
Administratieve organisatie en 
interne beheersing (AO/IB)

Training - Praktisch vormgeven aan 
de nieuwe visie op kwaliteit

Financieel management voor niet-
financiële managers in de zorg

Slim roosteren in de zorg
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KALENDER TRAININGEN
NAJAAR 2021 

Online en op locatie helpen we je graag met training, opleiding en coaching! 

www.qacademie.nl

Basiscursus NEN 7510: 
informatiebeveiliging in de zorg

Online Stoomcursus DBC’s

Innovatiemanagement in de zorg

Incidentanalyse

(Advies)Vaardigheden voor de 
zorgadministratie

Capaciteitsmanagement op de 
polikliniek

Capaciteitsmanagement in de 
kliniek

Sturen op kwaliteit

Stoomcursus DBC’s GGZ

Waarderend auditen

Basistraining calamiteitenonderzoek 

Stoomcursus Horizontaal Toezicht

Strong Controllership

Vaardigheden voor de 
kwaliteitsadviseur

Basistraining procesoptimalisatie 
in de zorg

Online Storytelling met Data
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Excel voor de zorgadministratie 
(ziekenhuizen)

Excel voor de zorgadministratie 
(langdurige zorg)

Excel voor de eerstelijn

Meer handigheid met 
stuurinformatie
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2
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Verdiepingstraining calamiteiten-
onderzoek

Slim onderweg met de AVG in de zorg

Vooronderzoek calamiteitenmelding

Stoomcursus DBC’s

Business Intelligence (BI) in de zorg

Dashboards in Excel voor 
zorgorganisaties

Basistraining interne audits

DBC’s: verdieping en verbreding

Stoomcursus DBC’s GGZ
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Agile & Scrum projectmanagement 
in de zorg

Medische terminologie

Optimaliseren van de SEH-registratie 

Basistraining PRI

Effectief communiceren voor 
financials in de zorg

23

25

25
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30

start

Interne audits op zorgregistratie-
processen23

Hoe zorg je dat kennis en vaardigheden in een organisatie het tempo 
van de ontwikkelingen bijhouden? En dan juist in de zorg, waar dat 
tempo bovengemiddeld hoog ligt. Q-Academie specialiseert zich in 
training, opleiding en coaching van mensen in zorgorganisaties. Met 
name op het gebied van (persoonlijk) leiderschap, bedrijfsvoering, 
slim gebruik van data, e-health, doelmatigheid en kwaliteit & 
veiligheid. Daarnaast hebben wij expertise op het gebied van 
coaching, zowel op project- als teamniveau. De meeste trainers van 
Q-Academie zijn ook consultant van Q-Consult Zorg. En allemaal 
zijn het ervaren praktijkmensen die hun bevlogenheid vertalen in 
effectieve expertiseoverdracht.

Ons opleidingsaanbod bestaat uit verschillende leervormen, van 
klassikale training en e-learning tot spelvormen als serious gaming. 
Er is veel ruimte voor interactie, samenwerking en oefening. Samen 
kiezen we de leervorm(en) die bij jouw leerdoelen passen. Je kunt je 
inschrijven via www.qacademie.nl.

Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht  
Postbus 9696, 3506 GR Utrecht
088 1020 950
informatie@qacademie.nl

Q-Academie opleidingspartner voor de zorg
Passende leervormen

September

Dashboards in Excel voor de zorg

Basistraining interne audits

Medische terminologie

Stoomcursus DBC’s

Vooronderzoek calamiteitenmelding
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(Advies)Vaardigheden voor de 
zorgadministratie16 start

start

start

Zorgpaden

Slim onderweg met de AVG in de zorg

Verdiepingstraining calamiteiten-
onderzoek

Post bachelor opleiding Consulent Wmo, 
Wlz en Jeugdwet ronde sept 2021
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DBC’s: verdieping en verbreding

Risicoanalyse zorgregistratie

Basistraining calamiteitenonderzoek
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Digicoach in de zorg23 start
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Excel voor de zorgadministratie 
(langdurige zorg)

Excel voor de eerstelijn

Op weg naar duurzame patiënt-
participatie

Inzet e-health: de juiste technologie 
voor de juiste inzet

De veranderende rol van de manager 
Zorgadministratie

(Ont)Regel de zorg

In regie op ICT en e-health
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Excel voor de zorgadministratie 
(ziekenhuizen)5

start

Stoomcursus DBC’s voor de GRZ18

Safety-II: leren van de dagelijkse 
pratijk2

start Digicoach in de zorg22
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