof. Dirk De Ridder, gewoon hoogleraar, KU Leuven 
Dr. Luk Bruyneel, post-doc KU Leuven 
Dr. Marieke Kroezen, post-doc KU Leuven 
 
Prof. A. Wu, Professor Department Health Policy and 
management, Johns Hopkins Bloomberg School of Public 
Health, Baltimore, USA 
 

en andere externe sprekers 

Type ziekenhuis 
algemene en psychiatrische ziekenhuizen 
 
Doelgroepen 
directies (algemeen directeur, hoofdgeneesheer, verpleegkundig 
directeur), HR medewerkers, stafmedewerkers, 
hoofdverpleegkundigen, diensthoofden, leden van het middenkader, 
enz.  
 
Dagen en locatie 
 

maandag 16 januari, avondseminarie van 18u tot 22u, 
Campus Gasthuisberg, O&N, Leuven  
donderdag 9 februari, studienamiddag, van 13u tot 18u, FOD 
Volksgezondheid 
dinsdag 14 november, studiedag, van 9u tot 17u, FOD 
Volksgezondheid 


