Prisma Review training voor zorg
snel en professioneel analyseren en bespreken van incidenten in teams
MOVE PROFESSIONALS SPECIALIST IN VEILIGE ZORG EN CALAMITEITENONDERZOEK

PRISMA Review© training: snel en professioneel analyseren en bespreken van
incidenten
Zorgorganisaties zijn verplicht om zichtbaar te maken hoe zij leren van incidenten. Niet alleen
registeren maar ook echt aantoonbaar leren en verbeteren, dat is de uitdaging. De PRISMA Review©
methode is speciaal ontwikkeld om incidenten en fouten in de eigen organisatie op professionele wijze
te bespreken en te analyseren. In tegenstelling tot Prisma calamiteitenonderzoek, gaat het hier juist
wel om direct betrokkenen bij een incident. Dus ook ketenpartners en meerdere disciplines kunnen
deelnemen aan een Prisma Review. Deelnemers aan de training leren de methode te gebruiken en in
te passen in de eigen leer- en verbetercyclus. Onderwerpen als ‘wat is een incident’, het opstellen van
een compacte tijdlijn en een slimme Prisma analyse worden geoefend.

Voor wie?
De Prisma review is voor teams in de zorg- en hulpverlening, zoals de langdurige zorg, de GGZ, de
Jeugdzorg en Veilig Thuis, de GGD, de RAV, et cetera. Het kan gaan om een zorgteam, een
begeleidingsteam, maar het kan ook gaan om een multidisciplinair samengesteld team.

Twee varianten
De training Prisma review kent twee varianten.
1. De variant waarin we met een bestaand team een review houden (begeleiden). Deze training
is geschikt voor medewerkers met basiskennis vanaf MBO niveau.
2. De variant train-de-trainer waarin we trainers leren een prisma review in de eigen organisatie
te houden (begeleiden). Deze training is geschikt voor medewerkers met basiskennis vanaf
HBO niveau
LET OP: de Prisma Review methode is voor calamiteitenonderzoek niet geschikt. Onze PRISMA+
basistraining volgens het PRISMA+ 8 stappenmodel© is wel speciaal ontwikkeld voor
calamiteitenonderzoekers.

Tijdsinvestering
De Prisma review is twee dagdelen (waarbij een terugkomdagdeel enkele weken na de eerste Prisma
review wordt gepland).

Variant 1 Het houden en begeleiden van een review door Move professionals
In een interactieve training worden deelnemers getraind in het praktisch en systematisch analyseren
en bespreken van eigen risico's, incidenten en (bijna) fouten volgens de Prisma methode en de
kritische dialoog. Een relatief snelle en slimme manier om het risicobewustzijn te vergroten en
systematisch te leren van fouten en incidenten. Na de bijeenkomst van 3 ½ uur gaan deelnemers met
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een concreet verbeterplan in de eigen praktijk aan de slag. Na enige weken volgt een
terugkomdagdeel (3 ½ uur) waarin de eigen ervaringen, vragen en knelpunten met de trainer worden
besproken en van feedback voorzien.

Variant 2 Train de trainer
Deelnemers aan de train-de-trainer variant leren de methode te gebruiken en in te passen in de leeren verbetercyclus in de eigen organisatie. Onderwerpen als ‘wat is een incident’, het opstellen van een
tijdlijn en de Prisma analyse worden geoefend. Daarnaast leren de trainers hoe zij professionals bij
een concrete casus op professionele wijze positief-kritisch kunnen begeleiden in het uitvoeren van een
Prisma review. Er wordt geoefend met feedbackvaardigheden, LSD en met verschillende soorten
vraagtechnieken. Na de bijeenkomst van 3 ½ uur gaan de trainers met een concreet trainingsplan aan
de slag om een team te ondersteunen in de eigen organisatie. Na enige weken volgt een
terugkomdagdeel (3 ½ uur) waarin de eigen ervaringen, vragen en knelpunten met de trainers
worden besproken en van feedback voorzien.

Gebruikte literatuur
Variant 1 In de begeleide review wordt gebruik gemaakt van een review poster.
Variant 2 In de train-de-trainer wordt gebruik gemaakt van de Move professionals Reader Prisma
review.

Incompany
Deze training is alleen incompany beschikbaar.

Voor variant 1 kunnen maximaal 10 deelnemers aansluiten.
Voor variant 2 kunnen maximaal 8 deelnemers aansluiten.

Kosten
Wij hanteren scherpe tarieven voor incompany trainingen! Onze actuele prijzen voor open inschrijving
en incompany trainingen zijn te vinden op onze website Tarieven
Voor deze training kan accreditatie worden aangevraagd.

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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