
                                                                                                                                                                                                  

 
 

 

Referentie: 2022-008_BP 

Training 
 

Q-link  

Voor wie 
 

Apotheken die deelnemen aan de module Begeleiding Kwaliteit Totaal van het  
Brocacef Partnership Programma. Geschikt voor apothekers en kwaliteitsassistenten die 
Q-link voor het eerst gebruiken.  
 

Accreditatie 
 

3 KNMP / 3,5 KAA accreditatiepunten 
 

Kosten De kosten voor deze training bedragen € 125,00 per persoon (excl. btw) 
 
 

Bij deelname aan de module Begeleiding Kwaliteit Totaal van het  
Brocacef Partnership Programma, heeft u recht op twee kosteloze kwaliteitstrainingen 
naar keuze per jaar voor maximaal twee deelnemers.    
 

Data  17 februari 2022 (Online via zoom) 

 15 maart 2022    (Locatie volgt later)  
  

Tijdstip 
 

09:30 - 13:00 uur 

Activiteit Bent u net gestart met het gebruik van Q-link en wilt u graag weten hoe u praktisch kunt 
omgaan met het systeem? Dan is deze online Q-link training echt iets voor u. 
 

 Tijdens de online Q-link training leert u werken met de verschillende modules en het 
toepassen van het continu verbeteren. De verschillende modules van Q-link komen aan 
bod: 

 

 Uitleg over het praktische gebruik van Q-link (handboekbeheer) 

 Uitleg over het praktische gebruik van Q-base (kwaliteitsregistraties) 
o Invoeren van registraties en activiteiten 
o Hoe maak ik een planning? 
o Inzichtelijk maken van de verbetercyclus 

 Toelichting op gebruik van Q-safe (risicoanalyse) 

 Toelichting op gebruik van de Performance manager (meten van prestatie-
indicatoren) 
 

Wat levert deze activiteit 
u op? 

Na deze training bent u in staat om in Q-link het handboek te beheren. U kunt 
documenten toevoegen, documenten bewerken, hyperlinks aanbrengen, zoeken en 
overzichten maken. In Q-base kunt u registreren en activiteiten toevoegen, planningen 
invoeren en analyses maken en verbeterplannen opstellen. In Q-safe kunt u risico-
inventarisaties invoeren en in Performance manager kunt u prestatie-indicatoren 
inrichten. 
  

Vervolg training Vindt u het lastig om te bepalen wanneer er een afhandelingsplan aan een registratie 
moet worden gekoppeld? En wilt u graag oefenen met het inzichtelijk maken van een 
verbetercyclus in Q-link, dan is de Online training Continu verbeteren in Q-link 
geschikt voor u.  
 

Schrijf u snel in! Wilt u deelnemen aan de training Q-link? Dan kunt u zich aanmelden via deze link. 
 
Contact 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw regiomanager of een e-mail 
sturen naar opleidingen@brocacef.nl  

  

 

https://brocacef.nl/nl-nl/q-link-2022
mailto:opleidingen@brocacef.nl

