STUREN OP KWALITEIT VAN ZORG
MET NEDAP ONS
ONLINE KENNISSESSIE
Hoe kun je kwaliteit van zorg meten -en hierop sturen- met de
hulpmiddelen die Nedap Ons biedt? Deze vraag staat centraal in de
kennissessie sturen op zorg met Nedap Ons.
We nemen je online mee langs het proces van kwaliteit van zorg in Ons en geven je
tips voor de inrichting van Ons. We leggen uit hoe een optimaal gebruik van Ons kan
helpen en we gaan graag met je in gesprek hoe je als organisatie de beweging kunt
maken van verantwoorden naar leren.
De kennissessie is bedoeld voor medewerkers die niet dagelijks in Nedap Ons werken
maar wel een rol hebben in het ontwerpen en monitoren van de kwaliteit van zorg.
De kennissessie beperkt zich tot de rol die de applicatie Nedap Ons zou kunnen
vervullen ter ondersteuning van het sturen op de kwaliteit van zorg.
Aan het eind van de sessie weet je wat Nedap Ons kan bieden, zodat je met de
proces- of systeemeigenaar en/of functioneel applicatiebeheerder in gesprek kan
gaan om het ECD ook optimaal in te zetten in het sturen op kwaliteit van zorg.
Opzet
De globale opzet van de sessie:




De theorie van sturen, o.a. toelichting op de theorie Robert Simon
Hoe kun je sturen vooraf? Hoe krijg en hou je orde in alle wensen en eisen?
En hoe kun je achteraf sturen?

Hierbij is de focus op de functionaliteiten die Nedap Ons biedt om te sturen op
kwaliteit van zorg in het medewerkersproces en het zorgverleningsproces en gaan we
uit van een aantal veel voorkomende kwaliteitsthema’s.

MEER WETEN?

Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op via
info@quattri.nl of bel ons 030 – 68 75 992
Of bezoek onze website; www.quattri.nl

Het volgende komt oa aanbod:






Basis inrichting: deskundigheden, autorisatie, uursoorten, etc.
Systeemtoegang en blokkades: hoe werkt het en wat kun je met logging?
Welke signaleringen in Nedap Ons kunnen helpen? Hoe richt je ze goed in?
Hoe kun je Ons Dossier inzetten om richting te geven aan de kwaliteit van zorg?
Ontsluiting middels Ons DB/ BI tools: welke gegevens vanuit Ons kun je
ontsluiten ten behoeve stuur- en managementinformatie?

We houden alles zo praktisch mogelijk door tips en voorbeelden te delen uit de
praktijk. De kennissessie is niet bedoeld als training voor het inrichten van Nedap Ons
door functioneel applicatiebeheerders.
Voor wie?
De kennissessie is bedoeld voor zorgmanagers, kwaliteits- en beleidsmedewerkers en
-adviseurs, business/concern controllers en AO/IC medewerkers, werkzaam in de VVT
of GZ sector waar Nedap Ons als ECD gebruikt wordt. Maar andere professionals zijn
natuurlijk ook van harte welkom!
Weet je niet zeker of de kennissessie iets voor jou is? Neem dan gerust contact met
ons op.
Online
Vanwege de geldende maatregelen zullen we de kennissessie online vorm geven.
Tijdens de sessie geven we ruimte voor (inhoudelijke) vragen, consultants van
Quattri zijn aanwezig om deze te beantwoorden.
De kennissessie vindt plaats op:
Wanneer
Datum:
Tijd:
Kosten:

1 oktober 2020
13.30 uur tot 16.30 uur
€95,- p.p. exclusief BTW.

Schrijf je direct in via het inschrijfformulier op de website!
Op 1 oktober ontvang je van ons ’s ochtends de link naar de besloten sessie in
Teams.
We zien je graag online op 1 oktober a.s.!
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