
MediRisk Trainingskalender 2021

Online Basistraining Safety-II

Online, 4 keer per jaar dagdeel 4 uur

Online Training Safety-II toepassingen in de praktijk

Online, 4 keer per jaar dagdeel 4 uur

Debriefing Train de trainer

Basisopleiding Safety-II doorlopen

Learning teams Train de trainer

Basisopleiding Safety-II doorlopen

12 oktober

Training 4 uur 

Reflectiebijeenkomst 11 november 13.00-17.00 uur 

Aanmelden mogelijk vanaf 13 augustus

21 September

Training 4 uur
 

Reflectiebijeenkomst 28 oktober 10.00-12.00 uur

 Slotbijeenkomst 30 november 14.00-16.00 uur

Aanmelden mogelijk vanaf 23 juli

Online training FRAM (basisopleiding Safety-II doorlopen)

8 april en 29 april 

9.00 uur tot 13.00 uur

2 X 4 uur met huiswerkopdracht        
 

Aanmelden mogelijk vanaf 15 februari

4 en 25 november

9.00 uur tot 13.00 uur

2 X 4 uur met huiswerkopdracht   
 

Aanmelden mogelijk vanaf 3 september

Dinsdag 2 maart

13.00 tot 17.00 uur 
 

Aanmelden 

geopend 

Dinsdag 25 mei

13.00 tot 17.00 uur  
 

Aanmelden mogelijk 

vanaf 22 maart

Dinsdag 5 oktober

13.00 tot 17.00 uur
 

Aanmelden mogelijk 

vanaf 5 augustus

Dinsdag 7 december

13.00 tot 17.00 uur
 

Aanmelden mogelijk 

vanaf 7 oktober

1 april

13.00 tot 17.00 uur
 

Aanmelden mogelijk

vanaf 15 februari

17 juni

van 13.00 tot 17.00 uur                                                
 

Aanmelden mogelijk 

vanaf 19 maart 

19 oktober

13.00 tot 17.00 uur 
 

Aanmelden mogelijk 

vanaf 20 augustus

16 december

13.00 tot 17.00 uur 
 

Aanmelden mogelijk

vanaf 15 oktober

Over de training: Safety-II is een nieuwe kijk op patiënt-

veiligheid. Deze zienswijze heeft oog voor de 

voortdurend veranderende complexiteit van processen 

en de rol van professionals bij het behalen van gewenste 

uitkomsten. In de training maak je uitgebreid kennis 

met de basisprincipes van Safety-II.  

Voor wie: kwaliteitsmanagers, zorgverleners en 

iedereen die patiëntveiligheid een warm hart toedraagt.

Over de training: we gaan kijken op welke manieren 

je Safety-II kan toepassen in de dagelijkse praktijk. 

Verschillende toepassingen worden belicht zoals Learning 

Teams, Learning from Excellence, FRAM en videoreflectie.  

Voor wie: kwaliteitsmanagers, zorgverleners en 

iedereen die patiëntveiligheid een warm hart toedraagt.

Over de training: we gaan praktisch aan de slag met de 

Functional Resonance Analysis Method. FRAM maakt 

zichtbaar hoe de dagelijkse praktijk verloopt en waar de 

risico’s van variatie liggen. In 2 trainingsdagen leren wij je 

hoe je praktisch aan de slag gaat met een FRAM model.  

Voor wie: kwaliteitsmanagers, zorgverleners en 

iedereen die patiëntveiligheid een warm hart toedraagt.

Over de training: Teams reflecteren na een behandeling 

zoals bij een colonoscopie of een kleine operatieve ingreep 

aan de hand van drie eenvoudige vragen. Dit kan ook heel 

goed samen met de patiënt. In deze training trainen wij 

personen die binnen de organisatie teams begeleiden bij 

debriefings. We gaan aan de slag met de theorie en maken 

de vertaalslag naar de praktijk.  

Voor wie: kwaliteitsadviseurs die binnen hun 

zorgorganisatie met debriefen aan de slag willen gaan.

Over de training: Learning Teams staan voor het 

voortdurend leren en verbeteren van de gezamenlijk 

gegeven zorg. In deze training trainen wij de personen die 

binnen de organisatie Learning Teams gaan begeleiden.  

Tijdens de training behandelen wij de theorie en gaan wij 

met een aantal begeleiders uit diverse ziekenhuizen aan 

de slag. 

Voor wie: kwaliteitsadviseurs die binnen hun 

zorgorganisatie met Learing Teams de slag willen gaan.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over trainingen? Stuur dan een berichtje naar preventie@medirisk.nl


