Philips Education Solutions

Doelgericht leren

voor verbeterde patiëntenzorg

Uitdagingen in de zorg
ondersteunen met educatie
Vandaag de dag worden managers in de zorg
voortdurend uitgedaagd om efficiënter te werken,
kosten onder controle te houden en tegelijkertijd
de geleverde zorg continu te verbeteren.
Philips Healthcare kan u ondersteunen in deze
uitdagingen, door u te helpen het potentieel van
de organisatie, de technologie en de medewerkers

Goede scholing
voor goede zorg

optimaal te benutten. Innovatieve, bewezen en
doeltreffende leeroplossingen worden in overleg
samengesteld tot een educatieprogramma op
maat om uw doelstellingen te verwezenlijken.
Wij leveren klinisch relevante opleidingen en
programma’s, ontwikkeld om de efficiëntie van uw
afdeling te verhogen en tegelijkertijd de kwaliteit
van zorg te verbeteren.

Goede scholing is niet langer alleen zorg voor ziekenhuizen, Philips deelt de zorg voor goede scholing.
Algemeen bekend is dat regelmatige bijscholing en training bijdraagt tot het op peil houden van het
kennis- en bekwaamheidsniveau van medewerkers en past binnen het huidige kwaliteitsdenken.
Wij bieden uw verplegend personeel, laboranten, ziekenhuis technici en specialisten scholing aan, ter
ondersteuning van consistente, kosten effectieve en hoog kwalitatieve zorgverlening. Onze trainingen zijn
gericht op het maximaal benutten van de mogelijkheden van het systeem, het verminderen van het aantal
gebruikersfouten, optimaliseren van scantijden en protocollen en het verdiepen van theoretische kennis.

Kwaliteit

door samenwerking
Samenwerking ligt ten grondslag aan het vergaren
en op de juiste wijze uitdragen van kennis.
Philips heeft op het gebied van educatie vele
samenwerkingsverbanden om op ieder gebied
en in iedere regio de juiste elementen aan te
kunnen bieden die passen bij de leerbehoeftes
van de klant. In de Benelux is Noordhoff Health
onze educatiepartner.

“We hebben samen met Philips een didactisch concept ontwikkeld. Dit gaat over
kritische beroepssituaties, bijvoorbeeld het behandelen van een patiënt in een
levensbedreigende situatie. Daarvoor heb je verschillende competenties nodig:
medische kennis, vaardigheden, kennis over de apparatuur die je gebruikt zoals
een monitor of een infuus. Onze leermiddelen zullen componenten bevatten
over al die onderdelen. Het ziekenhuis of de professional mag dan besluiten
hoe de leerroute eruit ziet: e-learning, video, on site workshop of een toets. Het
resultaat is een verklaring van bekwaamheid. Een van de onderdelen van het
concept is ook het leren leuk te maken en het naar de werkplek te brengen. De
medewerkers moeten daar ondersteuning krijgen als ze die nodig hebben. Dat
doen we door mobiele en korte leerinterventies.”
André Matera

Philips en Noordhoff Health werken samen
aan een educatieprogramma medische
technologie
Philips Healthcare en Noordhoff Health, marktleider op
het gebied van leeroplossingen voor de zorg, hebben een
samenwerking op het ontwikkelen van educatieprogramma’s
om ziekenhuispersoneel te scholen in het werken met
medische apparatuur. Het gaat om een combinatie van
praktijktrainingen, theoretische scholing en gekwalificeerde
bekwaamheidstoetsen die beide partijen onder de naam
Philips Education Solutions aanbieden.
Met het educatieprogramma willen Philips en Noordhoff
Health ziekenhuizen ondersteunen om de mogelijkheden en
capaciteit van medische technologie ten volle te benutten
en een optimale patiëntveiligheid te garanderen volgens
de normen en richtlijnen zoals die zijn vastgelegd in het
convenant ‘Veilige toepassing medische technologie in
ziekenhuizen’.
Het pakket dat Philips en Noordhoff Health voor ogen hebben
sluit aan bij de opleidingsstrategie van het ziekenhuis en kan
geïntegreerd in het eigen leermanagementsysteem. Bij een
succesvolle afronding van een bekwaamheidstoets volgt een
certificaat waarmee de medewerker aantoont bekwaam te
zijn en toont het ziekenhuis aan te voldoen aan de eisen die
het convenant stelt om veilig en correct gebruik van medische
apparatuur door zorgpersoneel te waarborgen.
Het pakket aan bekwaamheidstoetsen is volop
in ontwikkeling. Voor alle modaliteiten zal een
bekwaamheidstoets op de markt komen.
“De combinatie van de inhoudelijke kennis van Philips en
de didactische kennis van Noordhoff Health creëert een
meerwaarde voor scholing en toetsing die wij in het veld
kunnen aanbieden,” zegt André Matera van Noordhoff Health.

Philips Education Solutions is de plek waar alles samenkomt om de medische
technologie binnen uw zorginstelling op een veilige manier toe te passen: een veilig
apparaat in handen van een getrainde en gecertificeerde gebruiker.
Philips Healthcare en Noordhoff Health bundelen hun
kennis en ervaring en bieden bij de hooggekwalificeerde
apparatuur een eigentijds opleidingspakket, compleet met
e-learning, praktische trainingen en gevalideerde toetsen.
Een opleidingspakket dat aansluit bij het opleidingsniveau
van uw medewerkers en de apparatuur die in uw
instelling aanwezig is, maar ook past binnen uw totale
opleidingsstrategie en uw eigen leermanagementsysteem.
Philips Education Solutions biedt leeroplossingen
in diverse leervormen, zowel voor individuen als
voor groepen medisch en paramedisch personeel.

Portfolio

Education Solutions catalogus

Theoriesessies in classroom settings, webinars,
e-learningmodules, hands-on training, user workshop,
peer-to-peer training en toetsing vormen de basis.
Ons portfolio bestaat uit educatie voor specialisten,
laboranten, verplegend personeel, ziekenhuistechnici
en biomeds op de gebieden van radiologie, oncologie,
cardiologie en meer. Alle educatiemodules zijn gebundeld
in een catalogus. Een educatiemodule is een afgerond
scholingsitem en naar gelang de behoefte kunnen
meerdere modules gecombineerd worden tot een
incompanytraining, perfecte scholing op maat.

Een bijzondere

leerervaring

Ongeacht wat voor training of programma u bij ons volgt, u bent verzekerd
van een bijzondere leerervaring. Positieve reacties van deelnemers op onze
cursussen geven ons het vertrouwen op de juiste weg te zijn met onze aanpak.
Onze trainingsprogramma’s zijn:

Klinisch relevant

Of het nu om systeem, procedure, applicatie of specialisatie gaat, onze cursussen
hebben een klinische focus om u te helpen de zorg voor de patiënt op een zo
hoog mogelijk niveau te brengen.

Interactief

Wij zorgen er steeds voor dat de juiste leervraag op de juiste wijze wordt
benaderd. Onze trainingen, via hands-on training, klassikaal, peer-to-peer
evenementen, online training of webinars, zijn steeds gebaseerd op de laatste
inzichten op het gebied van leren en de nieuwste communicatie technieken.

Praktijkgericht

Niet alleen hebben onze trainers jarenlang zelf in de praktijk gewerkt, ze doen
dagelijks nieuwe ervaring op en kunnen u deelgenoot maken van de best practices
die zij in de ziekenhuizen tegenkomen. Wij streven ernaar onze trainingen steeds
case-based te structureren waardoor concrete situaties of problemen in de
trainingen behandeld kunnen worden.

Flexibel

Philips Healthcare is gericht op verbetering van de kwaliteit van
leven van mensen door middel van zinvolle innovaties en heeft
wereldwijd leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie,
spoedeisende zorg en zorg op afstand. Philips heeft een
wereldwijd educatie kennisnetwerk van klinische en technische
trainers. Meer dan 100.000 zorgverleners wereldwijd ontvangen
ieder jaar trainingen van Philips Healthcare. In de Benelux zijn we
steeds dicht bij de nieuwste ontwikkelingen en innovaties en al
ruim 30 jaar actief op het gebied van trainingen in de zorg.

Onze educatieprogramma’s zijn gebaseerd op het blended-learningprincipe,
waarbij een mix van technieken en methoden ingezet worden voor het beste eind
resultaat. Deze flexibiliteit trekken we ook door naar leslocatie. U kunt bij ons
trainen in het Professor Holst trainingcentrum in Best, wij komen op uw locatie of
de training vindt plaats in een collega ziekenhuis in Nederland.

Actueel

Met onze trainingen is het mogelijk voor uw personeel om op de hoogte te
blijven van de nieuwste klinische technieken en toepassingen. Door middel van
gekwalificeerde toetsen op kennis en vaardigheden helpen wij u en uw personeel
aan zekerheid en vertrouwen betreffende de juiste kennis en bekwaamheid.

Pro-actief

De snelheid waarmee de technieken en innovaties in de zorg veranderen is groot.
Een pro-actief beleid op het gebied van educatie is noodzakelijk om hiervan
doeltreffend gebruik te maken. Onze educatieprogramma’s ondersteunen dit.
Samen met u kunnen we de trainingsbehoeftes inzichtelijk maken en een (jaar)
planning opstellen voor bij- en nascholing van uw personeel.

Uw
voordelen

Philips Education Solutions

binnen handbereik
Onze applicatie specialisten, sales vertegenwoordigers en
educatie coördinator, staan klaar om met u mee te denken
over de invulling van uw bij- en nascholing, of het nu gaat om
een losse module, een incompany training of een compleet
scholingsplan in samenwerking met het leerhuis of de
academy gekoppeld aan uw leermanagementsysteem. We
werken graag samen met u om maatwerk trainingsprogramma’s
op te stellen, die voldoen aan uw wensen en eisen.

Wij kunnen u helpen het beste uit de mens, de
techniek en de organisatie te halen met innovatieve,
betekenisvolle trainingsprogramma’s.
Zo kunnen nieuwe medewerkers aparte training
krijgen of kan een hele afdeling getraind worden in
het toepassen van nieuwe technieken. Doordat we
specifiek op bepaalde toepassingen of procedures
trainen, kan het kwaliteitsniveau gericht verbeterd
worden. Reproduceerbaarheid van resultaat verbetert
door meer gelijke kennis en ervaringsniveaus van het
personeel. Voor de opleidings- en afdelingsmanager
wordt door onze toetsing duidelijk, wat verbeterd
dient te worden om per specialisatie, of afdeling het
bekwaamheidsniveau op het gewenste niveau te
krijgen en houden.
Educatie is het middel om te investeren in het
menselijk potentieel van uw organisatie, waarmee u
niet alleen uw resultaten kunt vergroten nu en in de
toekomst, maar ook de ervaring van personeel en
patiënt kan verbeteren.

Contact
Meer informatie over het actuele aanbod van de Philips Education
Solutions alsmede het contact email adres is te vinden op:
http://www.philips.nl/educationsolutions

“De veiligheid van patiënten en personeel is van het allergrootste
belang bij het gebruik van medische technologie. Wij willen
ons opstellen als een integrale partner voor ziekenhuizen. Het
aanbieden van een hoge kwaliteit scholing in het gebruik van onze
systemen past daar goed bij. Daarnaast helpt het zorgprofessionals
het maximale te halen uit de technologie die zij in huis hebben.”
Henk Valk, General Manager van Philips Healthcare Benelux.

En verder.. NetForum is een online community voor gebruikers
van Philips MRI, CT en NM apparatuur. Gebruikers vinden op
NetForum ervaringen van anderen, klinische cases, protocollen
en ExamCards, tips voor het gebruik van hun systeem,
trainingsmodules, nieuws en meer. Neem eens een kijkje op
NetForum via www.philips.com/netforum.
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