NFU-master

Kwaliteit en Veiligheid in
de Patiëntenzorg 2020-2022

Ben jij gedreven voor de verbetering
van kwaliteit van zorg?

De patiëntenzorg heeft initiatiefnemers en
leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig:
professionals die anticiperen op veranderingen
en risico’s, die kritisch kijken naar het zorgproces
en die duurzame oplossingen creëren. Immers,
de zorg voor en met patiënten wordt steeds
complexer en vraagt om nadrukkelijke aandacht
voor zorgnetwerken, innovaties en blijvend
stijgende zorgkosten.

‘Wat ik vooral uit de master
heb meegenomen is dat ik
levenslang wil blijven leren. De
master heeft mij aangezet tot
reflectie en leren van anderen.
Wat er voor mij ook uitspringt,
is het betrekken van patiënten
bij kwaliteitsverbetering. Als
zorgprofessionals hebben we
veel aannames over wat goed is
voor de patiënt. Dat kun je beter
aan de patiënt zelf vragen. We
denken bijvoorbeeld dat alle
patiënten met een antibioticainfuus liever naar huis willen,
uiteraard met goede zorg thuis.
Maar wil elke patiënt dat echt?
Dat moeten we aan hen vragen.’

NEDE RL ANDSE FEDERATIE VAN UM C’S
CONSORTIUM K WALITEIT VAN ZORG

Edwina Doting, artsmicrobioloog in het UMCG en
alumnus master.

In september 2020 start de 4e editie van de master Kwaliteit en
Veiligheid in de Patiëntenzorg. In deze master leiden we
zorgprofessionals interprofessioneel op tot initiatiefnemers en
leiders in de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de
patiëntenzorg. Als learning community verbinden we cursisten aan
topdocenten, experts en leiders in de zorg. Zo benutten we de
kennis, kunde en ervaring die in Nederland beschikbaar is optimaal.

Opgeleide zorgprofessionals kunnen in
hun werkpraktijk:

Opleiding

•

anticiperen op veranderingen en ontwikkelingen in het veld;

•

signaleren van knelpunten in de kwaliteit van zorg;

en Veiligheid in de Patiëntenzorg

•

vormen en leiden van multiprofessionele coalities in en buiten de

(2 jaar, deeltijd), NVAO-geaccrediteerd

Post-initiële wo-master Kwaliteit

eigen organisatie;
•

implementeren en evalueren van duurzame verbeterinitiatieven;

Doelgroep

•

beoordelen, (door)ontwikkelen en verspreiden van verbeterkennis

Artsen, apothekers, verpleegkundigen

door de patiënt centraal te stellen;

en paramedici werkzaam in of dichtbij de

vergroten van het eigenaarschap voor kwalitatief goede zorg

patiëntenzorg

•

bij collega’s.
Werkervaring

Meer informatie: www.nfu.nl/master
Hier vind je ook enkele interviews met alumni
over hun leerervaringen.

Minimaal 3 jaar
Studiebelasting
60 EC; 2 dagen per week;
30% contacttijd, 20% in
werkpraktijk, 50% zelfstudie
Vakgebied
Verbetering en innovatie, leiderschap,
patiëntgerichtheid en interprofessionele
samenwerking
Locatie
Gefaciliteerd door de acht umc’s
Start
September 2020
Aanmelden
Tot 1 februari 2020

In het consortium Kwaliteit van Zorg van de Nederlandse
Federatie van Umc’s (NFU) werken de acht umc’s samen aan
meer waarde voor de patiënt in umc-praktijk en regio. Dit kan
niet zonder zorgprofessionals die adequaat zijn toegerust om
initiatief te nemen om verbeteringen te realiseren.
Zij ontmoeten elkaar in de NFU-master Kwaliteit en Veiligheid
in de Patiëntenzorg.
Deze master wordt gepowered door de Radboudumc
Health Academy

