MEDIRISK TRAININGSK ALENDER 2022
MediRisk is een onderlinge verzekeraar voor medische aansprakelijkheid en patiëntveiligheid en werkt zonder
winstoogmerk. Vanaf de oprichting is medisch risicomanagement een belangrijke pijler onder onze organisatie.
Daardoor zijn wij uitgegroeid tot een expertisecentrum op het gebied van patiëntveiligheid. In ons veiligheidsdenken staat
Safety-II centraal. Deze andere kijk op veiligheid heeft juist aandacht voor de professional en leren van de dagelijkse praktijk.
Aan het begin van elk jaar komen wij met een trainingskalender, met trainingen, pilots en onderling leren trajecten
die aansluiten op dit nieuwe perspectief op veiligheid.

Online Basistraining Safety-II
Online, 5 keer per jaar dagdeel 4 uur Leden: geen kosten. Niet-leden: e295
Over de training: Safety-II is een nieuwe kijk op patiëntveiligheid. 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.

24 maart

12 mei

20 juni

20 september

6 december

13.00 tot 17.00 uur

13.00 tot 17.00 uur

13.00 tot 17.00 uur

13.00 tot 17.00 uur

13.00 tot 17.00 uur

Meld je nu aan: platformpatientveiligheid.nl/training

Online Training Safety-II toepassingen in de praktijk
Online, 2 keer per jaar dagdeel 4 uur Leden: geen kosten. Niet-leden: e295
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.

16 juni

15 december

13.00 tot 17.00 uur

13.00 tot 17.00 uur

Meld je nu aan: platformpatientveiligheid.nl/training

Live training FRAM

Netwerkbijeenkomst FRAM

2 keer per jaar 8 uur

2 keer per jaar 3 uur

Leden: e450. Niet-leden: e875

Geen kosten

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
variaties liggen. Wij leren je hoe je praktisch aan de slag
gaat met een FRAM model.
Voor wie: kwaliteitsmanagers, zorgverleners en
iedereen die patiëntveiligheid een warm hart toedraagt.

Alumni bijeenkomst voor iedereen die bij MediRisk een
FRAM training heeft gedaan. Hieraan zijn geen kosten
verbonden.

8 maart en 11 oktober

23 juni en 17 november

9.00 uur tot 16.30 uur

13.30 uur tot 16.30 uur

Meld je nu aan: platformpatientveiligheid.nl/training

Pilot Learning Teams

Learning Teams Train de trainer

Exclusief voor leden

Basisopleiding Safety-II doorlopen
Leden: e475. Niet-leden: e950

Over de pilot: In de pilot passen wij de methode
Collaborative Learning (we noemen het ook wel Onderling
Leren) toe. Gedurende 3 maanden gaan wij samen met
de adviseurs/trainers aan de slag die het Learning Team
begeleiden. Tijdens deze maanden leren wij samen en
wisselen wij ervaringen uit. Dit gebeurt onder leiding van
experts, waardoor een versnelling en verbreding mogelijk
is die normaal gesproken minder makkelijk binnen de
eigen organisatie kan worden bereikt.
Voor wie: kwaliteitsadviseurs die binnen hun zorgorganisatie met Learing Teams 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.

17 maart

22 september

Live training hele dag incl. Safety-II

Live training 4 uur 13.00 - 17.00 uur

28 april Reflectie online van 14.00 - 16.00 uur en
9 juni Slotbijeenkomst live van 13.00 - 16.00 uur

27 oktober Reflectie online 3 uur 14.00 - 17.00 uur en
8 december Slotbijeenkomst live 3 uur 14.00 – 17.00 uur

Interesse? Mail naar preventie@medirisk.nl

Meld je nu aan: platformpatientveiligheid.nl/training

Pilot Debriefing
Exclusief voor leden
Over de pilot: In de pilot passen wij de methode Debriefing
toe (we noemen het ook wel Onderling Leren) toe.
Gedurende 3 maanden gaan wij samen met de adviseurs/
trainers aan de slag die de debriefing begeleiden. Tijdens
deze maanden leren wij samen en wisselen wij ervaringen
uit. Dit gebeurt onder leiding van experts, waardoor

een versnelling en verbreding mogelijk is die normaal
gesproken minder makkelijk binnen de eigen organisatie
kan worden bereikt.
Voor wie: kwaliteitsadviseurs die binnen hun
zorgorganisatie met debriefen aan de slag willen gaan.

13 oktober
Training incl. Safety-II is 4 uur
10 november Reflectiebijeenkomst online 3 uur en
20 december Slotbijeenkomst live 3 uur
Interesse? Mail naar preventie@medirisk.nl
Prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over trainingen? Stuur dan een berichtje naar info@platformpatientveiligheid.nl
platformpatientveiligheid.nl

