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De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) nodigt u uit voor een workshop op donderdag 12 september 2019. Tijdens
deze middag, waar verschillende experts aan het woord zullen komen, bieden wij u tips en tricks bij het uitvoeren van de LPZ
meting, informatie over het gebruik en de uploadmogelijkheden van uw ECD bij de LPZ meting en inzicht in de vele
mogelijkheden van het LPZ dashboard. Tevens willen we graag met u brainstormen over hoe u binnen uw organisatie de LPZ
gegevens gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en hoe we de LPZ meting nog beter kunnen afstemmen op uw
wensen en behoeftes. Daarnaast is er ruimte voor individuele vragen.

13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.30 uur Welkom, inleiding en achtergrond LPZ
14:00 uur Tips & Tricks bij uitvoering LPZ meting
14:30 uur Mogelijkheden gebruik ECD bij LPZ meting
15:00 uur Pauze
15:15uur Mogelijkheden LPZ dashboard
15.45 uur Leren en verbeteren met LPZ cijfers
16:15 uur Hoe kan de LPZ nog beter aansluiten op uw wensen en behoeften?
16:45 uur Afsluiting

LPZ: Veel meer dan alleen data verzamelen

Programma

Voor wie? Waar? Aanmelden

Deze interactieve informatiemiddag is vooral
bedoeld voor ‘LPZ-coördinatoren’ en
zorgmedewerkers die LPZ-metingen uitvoeren in
de verpleeghuiszorg.

Aristo, Vestdijk 30, 5611 CC te Eindhoven. De toegang is gratis. Aanmelden is verplicht en kan tot
uiterlijk 31 augustus 2019 via lpz@maastrichtuniversity.nl
of via onze website: www.lpz-um.eu
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