
kant en klare werkplekleeroplossing voor

ZORGPROFESSIONALS

OVER

CORONA COVID-19



WERKPLEKLEEROPLOSSING
COVID-19 

VOOR ZORGPROFESSIONALS

We zien dat veel ziekenhuizen (nieuwe) medewerkers klassikaal scholen in de (extra) 
werkzaamheden die op hen afkomen door de uitbraak van Corona Covid-19. Dit is natuurlijk een 
fantastische prestatie in zo'n kort tijdsbestek. 

Na de scholing is het belangrijk om ondersteuning te hebben op de werkplek. Lesstof is na de 
scholing deels snel vergeten, instructiemateriaal soms lastig te vinden op de PC’s op de werkplek en 
ervaren medewerkers krijgen veel 1-op-1 vragen van collega’s: tijdrovend! 

Erasmus MC ontwikkelde, in razend tempo, ondersteuning op de werkplek voor iedere medewerker 
die zowel nieuwe als andere werkzaamheden moet uitvoeren in het kader van Corona Covid-19. 

Dit willen we graag delen met de bij de NFU, NVZ & ROAZ aangesloten organisaties. 

Op deze manier hebben medewerkers op de werkplek binnen 2 klikken of 10 seconden 
ondersteuning bij het uitvoeren van hun werk. Een must om nu te hebben: om grote fouten te 
voorkomen, werkdruk te verlagen, de medewerkers zich zeker te laten voelen in de nieuw uit te 
voeren taken en continuiteit in werkzaamheden te krijgen.



‘Het is de grootste 
dwaasheid, dingen te 
leren, die men later weer 
moet vergeten’.

Erasmus
Nederlands humanist en filosoof
1469-1536



WAAROM WERKPLEKLEREN?

VOOR DE 

PATIENT

VOOR DE 

MEDEWERKER

VOOR DE KWALITEIT 

VAN ZORG

Vertrouwen in 

zorgverlener

Geen fouten

Adequate 

behandeling

Vertrouwen in 

uitvoeren 

werkzaamheden

Weinig vragen 

van en voor 

collega’s

Maken van fouten 

beperken

Borging kwaliteit 

van zorg

Uniforme uitvoering 

van processen

Zichtbaarheid 

professionaliteit naar 

samenleving







INTERESSE?

Ga naar https://registreren-covid19.askdelphi.com/

Maak een account aan

Je kunt vervolgens zelf een kijkje nemen op

https://covid19.askdelphi.com
(let op: zonder een aangemaakt account op de website https://registreren-covid19.askdelphi.com/ kun je niet inloggen)

Vragen?

Mail naar covid19@xprtise.com

https://registreren-covid19.askdelphi.com/
https://covid19.askdelphi.com/
https://registreren-covid19.askdelphi.com/
mailto:covid19@xprtise.com


ZELF GEBRUIKEN?

ERASMUS MC

VERSIE

ALGEMENE

VERSIE

EIGEN 

VERSIE

Login op de Erasmus 

MC omgeving URL

Maak gebruik 

van alles wat 

beschikbaar is

Zeer beperkte 

mogelijkheid om 

wijzigingen te maken 

en content 

aan te vullen

Laten we de handen in 

één slaan en een start 

maken voor een 

Algemene Versie

Initiatief hiervoor is 

gevraagd aan NFU en 

NVZ

Mogelijkheid om 

bestaande content aan 

te vullen

Hergebruik content van 

Erasmus MC, maar 

pas juist DIE content 

aan die anders is in 

jouw instelling

Login op een eigen 

URL met SSO en 

connectie naar je eigen 

(leer)systemen 

Alle gewenste 

wijzigingen mogelijk



Madelon Panman
Manager Erasmus MC Academie  

Carla 's-Gravemade
Coördinator Leren&Ontwikkelen

ask@erasmusmc.nl

NEEM VOOR VRAGEN 

OF INTERESSE 

CONTACT OP MET

Alfred Remmits
CEO Xprtise

Janine van Zoest
HRD consultant

covid19@xprtise.com

06 2256 8188 

mailto:ask@erasmusmc.nl

