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MOVE PROFESSIONALS SPECIALIST IN VEILIGE ZORG EN CALAMITEITENONDERZOEK

Prisma plus basistraining calamiteitenonderzoek
Een interactieve basistraining voor leden van calamiteitencommissies in de zorg. In deze training
wordt volgens de methodieken van PRISMA en SIRE alle 8 stappen van een calamiteitenonderzoek
behandeld. Er worden handvatten aangereikt voor de specifieke situatie van de zorg. Theorie, praktijk
en spel oefeningen wisselen elkaar af. Daarnaast is er aandacht voor actuele vragen en casuïstiek van
de deelnemers.

Tijdsinvestering
De training duurt én dag met optioneel een extra dagdeel voor het bespreken en evalueren van de
praktijkopdracht: een casus uit de eigen onderzoekspraktijk, waarin het geleerde in praktijk is
gebracht. Voor deelnemers die PE punten (SKJ, NVO, NIP) willen behalen is deze follow up verplicht.

Voor wie?
De training is voor beginnende calamiteitenonderzoekers in de zorg (gehandicaptenzorg, ouderenzorg
en GGZ). De deelnemers beschikken over basiskennis op post HBO niveau, plus kennis van de eisen
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ); enige ervaring met incidentenanalyse is
gewenst.

Gebruikte literatuur
In de training wordt gebruik gemaakt van de Move professionals Reader PRISMA+ 8-stappenmodel
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o
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Achtergronden van PRISMA & SIRE, en de invloed van factoren op het ontstaan van
incidenten
Opzet onderzoek: structuur en samenhang (8 stappenmodel)
Reconstructie tijdlijn maken, oefenen met eigen casuïstiek
Barrières en het gatenkaasmodel
oorzakenanalyse: oorzakenboom en classificatie
Interviewtechnieken
Evaluatie en praktijkopdracht

Open inschrijving en incompany
Move professionals geeft trainingen per open inschrijving en incompany. Ons actuele aanbod voor de
open inschrijving is te vinden op:
https://fd2.formdesk.com/moveprofessionals1/calamiteiteninschrijving
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Meerdere mensen binnen uw organisatie opleiden? Of in samenwerking met een collega organisatie?
Vraag dan naar onze incompany mogelijkheden.

Kosten
Wij hanteren scherpe tarieven voor incompany trainingen! Onze actuele prijzen voor open inschrijving
en incompany trainingen zijn te vinden op onze website Tarieven

Nog vragen?
Nog vragen? Laat het ons weten: info@moveprofessionals.nl

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?
Move professionals is specialist in veilige zorg en calamiteitenonderzoek. Wij houden ons bezig met organisatie- en
veiligheidsvraagstukken in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de GGZ, de jeugdzorg en Veilig Thuis, het sociaal domein en
het onderwijs. Ons aanbod is gericht op calamiteitenonderzoek, Prisma trainingen, organisatieadvies over veilige zorg, leren van
incidenten en interim zorgbeleid.
Meer weten over de waarde die Move professionals kan toevoegen aan uw organisatie? Kom met ons in contact.

www.moveprofessionals.nl
info@moveprofessionals.nl

Christiaan Krammlaan 2
3571 AX Utrecht
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