
Trainingsaanbod e-health
Start, implementatie, adoptie & borging van e-health in de praktijk

Meer weten?

Met het organisatieadvies van Q-Consult Zorg, de mensen van Q-Talent en de

opleidingen en coaching van Q-Academie ondersteunen we zorgorganisaties bij

alle kansen en veranderingen die zich aandienen. Niet vanaf de zijlijn, maar

samen in het veld. De handen uit de mouwen en de geest op scherp.

De juiste innovatie voor jouw organisatie

Succesvol inrichten, implementeren en borgen van e-health

Ben je op zoek naar technologische innovaties die passen bij jouw cliënten/patiënten? Of zit je vol met
vernieuwende ideeën om de inrichting en uitvoering van zorg verder te verbeteren, maar weet je niet hoe je
deze van de grond kunt krijgen? Je kunt bij ons terecht voor verschillende trainingen in het vinden, organiseren
en toepassen van technologische innovaties en het formuleren van een visie op e-health:

Inzet e-health: de juiste technologie voor de juiste inzet

Innovatiemanagement in de zorg

Het in gebruik nemen van e-health systemen gaat gepaard met de nodige veranderingen in de organisatie.
Onze trainers nemen je graag mee in de randvoorwaarden voor implementatie en borging hebben ruime kennis
en ervaring op het gebied van projecleiderschap en verandermanagement.

In regie op ICT en e-health

De afgelopen periode heeft de inzet van e-health een enorme vlucht genomen. Juist in deze tijden van (spoed)
opschaling is het belangrijk om grip houden op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Vanuit onze visie op kwaliteit
bieden we diverse trainingen met praktische handvatten om hier in jouw organisatie mee aan de slag te gaan.

Auditaanpak inzet e-health

Rol van de kwaliteitsadviseur bij de inzet van e-health

Handvatten voor het bewaken van kwaliteit & veiligheid

Opleiding tot digicoach

Optimale inzet van digitale middelen valt of staat met de digitale vaardigheden van zorgprofessionals.
Digicoaches vervullen hierbij een cruciale rol. Heb jij als zorgprofessional affiniteit met digitalisering en wil je
deze kennis inzetten om collega’s te coachen bij het werken met digitale middelen en het vergroten van de
digitale vaardigheden? Na onze opleiding kun je met een goed gevulde rugzak aan de slag als digicoach.

Digicoach in de zorg

Hulp nodig bij de financiering & bekostiging van e-health?

De overheid zet actief in op e-health met verschillende stimuleringsregelingen en structurele bekostiging.
Wij ondersteunen organisaties bij de aanvraag van dergelijke subsidies.

Opleidingsprogramma Digicoaches (2-daagse training inclusief intervisie en coaching)

(2-daagse training exclusief intervisie en coaching)

Klik op de training

voor meer informatie

Agile & Scrum projectmanagement in de zorg

Projectmanagement in de zorg

(Project)leiding geven aan veranderprocessen

https://www.qconsultzorg.nl/onze-expertise/ehealth
https://www.qtalent.nl/voor-opdrachtgevers/onze-expertise/ehealth-digi-vaardigheden
https://www.qacademie.nl/opleidingen/alle/digitalisering-%26-e-health
https://www.qacademie.nl/opleidingen/open-trainingen/inzet-e-health
https://www.qacademie.nl/opleidingen/open-trainingen/innovatiemanagement-in-de-zorg-1
https://www.qacademie.nl/opleidingen/open-trainingen/in-regie-op-ict-en-e-health
https://www.qconsultzorg.nl/onze-expertise/kwaliteit-veiligheid/de-kwaliteitskeuken
https://www.qacademie.nl/opleidingen/open-trainingen/auditaanpak-inzet-ehealth
https://www.qacademie.nl/opleidingen/open-trainingen/rol-van-de-kwaliteitsadviseur-bij-de-inzet-van-e-health
https://www.qacademie.nl/opleidingen/open-trainingen/digicoach-in-de-zorg
https://www.qacademie.nl/opleidingen/incompany/leerprogramma-digicoaches
https://www.qacademie.nl/opleidingen/open-trainingen/agile-scrum-projectmanagement-in-de-zorg
https://www.qacademie.nl/opleidingen/incompany/projectmanagement-in-de-zorg
https://www.qacademie.nl/opleidingen/incompany/projectleiding-geven-aan-veranderprocessen

