
 

 

   
Vergaderdata vereniging: 

2015: 

08-01 Expertteam / bestuur 

13-04 Expertteam / bestuur 

13-04 Ledenvergadering 

02-07 Expertteam / bestuur 

01-10 Expertteam / bestuur 

17-11 Ledenvergadering (onder 

 voorbehoud) 

 

Bij- en nascholing: 

??-09 ROSIS-cursus, Dublin 

12-11 Prisma-RT scholing 

  locatie UMCU 

 

 

 

 

 

 

 

Interessante links: 

www.prisma-rt.nl 

www.prisma-rt.be 

www.estro.org 

www.rosis.info 
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Scholingsdag 

oktober 2014 

 
presentatie 

Mariska IJzendoorn 

 
  WWW.PRISMA-RT.NL 

 

 

 

Scholingsdag 2014: 

Anne Joustra opent de dag met een 

toelichting op het programma en 

een overzicht van de geschiedenis 

van de PRISMA-RT. 

Aansluitend een presentatie van 

Petra Reijnders over de nationale  en 

internationale ontwikkelingen 

betreffende Prisma-RT.  

Drie casussen werden gepresenteerd 

door achtereenvolgens Nathalie 

Hermsen (CZE), André Woppereis 

(AZU) en Mariska IJzendoorn (LUMC). 

De casussen waren zeer herkenbaar 

en de respons uit de zaal was dan 

ook groot. 

’s Middags de workshops: 

Rapportage maken in IMS, 

oorzakenboom maken en 

presentatie van de Benchmark. Aan 

het einde van de dag gaf Vayip 

Öztürk (TPSC) nog een presentatie 

over de ontwikkelingen bij TPSC. Al 

met al was het een zeer geslaagde 

dag en werd de dag door de Prisma-

leden beoordeeld met een 7,8. Tot 

op heden de beste beoordeling 

waar wij als expertteam erg blij mee 

zijn. 

 

Stand van zaken  

Project Breathhold geleid door 

Monique Roozen:  

Tot op heden zijn er twee 

bijeenkomsten geweest. Er zijn 

verbeterpunten besproken wat 

betreft het proces Breathhold en er 

zijn aanvullende contextvariabelen 

geformuleerd. 

 

Project  Epid geleid door Margreet Bijl: 
Dit project gaat starten in 2015. Eerst 

zijn de resultaten afgewacht van een 

gelijksoortig onderzoek binnen één 

van de instellingen. 
 

Project  Alert geleid door Petra 

Reijnders:  

Er is een bijeenkomst geweest. Tijdens 

deze eerste bijeenkomst is besproken 

wat onder alerts wordt verstaan en 

waar we in dit project ons op gaan 

richten. De vervolgbijeenkomst wordt 

zo snel mogelijk gepland in 

afwachting van het herstel van Wilfred 

Tulling na een onfortuinlijke val.  
 

Overleg PRISMA-RT – TPSC 

Het bestuur  van PRISMA-RT (Petra 

Reijnders en Anne Joustra) heeft  21 

november jl. overleg gehad met het 

bestuur van TPSC. Aanleiding voor dit 

overleg was de overname van TPSC 

door Main Capital en daarmee het 

aantreden van een nieuwe 

bestuurder, Rick Bergen.  

Zie ook hiervoor de extra mailing! 

 

Landelijk LIBB-onderzoek 

Stuur jullie resultaten dit jaar nog in! 

 

Het bestuur en expertteam 
wenst alle PRISMA-RT-leden 
een fijn kerstfeest en een 
spetterende samenwerking 
voor 2015! 

Copy gevraagd: 

In de volgende nieuwsbrief                

willen wij graag aandacht  

besteden aan de wijze 

waarop de instellingen hun 

meldingen verwerken.  

Denk aan: Wat is je functie, 

Ervaring als analist, hoeveel 

meldingen per jaar etc. 

Graag jullie bijdrage sturen 

naar: 

U.neuerburg@amc.nl 

 

http://www.prisma-rt.nl/
http://www.prisma-rt.be/
http://www.estro.org/
http://www.rosis.info/
http://www.prisma-rt.nl/
mailto:Petra.reijnders@maastro.nl

