Kennissessie Kwaliteit & Veiligheid

Kennissessies Kwaliteit & Veiligheid
U bent op zoek naar up-to-date kennis op het gebied van Kwaliteit & Veiligheid.
Een interactieve sessie waarin u op de hoogte wordt gebracht van de laatste
ontwikkelingen. Dan zijn de Kennissessies Kwaliteit & Veiligheid van
PinkRoccade Ziekenhuizen BI wellicht geschikt voor u.
We hebben 4 sessies voor u samengesteld. Elk kwartaal voegen wij een nieuwe sessie toe. Welke
'
sessie wij op dit moment aanbieden leest u op de achterkant van deze folder.
PinkRoccade Ziekenhuizen BI geeft de kennissessies op uw locatie.
Heeft u zelf suggesties voor de inhoud van een kennissessie? Geen probleem. De inhoud van de
sessie wordt op uw wensen aangepast of zelf volledig op maat gemaakt voor uw organisatie.

Trainer
Maaike Langelaan is Business Consultant bij PinkRoccade
Ziekenhuizen BI. Maaike heeft jarenlange ervaring met
patiëntveiligheid en kwaliteit in ziekenhuizen.
Maaike.Langelaan@pinkroccade.nl
06-4339 2584

Voor (kwaliteits-) medewerkers van
ziekenhuizen en zelfstandige klinieken
1 dagdeel
Maximaal 15 deelnemers
Op uw locatie

Inhoud kennissessies
Sturen op kwaliteit
Wat is er nodig in uw organisatie om zinvol te kunnen sturen op kwaliteit?
Welke kernsets zijn landelijk ontwikkeld voor verschillende specialismen?
Hoe kunt u uw eigen kernsets ontwikkelen en de resultaten effectief
communiceren in uw ziekenhuis?

Tijd voor verbinding

Hoe ziet het nieuwe patiëntveiligheidsprogramma eruit dat is opgezet door de
FMS, NFU, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en V&VN?
Hoe kunt u invulling geven in uw ziekenhuis aan de verschillende pijlers en
thema’s uit dit programma?
Welke indicatoren, op basis van bestaande data, geven u informatie over de
stand van zaken in uw ziekenhuis?

Organisatieverandering
Welke risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn er bij ingrijpende
organisatorische veranderingen, zoals een fusie, bestuurswissel, nieuwbouw of verhuizing.
Hoe kunt u het Kader Goed Bestuur vertalen naar zinvolle stuurinformatie?
Welke invloed heeft de veiligheidscultuur in uw ziekenhuis op de organisatieverandering?

Implantatenregister
'

Hoe hangt de traceerbaarheid van medische hulpmiddelen en implantaten samen met
patiëntveiligheid?
Welke gegevens zijn nodig voor het Landelijk Implantaten Register en hoe kunt u deze
gegevens aanleveren?
Welke indicatoren geven inzicht in de kwaliteit van de registratie van de implantaten en de
daaraan gekoppelde patiéntveiligheid?

