
SUCCESVOL 
VERANDEREN
Vergroot de verbetercapaciteit  
van je organisatie

TRAINING

Hoe breng je nieuwe (wetenschappelijke) 
kennis in praktijk, waardoor de kwaliteit 
van de zorg verbetert? Ervaren imple-
mentatiedeskundigen van het UMCG 
laten zien hoe je stapsgewijs veranderin-
gen in de dagelijkse zorgpraktijk reali-
seert. Denk aan het implementeren van 
nieuwe kennis over hoe je pijn kunt meten 
en behandelen bij mensen met dementie. 
Of aan de invoering van de Database 
Dementie van het UNO-UMCG. 

Tijdens deze training krijg je een 
praktijkgerichte methodiek aangereikt 
om een verbeterproject succesvol te 
leiden. En je gaat ook alvast met deze 
methodiek aan de slag, aan de hand 
van een eigen casus.  
Trainers: drs. Henriette van der 
Kloet, dr. Ivonne Lesman, adviseurs 
implementatie UNO-UMCG en 
dr. Sacha van Twillert, adviseur 
implementatie UMCG. 

Interessant voor: Zorgmedewerkers en 
managers die de regie voeren over of 
verantwoordelijk zijn voor verbeterprojec-
ten, zoals (kwaliteits)verpleegkundigen, 
beleidsmedewerkers kwaliteit en mana-
gers. Bij voorkeur leiden deelnemers een 
UNO-UMCG-verbeterproject of gaan ze 
dat in de nabije toekomst doen. 

Cursusdata en -tijd: Bekijk de cursus-
data en -locaties op de website van het 
UNO-UMCG. 

Duur: De training bestaat uit twee sessies 
van 3 uur. Na de eerste sessie kun je de 
implementatiekennis die je hebt opge-
daan binnen eigen verbeterprojecten 
gaan gebruiken. In de tweede sessie ga 
je reflecteren: wat heeft de implemen-
tatiekennis je gebracht en waar liep je 
tegenaan? Ook komt je rol als projectlei-
der aan bod en hoe je kunt omgaan met 
weerstand.

Locatie: De training wordt verzorgd op 
vier locaties, om de reistijd voor deelne-
mers te beperken. Bekijk de locaties.

Voorbereiding: Voor de totale training 
geldt een voorbereidingstijd van 1 tot 2 
uur. 

Kosten: geen.

Accreditatie: is aangevraagd voor 
verzorgenden, verpleegkundigen, 
verpleegkundig specialisten, specialisten 
ouderengeneeskunde. In verband met 
de kosten voor het aanvragen van 
accreditatie beoordelen we per training 
of er voldoende aanmeldingen zijn voor 
de accreditatieaanvraag van andere 
beroepen.
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