Beste opleider, de Topclass Kwaliteit,
Veiligheid en Innovatie voor aios OOR ON
gaat van start!

Omschrijving Topclass
Om verder inhoud te geven aan het profiel Kwaliteit en Veiligheid zijn we binnen de OOR
ON een Topclass Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie aan het ontwikkelen. Het uiteindelijke
doel van deze Topclass is dat de aios op een kritische manier in een multiprofessioneel
team een visie leert te formuleren op een probleem waarmee de afdeling kampt. de aios
leert knelpunten te herkennen en in een kwaliteitsverbeterplan om te zetten. Naast dit
verbeterplan zal leiderschap en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Zo leert de aios te
reflecteren op het eigen handelen en later op het handelen van anderen.
Opzet
De focus tijdens deze Topclass ligt op het uitvoeren van een kwaliteitsverbeterproject op de
eigen afdeling. Tijdens 6 contactmomenten wordt de aios daarnaast geïnspireerd en op
weg geholpen op de volgende onderwerpen:






De P-D-C-A- Cyclus en projectmatig leren werken;
Het maken van een compleet plan van aanpak met aandacht voor alle actoren en
stakeholders bij het project;
De uitvoering van het project en het om leren gaan met hobbels in de praktijk;
Patiëntgerichtheid en de rol van de patiënt bij (de opzet en uitvoering van) het
project;

De opzet van de Topclass is zoveel mogelijk 'blended' van aard: Inhoudelijke voorbereiding
gebeurt door middel van het volgen van e-learnings, bekijken van video's en het lezen van
geselecteerde literatuur. Tijdens de contactdagen besteden we juist aandacht aan
verdieping en aan verdere ontwikkeling van de (leiderschaps-) skills. Ook intervisie is een
tool die we tijdens contactdagen bewust gaan inzetten.
Aan het eind van de 9 maanden dat de Topclass duurt, presenteert de aios bevindingen
en resultaten van het kwaliteitsverbeterproject aan collega-aios, de opdrachtgever(s) (zoals
een bedrijfsleider of kwaliteitsverantwoordelijke) en vertegenwoordigers van de opleiding.
Tevens legt de aios de resultaten van de persoonlijke ontwikkeling vast in een portfolio.

Selectie en studiebelasting aios
De Topclass is niet voor iedere aios toegankelijk. We zijn op zoek naar aios die
bovenmatige interesse hebben in Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie en hierin in de
toekomst een voortrekkersrol willen en kunnen vervullen. Ook moet de aios
aantoonbare ervaring op deze gebieden opgedaan hebben en dit in een
motivatiebrief beschrijven, waarbij je input als opleider noodzakelijk zal zijn! Een
toelatingsgesprek zal onderdeel van het inschrijvingsproces zijn.
De studiebelasting schatten we in op 6,5 contactdagen, drie coachingsmomenten (à
1,5 uur), zelfstudie (52 uur) en met name het werken in de praktijk d.m.v. het
praktijkverbeterproject op de eigen afdeling (116 uur) . Het gehele opleidingstraject
loopt van april 2017 tot en met november 2017.

Meer informatie
Ken je ouderejaars aios binnen de opleiding die je zou willen voordragen? Dan vind je via
onderstaande link meer informatie, zoals data van contactdagen. Ook vind je
inschrijfcriteria en de kosten die hiermee gepaard gaan. Het aanmelden kan door middel
van het schrijven van een motivatiebrief. Als de aios zich via onderstaande link inschrijft
dan ontvangt hij/zij automatisch een sjabloon voor de motivatiebrief.

Meer informatie

NFU Master Kwaliteit en
Veiligheid

aios-participatie
in projectgroep

De Topclass is een mooie opzet voor het volgen van de
post-initiële NFU Master Kwaliteit en Veiligheid in de
patiëntenzorg. Tevens zorgt het afronden van de
Topclass voor vrijstellingen in deze Master. Hier vind je
meer informatie over de Master.

Lonneke Landzaat is aios
kindergeneeskunde en een
van de deelnemers aan de
NFU Master Kwaliteit en
Veiligheid in de
patiëntenzorg. Tevens
ontwikkelt ze, in een
interprofessionele
projectgroep, deze
Topclass. 'Ik zou het mooi
vinden als er aiosvertegenwoordiging vanuit
de hele OOR ON aan de
Topclass gaat meedoen!"
Naast Lonneke zijn aios
Marlene Mende, opleider
Bas Verhoeven, internist
Petra van Gurp, anios
Casper Tax, stagiaire Anne
Verspeek, patiëntenvertegenwoordiger Bo
Nannekhan en
projectmanager Goof
Claessen (Radboudumc
Health Academy) betrokken
bij de projectgroep. Een
klankbordgroep is in het
leven geroepen om kritisch
naar de gehele opzet te
kijken.

