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Daarnaast biedt Q-Academy specifieke vaardigheids-
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vraag ons naar een voorstel.

t 088 10 20 950
e informatie@qacademy.nl
i  www.qacademy.nl

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht  

CONTACT
U kunt zich inschrijven via www.qacademy.nl.

SEPTEMBER NOVEMBER NOVEMBER

OKTOBER

TRAININGSWIJZER > Kwaliteit & veiligheidBedrijfsvoering Doelmatigheid  Persoonlijke effectiviteit

Systeembeoordeling 2.0

Stoomcursus DBC’s

10

19

sta rt

Financieel management voor niet-
financiële managers in de zorg

DBC’s: verdieping en verbreding

Post bachelor opleiding Consulent Wmo, 
Wlz en Jeugdwet

Slim onderweg met de AVG in de zorg 

23

26

23

26

sta rt

sta rt

sta rt

sta rt

sta rt

sta rt

sta rt

Optimaliseren van de SEH-registratie

Procesbegeleider kwaliteits-
bijeenkomsten

Vaardigheden voor de 
intervisiebegeleider in de zorg

Basistraining interne audits

(Ont)Regel de zorg

Stoomcursus Horizontaal Toezicht 
in de GGZ

Excel voor de eerstelijn

Capaciteitsmanagement op de poli

Capaciteitsmanagement in de kliniek

Value-Based Health Care

AO/IC-audits

Basistraining calamiteitenonderzoek 
voor Wmo-toezichthouders

Slimmer roosteren in de zorg

3

3

3

8

8

8

10

10

10

29

31

31

Onderdeel van CQT Zorg & Gezondheid

Excel voor de zorgadministratie        
(langdurige zorg)

Excel voor de zorgadministratie        
(ziekenhuizen)

Stoomcursus Horizontaal Toezicht4

5

5

Basistraining calamiteitenonderzoek

Lean Six Sigma Yellow Belt

Auditen volgens de tracermethodiek

Adviesvaardigheden voor de 
zorgadministratie

Accountmanagement en relatiebeheer 
voor zorg & welzijn

Innoveren kun je leren

Praktisch vormgeven aan het 
kwaliteitsdenken

sta rt

sta rt

sta rt

sta rt

5

5

7

7

11

11

12

Juiste zorg op de juiste plek

Stoomcursus DBC’s GRZ

Financieel management voor niet-
financiële managers in de zorg

12

12

12

Werken als AO- of IC-medewerker

Workshop Medische Terminologie

Effectief communiceren

Verdiepingscyclus Strong Controllership

14

14

14

14

sta rt

sta rt

Kostprijsberekening in de GRZ

Verdiepingstraining 
calamiteitenonderzoek

Planning & Control van de toekomst

Verkoopvaardigheden voor de zorg18

18

19

19

Stoomcursus DBC’s GGZ

Incidentanalyse

25

25

DECEMBER

Stoomcursus DBC’s

De veranderende rol van de manager 
Zorgadministratie

Risicoanalyse zorgregistratie

DBC’s: verdieping en verbreding

Basistraining PRI

Flitsaudits

Het nieuwe kwaliteitsdenken voor de 
huisartsenzorg 

10

12

2

3

3

9

10

Integraal capaciteitsmanagementsta rt

sta rt

26

sta rt

7

Dashboards in Excel voor 
zorgorganisaties26

http://www.qconsultzorg.nl
http://www.qconsultzorg.nl
https://www.qconsultzorg.nl/bijeenkomsten
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/systeembeoordeling-2.0
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/stoomcursus-dbc
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/financieel-management-voor-niet-financiele-managers-in-de-zorg
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/financieel-management-voor-niet-financiele-managers-in-de-zorg
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/verdiepingstraining-dbc
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/post-bachelor-opleiding-consulent-begeleiding-wmo-en-wlz
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/post-bachelor-opleiding-consulent-begeleiding-wmo-en-wlz
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/avg-in-de-zorg
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/optimaliseren-seh-registratie
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/procesbegeleider-kwaliteitsbijeenkomsten
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/procesbegeleider-kwaliteitsbijeenkomsten
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/intervisiebegeleiding-in-de-praktijk
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/intervisiebegeleiding-in-de-praktijk
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/basistraining-interne-audits
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/ont-regel-de-zorg
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/stoomcursus-horizontaal-toezicht-ggz
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/stoomcursus-horizontaal-toezicht-ggz
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/excel-voor-de-eerstelijn
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/zorglogistiek-op-de-poli
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/capaciteitsmanagement-in-de-kliniek
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/vbhc
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/ao-ic-audits
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/basistraining-calamiteitenonderzoek-wmo-toezichthouders
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/basistraining-calamiteitenonderzoek-wmo-toezichthouders
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/slimmer-roosteren-in-de-zorg
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/excel-voor-de-zorgadministratie-langdurige-zorg
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/excel-voor-de-zorgadministratie-langdurige-zorg
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/excel-voor-de-zorgadministratie-ziekenhuizen
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/excel-voor-de-zorgadministratie-ziekenhuizen
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/stoomcursus-horizontaal-toezicht
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/basistraining-calamiteitenonderzoek
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/lean-six-sigma-yellow-belt
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/auditen-volgens-de-tracermethodiek
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/vaardigheden-voor-de-zorgadministrateur
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/vaardigheden-voor-de-zorgadministrateur
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/relatiebeheer-en-accountmanagement-zorg
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/relatiebeheer-en-accountmanagement-zorg
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/innoveren-kun-je-leren
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/vormgeven-aan-het-nieuwe-kwaliteitsdenken
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/vormgeven-aan-het-nieuwe-kwaliteitsdenken
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/juiste-zorg-op-de-juiste-plek
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/stoomcursus-dbcs-voor-de-geriatrische-revalidatiezorg
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/financieel-management-voor-niet-financiele-managers-in-de-zorg
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/financieel-management-voor-niet-financiele-managers-in-de-zorg
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/werken-als-ao-of-ic-medewerker
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/workshop-medische-terminologie
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/effectieve-persoonlijke-communicatie-voor-professionals-in-de-zorg
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/verdiepingscyclus-strong-controllership-in-de-zorg
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/kostprijsberekening-in-de-geriatrische-revalidatiezorg
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/verdiepingstraining-calamiteitenonderzoek
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/verdiepingstraining-calamiteitenonderzoek
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/planning-control-van-de-toekomst
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/verkoopvaardigheden-voor-de-zorg
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/stoomcursus-dbcs-voor-de-geriatrische-revalidatiezorg
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/incidentanalyse
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/stoomcursus-dbc
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/veranderende-rol-manager-zorgadministratie
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/veranderende-rol-manager-zorgadministratie
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/risicoanalyse-zorgregistratie
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/verdiepingstraining-dbc
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/basistraining-pri
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/flitsaudits
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/het-nieuwe-kwaliteitsdenken-voor-de-huisartsenzorg
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/het-nieuwe-kwaliteitsdenken-voor-de-huisartsenzorg
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/integraal-capaciteitsmanagement
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/dashboards-in-excel-voor-zorgorganisaties
https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/dashboards-in-excel-voor-zorgorganisaties

