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Goede en veilige zorg leveren. Van hoge kwaliteit. 
Op de juiste plek en het juiste moment, die 
aansluit bij de individuele wensen en behoeften 
van de patiënt. Dat is de zorg van morgen. Want 
de zorg in Nederland is dynamisch en vraagt om 
koplopers die anticiperen op veranderingen en 
risico’s. Die kritisch kijken naar het zorgproces,  
duurzame kwaliteitsverbeteringen creëren en van 
en met elkaar leren. 

Deze NVAO geaccrediteerde master biedt je de unieke mogelijkheid 
om voorop te lopen en de koers van kwaliteit en veiligheid positief 
te beïnvloeden. In dit programma leer je vanuit het perspectief 
van de patiënt, kritisch, reflectief en op innovatieve wijze te kijken 
naar kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg. Met de verworven 
competenties kun je duurzame kwaliteitsverbeteringen agenderen, 
implementeren, monitoren en evalueren. Na deze master heb je 
een schat aan inhoudelijke kennis en beschik je over een groot 
netwerk van professionals. 

 ‘Door de master heeft mijn 

kwaliteitswerk meer diepgang 

gekregen. Je leert bijvoorbeeld om 

een verbeterproject gedegen op 

te zetten en te implementeren. Dat 

werkt.’

Anneke Groenhuijzen, 
Ziekenhuisapotheker en decaan 
Kwaliteit en Patiëntveiligheid in het 
Bravis Ziekenhuis

Alumnus Master Kwaliteit en Veiligheid

‘Tijdens de Master word ik uitgedaagd 

en geïnspireerd om op pro-actieve 

wijze het beste uit mijzelf, de professie 

en elkaar te halen. Om zo de kwaliteit 

van zorg te verbeteren. Zowel binnen 

als buiten de eigen instelling.’

Ivon Hogendoorn,
IC-verpleegkundige en 
VAR-Voorzitter in het UMC Utrecht

Student Master Kwaliteit en Veiligheid

‘Je leert te kijken naar processen 

binnen zorgorganisaties. En dat 

leerproces zie ik los van mijn 

professionele achtergrond. Datzelfde 

gold voor apothekers, verpleegkundig 

specialisten, of andere artsen. 

Daarbij maakte de Master niet alleen 

mijn eigen denken breder, maar 

het maakt ook gebeurtenissen, 

veranderprocessen en  besluitvorming 

inzichtelijker. Ik ben echt een veel 

milder mens geworden dankzij de 

Master!’ 

Jasper van Bommel, 
Intensivist in het Erasmus MC

Alumnus Master Kwaliteit en Veiligheid

Koploper in kwaliteit en veiligheid in de zorg 
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Resultaat
• Je weet hoe je de patiënt als partner meeneemt bij kwaliteitsver-

beteringen 
• Je kunt de koers van kwaliteit en veiligheid positief beïnvloeden en 

binnen je instelling of op regionaal niveau sturing geven 
• Je kunt de slagingskans van kwaliteitsprojecten vergroten doordat 

je evidence-based aan de slag gaat en weet hoe je verbeteringen 
steviger implementeert en inbedt

• Je eigen effectiviteit wordt optimaal benut door groei in persoonlijk en 
interprofessioneel leiderschap

• Je kunt het draagvlak voor een cultuur van ‘continu verbeteren’ 
vergroten, doordat je leert om te gaan met emoties en weerstanden

Wat kun je verwachten?
De tweejarige opleiding wordt verzorgd door alle Nederlandse 
Universitaire Medische Centra; experts het gebied van kwaliteit, 
veiligheid en leiderschap verzorgen beurtelings het onderwijs op 
interactieve wijze. Door de interprofessionele learning community bouw 
je een breed netwerk op met medecursisten, alumni, topdocenten, 
experts en leiders in de zorg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie? 
Informatie over het curriculum en inschrijven
www.nfu.nl/master

Achtergronden en informatie over het netwerk
www.masteropdekaart.nl

Opleiding
Post-initiële wo-master Kwaliteit 
en Veiligheid in de Patiëntenzorg 
(2 jaar, deeltijd), NVAO-geaccrediteerd 

Voor wie?
Verpleegkundigen, verpleegkundig 
specialisten, artsen, apothekers en paramedici 
met een HBO (+) vooropleiding en werkzaam in 
(of dichtbij) de patiëntenzorg 

Werkervaring
Minimaal 3 jaar

Studiebelasting
60 EC; 2 dagen per week; 30% contacttijd, 
20% in werkpraktijk, 50% zelfstudie 

Vakgebied
Verbetering en innovatie, leiderschap, 
patiëntgerichtheid en interprofessionele 
samenwerking

Locatie
Centraal gelegen, m.u.v. de modules verzorgd 
door UMC Groningen, Maastricht UMC+ en 
Erasmus MC

Start
September 2022
 
Prijs 
€20.000,- inclusief locatiekosten


