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INHOUD TRAINING

Wat krijgt u nog meer?

Donderdag 22 Sept 2022 (10:00 tot circa 16:30) 
Cursusdata 2022

22

Deelname kosten zijn EUR 195. De follow-up workshop 
(verder uitwerken eigen BowTie-diagram) is kosteloos. 
Voor meer informatie of om u aan te melden voor deze 
training, contact Kitty ter Borg via info@medd.nl of kijk op 
medd.nl/training-risico-management-en-bowtie-in-de-zorg.html

Meer informatie en aanmeldeni

Cursisten aan het woord:
¨De methode is heel praktisch en biedt de 
medewerkers dermate prikkels en uitdagingen 
dat naast draagkracht ook nog eens een 
enorme bijdrage wordt geleverd aan het 
risicobewustzijn.¨ 
- GGZ instelling

¨Al met al hoeft de weg naar CE 
niet saai te zijn met de methode 
van MEDD.¨ 
- Fabrikant van medische hulpmiddelen

"Een erg nuttige workshop; goede mix 
tussen praktijk en theorie! Ik ga hier 
zeker verder mee aan de slag."

“Leerzaam, toepasbaar, 
noodzakelijk.”

¨Wat ik wel heel mooi vond aan de 
BOWTIE is dat de zorg en de techniek 
vloeiend in elkaar overlopen.¨
- Ziekenhuis

Kitty ter Borg (MEDD)
Voorbereiding training en review 'BowTie-diagram' in nauwe 
samenwerking met BowTie deskundige (Enablon).

Trainer

Iedereen die zich bezighoudt met kwaliteit en veiligheid in de 
zorg.

Doelgroep

De cursus zal fysiek verzorgd worden in de regio Utrecht of 
Amsterdam. Mocht u de training online willen volgen kan dat 
ook. Vooraf sturen wij u een trainingskit per post en krijgt u 
toegang tot de BowTieXP software tool.

Locatie

Achtergrond risico-management (ISO 31000 en ISO 14971) 
en veiligheidsdenken (Safety I&II)

PRI, SAFER, FMEA (oefening met toolbox)

Introductie procesgericht werken en Patient Journey 
Mapping (oefening met toolbox)

Introductie barrière-denken en BowTie-methode 
(oefening met toolbox: BowTie Building Game)

BowTieXP (oefening met software)

Risico-gericht auditen (m.b.v. Tracer / Patient Journey)

PDCA (oefening met toolbox)

Training 
Risico-management & BowTie in de zorg

Hoe zorg ik dat mijn PRI/FMEA tools begrijpbaar en 
uitnodigend in gebruik zijn? In deze training nemen 
we u mee in de achtergond van risico-management 
en leren we u op een creatieve en doeltreffende 
manier veiligheidsrisico´s in kaart brengen. 
Cursisten gaan praktisch aan de slag met hun eigen 
PRI/FMEA casus; tijdens én na de training.

Enerzijds willen we de patiënt (meer) eigen regie geven en 
anderzijds willen we als maatschappij en fabrikant van 
medische technologie een zo veilig mogelijke 
gebruiksomgeving creëren. Oftewel: elke gebruikssituatie 
is anders en zullen andere gebruik(er)risico’s kennen. 
Heeft jullie team zicht op deze risico’s? En, hoe beheersen 
jullie deze risico’s? 

Thema Patiëntparticipatie

Startpakket MEDD BowTie Building Game 
om direct in uw dagelijkse praktijk aan de slag te gaan met 
het begrijpelijk en bespreekbaar maken van successen en 
veiligheidsrisico’s.

Proeflicentie BowTieXP software tool

https://medd.nl/training-risico-management-en-bowtie-in-de-zorg.html
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