
Haal meer uit uzelf met DISC
Wilt u meer kennis en inzicht in uw gedrag en het gedrag van anderen? Wilt u nog beter communiceren 
en samenwerken? Met behulp van het DISC-model worden gedragskenmerken gegroepeerd in vier 
persoonlijkheidsstijlen.

Wet- en regelgeving & financiering GGZ
Wilt u graag een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving en financieringsstromen in de GGZ? Aan 
de orde komen: Zorgverzekeringswet (Zvw), Wlz, Wmo en Jeugdwet, marktwerking en prestatiebekostiging, 
de DBC-systematiek, het (toekomstige) zorgprestatiemodel, horizontaal toezicht, zorgverzekeraars & 
onderhandelingen en (Ont)Regel de zorg.

Wet- en regelgeving & financiering ziekenhuizen
Wilt u graag een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving en financieringsstromen in de 
ziekenhuiszorg? Aan de orde komen: de rol van de overheid, marktwerking en prestatiebekostiging, DBC-
systematiek, medisch specialistisch bedrijf (MSB), horizontaal toezicht, zorgverzekeraars & onderhandelingen, 
toekomstige ontwikkelingen en (Ont)Regel de zorg.

Safety-II: meer leren van de dagelijkse praktijk
Bent u op zoek naar manieren om (nog meer) te leren van de goedlopende processen in de dagelijkse 
praktijk van uw zorginstelling? En wilt u kwaliteit en veiligheid meer proactief kunnen analyseren? Dan is het 
goed om kwaliteit en veiligheid (ook) door de Safety-II-bril te leren bekijken!

Doeltreffend rapporteren voor auditoren
Kort, bondig, concreet én volledig rapporteren blijkt in de praktijk niet makkelijk te zijn. Wilt u uw audit-
rapportages verder aanscherpen?

Inzet e-health: de juiste technologie voor de juiste inzet 
E-health levert voordelen op, zoals tijdsbesparing en de mogelijkheid om cliënten meer regie over hun 
eigen gezondheid te geven. Om e-health effectief in te zetten, is het belangrijk de weg te weten in het grote 
aanbod. Welke oplossingen zijn er beschikbaar en wat leveren ze cliënt én u op? Met welke belangen en 
wet- en regelgeving moet u rekening houden?
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Lean Simulatiespel: ervaar Lean principes in de praktijk
Het krachtigste middel om nieuwe inzichten te krijgen, is zelf ervaren. Dit geldt ook voor Lean. In het Lean 
Simulatiespel ervaart u daarom in de praktijk hoe u met behulp van deze principes potentiële verbeteringen 
kunt realiseren.

Wet- en regelgeving & financiering langdurige zorg
Wilt u graag een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving en financieringsstromen in de langdurige 
zorg? Aan de orde komen: de hervormingen in de langdurige zorg, Wmo, Wlz, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet 
(wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en GRZ), de leveringsvorm PGB’s en (Ont)Regel de zorg.

Patiëntparticipatie: wat kunt u (nog meer) doen?
Binnen uw ziekenhuis wordt dagelijks gewerkt aan het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de 
patiënt. Om dit te realiseren is het essentieel om de patiënt te betrekken bij de vormgeving van de zorg. Hoe 
kunt u binnen de verschillende niveaus van uw ziekenhuis nog meer inzetten op patiëntparticipatie? 
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Welke Zomerworkshop gaat u volgen?

Locatie: Oudlaan 4 in Utrecht
Zomers tarief: € 195,- (vrijgesteld van btw)
Inschrijven: via www.qacademy.nl
Contact: via 088 1020 950 of informatie@qacademy.nl
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