VMS Veiligheidsprogramma
De theatervoorstelling DAG & NACHT is gemaakt in opdracht van het VMS
Veiligheidsprogramma. Met de voorstelling en een verdiepend
vervolgprogramma krijgen ziekenhuizen dé tools in handen om de eigen cultuur
bespreek- en veranderbaar te maken. De voorstelling draagt zodoende direct bij
aan de doelstelling: het reduceren van onbedoelde vermijdbare schade in
ziekenhuizen. Het Veiligheidsprogramma is een initiatief van: NVZ vereniging
van ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra,
Orde van Medisch Specialisten, Landelijk Expertisecentrum Verpleging &
Verzorging en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. www.vmszorg.nl
Plezant
DAG & NACHT wordt gespeeld door Theatergroep Plezant. Plezant maakt
spraakmakende theatervoorstellingen over werk en leven met gerenommeerde
acteurs en muzikanten. Een voorstelling van Plezant creëert een
confronterende en inspirerende ervaring die vaak de basis vormt voor een
verandering in denken en doen. www.plezant.nl

Een indringende muziektheatervoorstelling over de dilemma’s
in een zoektocht naar een patiëntveilige ziekenhuiscultuur

DAG & NACHT is een indringende theatervoorstelling, die de
dilemma’s blootlegt in de zoektocht naar een patiëntveilige
ziekenhuiscultuur. Een voorstelling die durft te benoemen,
te confronteren en die uitnodigt met elkaar in gesprek te
gaan over de essentie van een veilige ziekenhuiscultuur.
Karlijn, waarvan de man onlangs overleed, probeert in contact te
komen met behandelend arts Dokter Hesselink. In DAG & NACHT
volgt u de vaatchirurg die onverwacht een uur tijd heeft voor
bezinning. Zijn relatie met de verpleegkundigen, collega artsen en
ziekenhuisdirectie komt op scherp te staan. De noodkreet van
Dokter Hesselink werpt een licht op de ﬂinterdunne scheidslijn
tussen dag en nacht. Incidenten lijken onvermijdbaar. Wanneer
gaan hij, de verpleegkundigen, artsen én directie het werkelijk
anders aanpakken?
Personages
Floris Hesselink(43), vaatchirurg: "Ik doe mijn best. Denk je dat er
één dag is geweest dat ik moedwillig dacht: ik ga vandaag niet
mijn best doen? Dan mogen ze mij nu op staande voet ontslaan."
Marjolein Visser(34), verpleegkundige: "Ik wil gewoon zeker weten
dat er door mijn toedoen niets fataals gebeurt. Ik weet niet of ik
daarna nog wel kan werken. Dat is mijn grote angst."
Vera Wiegersma(44), internist: "Toen ben ik naar de familie
toegegaan en heb ik verteld wat er gebeurd is. Ik kon niet anders.
Mijn collega's waren er niet blij mee."
Hans Limmen(60), cardioloog: "Ik heb inderdaad die dissectie van
de aorta als serieuze optie genoemd. Noem dat maar
'vingerspitzengefuhl'. En jij hebt dat naast je neer gelegd. Jij hebt
daar niks mee gedaan en dat is jouw verantwoordelijkheid."
Karlijn Stelwagen(34), vrouw van de patiënt: “Ik kom hier niet
voor een schuldvraag. Ik wil alleen weten wat er precies gebeurd
is. Ik wil de waarheid.”

Spel & Muziek
Dokter Floris Hesselink:
Karlijn Stelwagen:
Percussie en slagwerk:
Piano en leadzang:
Cello en contrabas:
Toetsen en zang:
Accordeon:

Pieter van der Sman
Yora Rienstra
Dave van Beek
Tom Meulman
Eva van de Poll
Yora Rienstra
Marcel van der Schot
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Tom Meulman en Walter Supèr
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Generations o.l.v. Erik van der Knaap
Brenda van der Wijk
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René Verleg Fotograﬁe

Met speciale dank aan alle mensen uit de gezondheidszorg die openhartig
vertelden over hun ervaringen en het VMS Veiligheidsprogramma en Plezant
inspireerden om deze voorstelling te maken.
Speelduur:

80 minuten

