Kwaliteit, veiligheid &
risicomanagement

Écht leren van incidenten & calamiteiten

Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem is het analyseren
van ernstige incidenten en calamiteiten door middel van retrospectieve
risicoanalyse. Dit helpt je de basisoorzaken van calamiteiten te vinden en
verbetermaatregelen te treﬀen om hier organisatiebreed van te kunnen
leren.

Ons dagelĳks leven, en specifiek de
zorgsector, is de afgelopen tĳd op zĳn
kop gezet. Stap voor stap maken we de
beweging naar ‘het nieuwe normaal’. Wil je
ook dit najaar weer beslagen ten ĳs komen?
Q-Academy biedt diverse trainingen en
opleidingen. Zie www.qacademy.nl voor
meer informatie.

Kwaliteit, veiligheid & e-health

Als (beginnend) calamiteitenonderzoeker leer je tijdens de
basistraining Calamiteitenonderzoek hoe je een calamiteitenonderzoek voorbereidt, uitvoert
en rapporteert en oefen je de
benodigde vaardigheden.

Afhankelijk van de ernst
van het incident of de
onderzoeksmethodiek die in
jouw organisatie gebruikelijk is,
bieden wij ook trainingen op
het gebied van SIRE, PRISMA,
incidentanalyse en Bow-Tie.

Kortcyclisch verbeteren in crisistijd met ﬂitsaudits

Wil je in deze periode snel inzicht in de status van een speciﬁek onderdeel van
een risicovol thema binnen de zorgorganisatie? Dan is de ﬂitsaudit juist nu een
passende en laagdrempelige aanvulling op het auditsysteem. De bevindingen
uit een ﬂitsaudit zijn direct inzichtelijk en kunnen meteen worden omgezet
in verbeterpunten. Tijdens een training ﬂitsaudits, doe je niet alleen kennis
op over de basisprincipes en organisatie van ﬂitsaudits, maar leer je ook de
vaardigheden om de ﬂitsaudit als auditor uit te voeren.

De afgelopen periode heeft de inzet van
e-health een enorme vlucht genomen.
Nieuwe technologie kan de zorg
verbeteren, maar brengt vanzelfsprekend
ook risico’s met zich mee. Hoe zorg je
ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft?
Op welke manier zet je hier een passend
auditprogramma voor op? Wij bieden
diverse (maatwerk)trainingen:
• Rol van de kwaliteitsadviseur bij de
inzet van e-health
• Auditaanpak inzet e-health
• Inzet e-health: de juiste technologie
voor de juiste inzet

Motiveer en activeer jouw collega’s voor kwaliteit
Kwaliteit zit niet in systemen en regels, maar in talentvolle en professionele medewerkers en in de directe relatie met de patiënt/
cliënt. Hoe zorg je er als kwaliteitsadviseur voor dat medewerkers zich hier bewust van zijn en kwaliteit op de agenda zetten nu
de zorg weer op gang komt? In de training Vaardigheden voor de kwaliteitsadviseur, ga je aan de slag met de vaardigheden die
hiervoor nodig zijn.

Vervolg

Leren van de dagelijkse praktijk met Safety-II

Ben je op zoek naar manieren om (nog meer) te leren van de
goedlopende processen in de dagelijkse praktijk van jouw
zorginstelling? Of wil je inzicht in de bekwaamheid van de
organisatie en medewerkers, om in tijden van drukte en stress
problemen te voorkomen? De Safety-II benadering helpt je blik
te verbreden en deze doelen te bereiken. In een training SafetyII leer je meer over deze denkwijze en hoe je de benadering
kunt toepassen in jouw organisatie.

Interne audits

Wat komt er kijken bij het voorbereiden van een interne
audit? Welke vragen stel je tijdens een auditgesprek en
welke vaardigheden zijn hiervoor nodig? Als (beginnend)
intern auditor doe je tijdens een training interne audits alle
benodigde kennis op en oefen je de vaardigheden. Afhankelijk
van de situatie en de ervaring van de deelnemers kiezen we
de auditinsteek (themagericht, risicogericht, waarderend,
procesgericht, tracer, ﬂitsaudit, etc.).

Speciﬁeke vaardigheidstrainingen

Medewerkers op het gebied van kwaliteit en veiligheid krijgen
er steeds meer taken bij. Van hen wordt verwacht in projecten
mee te werken of deze te leiden, (ongevraagd) advies te
verstrekken en proactief de werkvloer te benaderen. Wij helpen
graag bij het versterken van hiervoor benodigde vaardigheden.
Een greep uit ons aanbod: eﬀectief communiceren, eﬀectief
adviseren, projectmanagement, eﬀectieve werkvormen en
groepsdynamiek, vaardigheden voor de intervisiebegeleider
en (coachend) leidinggeven.

Patiënt- en cliëntparticipatie: meer
betrokkenheid voor betere zorg

Patiënt- of cliëntparticipatie is essentieel voor
het leveren van goede kwaliteit van zorg. Veel
zorgorganisaties zetten in op het vergroten van
de betrokkenheid van de patiënt of cliënt in de
spreekkamer en op afdelings- en organisatieniveau.
Toch is het vaak nog geen vanzelfsprekendheid.
Hoe pas je dit als zorgprofessional toe in het contact
met de patiënt of cliënt? En hoe veranker je dit
duurzaam in de structuur, cultuur en praktijk van de
organisatie? Wij hebben verschillende mogelijkheden
om zorgprofessionals, beleids- en
kwaliteitsadviseurs en managers
te trainen op het gebied van
patiënt- en cliëntparticipatie en
samen beslissen.

De belangrijkste risico’s, faalwijzen en
oorzaken in beeld met HFMEA (light)

HFMEA staat voor Health Failure Mode and
Eﬀect Analysis. Met de HFMEA light-methodiek
inventariseer je voor de kritische stappen in een
proces, de mogelijke risico’s, faalwijzen en oorzaken.
Je krijgt inzicht in de belangrijkste oorzaken van
(mogelijke) fouten. Zo kun je een overzichtelijk
aantal verbetermaatregelen treﬀen en realiseer je
kwaliteitsverbeteringen in een kort tijdsbestek. De
procedures en formats uit de eigen organisatie,
vormen het uitgangspunt voor de oefeningen in
de training. Hiermee zijn geleerde vaardigheden en
opgedane kennis direct toepasbaar in de praktijk.

Q-Academy

Vanuit onze passie voor de zorg vergroten wij
graag jouw kennis en vaardigheden op het
gebied van:
•
•
•
•
•

Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht l 088 1020 950 l informatie@qacademy.nl

www.qacademy.nl

Bedrijfsvoering & stuurinformatie
Data intelligence & tooling
Doelmatigheid
Kwaliteit & veiligheid
Persoonlijke eﬀectiviteit

Al onze trainingen zijn toegespitst op de zorg.
Onze incompanytrainingen maken wij voor
je op maat, zodat deze aansluiten bij jullie
praktijksituatie, doelgroep(en) en leerdoel(en).

