
Nieuwe trainingen 2021
Q-Academie opleidingspartner voor de zorg

Samen Beslissen: gespreksvaardigheden voor de zorgprofessional
Handvatten voor uitdagingen en dilemma’s uit de praktijk

Praktisch vormgeven aan de nieuwe visie op kwaliteit
Naar een erkend en gedragen kwaliteitsbeleid door alle betrokkenen

Basistraining registratie en regelgeving in HiX
De geleverde zorg in een keer juist in het EPD

Incompany 

12 oktober

Incompany 

Samen Beslissen brengt in de praktijk complexe vraagstukken met zich mee. Hoe sluit je als zorgprofessional 
aan bij de behoeften van de patiënt of cliënt zonder je eigen medische professionaliteit uit het oog 
te verliezen? Welke invloed hebben jouw onbewuste voorkeuren, aannames en interpretaties op de 
gesprekken en hoe ga je daarmee om? Op basis van casuïstiek uit jouw eigen praktijk ga je in deze training 
aan de slag met verdiepende gespreks- en communicatievaardigheden om de volgende stap te zetten op 
het gebied van Samen Beslissen.

Kennis van alle betrokkenen én het gesprek tussen zorgverlener en patiënt/cliënt centraal. Wat betekent 
deze nieuwe visie op kwaliteit van de Kwaliteitsraad voor jouw organisatie? En hoe geef je op basis van 
deze uitgangspunten vorm aan visie en beleid voor jouw organisatie? Tijdens deze training maak je kennis 
met de nieuwe visie op kwaliteit en leer je stap voor stap hoe je dit gedachtegoed en jouw ideeën hierover, 
vertaalt naar passend kwaliteitsbeleid voor jouw organisatie.

Wil je meer handigheid en snelheid hebben bij het werken in HiX? En ben je op zoek naar handvatten 
voor een juiste en rechtmatige registratie en het voorkomen van fouten? Tijdens deze training nemen 
Q-Academie en ZZA je op basis van het zorgpad van de patiënt mee in de werking van HiX en bijbehorende 
wet- en regelgeving. 

vervolg

https://www.qacademie.nl/opleidingen/incompany/samen-beslissen-gespreksvaardigheden-voor-de-zorgprofessional
https://www.qacademie.nl/opleidingen/open-trainingen/training-praktisch-vormgeven-aan-de-nieuwe-visie-op-kwaliteit
https://www.qacademie.nl/opleidingen/incompany/basistraining-registratie-regelgeving-in-hix
http://www.qacademie.nl
https://www.qacademie.nl/opleidingen/incompany/basistraining-registratie-regelgeving-in-hix
https://www.zza.nl/


Training Digicoach in de zorg
Dé spil bij het vergroten van digivaardigheden

Opleiding e-Nurse voor de wijkverpleging

Datavisualisatie in de zorg
Hoe je visualisaties optimaal laat aansluiten bij jouw publiek of lezer

Power BI – basiscursus

23 september en 2 november

Incompany 

16 november

Incompany l Basiscursus  

Digitalisering binnen de zorg is essentieel om goede zorg te kunnen blijven leveren. Optimale inzet van 
digitale middelen valt of staat met de digitale vaardigheden (digivaardigheden) van zorgprofessionals. 
Van groot belang dus om ervoor te zorgen dat deze vaardigheden binnen jullie organisatie op peil zijn! 
Als digicoach ga jij hiermee aan de slag: jij bent de spin in het web bij het vergroten van de 
digivaardigheden van je collega’s.

Nieuwe ontwikkelingen zoals keuzehulpen en e-health, stellen zorgprofessionals in staat om cliënten 
te begeleiden richting meer zelfredzaamheid en eigen regie. Het vinden, organiseren en toepassen van 
deze (digitale) instrumenten vraagt echter om specifieke kennis en expertise. Tegelijkertijd bestaat onder 
zorgprofessionals behoefte aan ondersteuning bij het vergroten van de eigen digitale vaardigheden, zodat 
zij hun cliënten kunnen begeleiden in het gebruik van (digitale) instrumenten. In dit leerprogramma worden 
e-Nurses opgeleid om in de eigen organisatie met deze digitale uitdagingen aan de slag te gaan.

Van het gesprek tussen patiënt en arts tijdens het spreekuur, tot kwaliteitsmonitoring op ziekenhuisniveau: 
er zijn vele gebieden waarbinnen visuele communicatie een essentiële functie heeft bij het nemen van 
(medische) beslissingen. Goed ontworpen datavisualisaties verhogen de communicatieve kracht van deze 
interacties. Van ervaren trainers van Graphic Hunters krijg je vaardigheden, voorbeelden en tips aangereikt 
om jouw informatie te vertalen naar heldere en begrijpelijke visualisaties.

Heb je al ervaring met het maken van dashboards in Excel? Wil je nog meer verschillende databronnen 
combineren, data snel kunnen verversen en delen met anderen? Power BI is een gebruiksvriendelijk en 
overzichtelijk programma om data te analyseren en presenteren. Na een korte introductie bespreken we 
diverse voorbeelden. We nemen je stap voor stap mee. Je gaat aan de slag met vraagstukken uit jouw 
eigen organisatie. Na afloop kun je waardevolle dashboards maken en delen.
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Meer informatie?
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). Inhoud, vorm en duur van de programma’s 
worden afgestemd op jullie wensen en behoeften.

Bekijk onze website www.qacademie.nl of neem contact 
op via 088 1020 950 of informatie@qacademie.nl voor 
meer informatie over de mogelijkheden.

Je kent ons natuurlijk van onze trainingen op het gebied 
van bedrijfsvoering, financiën, doelmatigheid en kwaliteit 
& veiligheid. Ook hiervoor kun je bij ons terecht via 
website, mail of telefoon!

Q-Academie
www.qacademie.nl
informatie@qacademie.nl
088 1020 950

www.qacademie.nl

Business Intelligence als fundament voor bedrijfsprocessen

9 december

Organisaties die hun datamanagement op orde hebben, scoren aantoonbaar beter: een state-of-the-art 
BI-omgeving geeft je grip op bedrijfsprocessen. Het opzetten en (door)ontwikkelen van een BI-omgeving 
vraagt gedegen begrip van zowel de technische, procesmatige én zorginhoudelijke kant. Tijdens de training 
doorgronden we het BI-proces van begin tot eind. We bespreken het belang van de governance-structuur 
en je leert de datavolwassenheid van jouw organisatie in te schatten. Je krijgt vele handvatten en tips om 
zelf verder vorm te geven aan jouw BI-omgeving.

Tip: Verdiepingstraining Business intelligence Roadmap

Zorgpaden
Projectmatige aanpak voor het ontwikkelen en implementeren van zorgpaden

27 september

Zorgpaden blijken van toegevoegde waarde voor de effectiviteit van de verleende zorg volgens 
verschillende onderzoeken. Maar wat kan het jouw organisatie concreet opleveren? En hoe ontwikkel 
je projectmatig, een succesvol zorgpad voor jouw organisatie? In deze training krijg je inzicht in hoe 
zorgpaden worden ontwikkeld en ingevoerd. Vanuit de theorie leggen we de link naar jouw eigen 
zorgpaden.  
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