Kwaliteitsborging van informatietechnologie in laboratoria
U bent
Hoofd van een laboratorium, beleidsmaker, kwaliteitscoördinator, (hoofd) analist of IT-medewerker
Cursusduur
Twee dagen: eerste dag van 13.30 tot 20.00 uur en tweede dag van 9.00 tot 17.00 uur
Locatie
Hotel Golden Tulip Keyser Keizerstraat 5 4811 HL Breda
Docenten
Ing. Sascha van de Ven en ir. Richard Mulders (Rescop)
Cursusprijs
€ 1.125,- (per 1 januari 2019 € 1145,-) excl. 21 % btw en hotelarrangement, incl. koffie, thee en een overheerlijke lunch
Hotelarrangement
U kunt kiezen voor een volledig verzorgd verblijf in het hotel voor € 210,- (per 1 januari 2019 € 215,-) incl. btw. U vinkt deze optie
aan bij de aanmelding. QAducation factureert deze kosten tegelijk met de cursuskosten.
Waarom
Wanneer valideert u een digitaal systeem? Wanneer niet? Wat kan de leverancier bijdragen? Hoe verloopt een validatieproces van
een digitaal systeem? En hoe onderhouden we in kwaliteitsopzicht een digitaal systeem? De cursus past binnen de kaders van een
goed beheerd zorgsysteem (GBZ) zoals we die kennen binnen laboratoria en de zorgsector.
Inhoud
1.
Aan de hand van normeisen vertellen we hoe belangrijk het is dat u van digitale systemen aantoont dat ze voldoen aan de
norm.
2.
Welke systemen moet u valideren en borgen? Hoe ver gaan we daarbij? We hebben een indeling gemaakt die u helpt met
inzicht in de complexiteit van digitale systemen. Wat zijn de risico’s en hoe groot zijn die?
3.
We maken de stap naar de praktijk: hoe bouwt u een validatiedossier op? Wat is de levenscyclus van een digitaal systeem? In
de verschillende workshops ontwikkelt u zelf documenten (bijv. een User Requirement Specification en een Performance
Qualification). Ook configuratiemanagement, het managen van wijzigingen en het bijhouden van logboeken komen aan de
orde.
Na afloop van de cursus ontvangt u het certificaat van deelname.
Cursusmateriaal
De trainingsmap ligt voor u klaar.
Aanmelden
De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers. U kunt inschrijven via de website.
Inlichtingen
Wilt u meer weten? Bel naar 085 1301 635 of stuur een e-mail naar info@qaducation.nl

