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AZ Jan Palfijn Gent zet in op training personeel met nieuw
skillslab
Op 28 september 2017 opent in het AZ Jan Palfijn Gent een skillslab waar personeel en artsen
individueel of in groep trainingen zullen krijgen in realistische situaties. Het skillslab vormt een belangrijk
onderdeel van een ruimer opleidingsproject waarin ook een nieuw e-learning pakket voor het personeel
is voorzien.
Zorgmanager Joan De Metsenaere: “Om de kwaliteit van onze zorg continu te kunnen verbeteren is een
voortdurende training van de vaardigheden en kennis van onze medewerkers nodig. Met het skillslab
creëren we een plek binnen het ziekenhuis waar onze zorgverleners altijd terecht kunnen om in een
veilige en waarheidsgetrouwe omgeving handelingen of uitgebreide scenario’s te oefenen. Onze
mensen kunnen er ook terecht voor opleidingen, om certificaten te behalen, fouten te analyseren of
bepaalde handelingen te trainen.”
Er worden heel wat eisen gesteld aan de medewerkers in een zorginstelling, een werkomgeving die
steeds complexer wordt en waar technologische ontwikkelingen zeer snel gaan. Om aan alle normen
te voldoen en een kwalitatieve en veilige zorg te kunnen garanderen, zijn systematische opleiding en
regelmatige bijscholing onontbeerlijk. De combinatie van een skillslab met een e-learning pakket komt
hieraan tegemoet. Zo wil het AZ Jan Palfijn Gent niet alleen voldoen aan de normen maar ook het
personeel meer zelfvertrouwen geven en de ruimte om te groeien en om zaken uit te proberen.
Een intern skillslab zorgt voor minder tijdverlies aangezien medewerkers zich niet extern moeten
verplaatsen. Opleidingen kunnen daardoor flexibel op verschillende tijdstippen binnen de shiften worden
ingepast en frequenter worden aangeboden. Een eigen skillslab laat ook toe om nieuwe medewerkers
snel een individuele, korte en intense training te geven bij de start van hun tewerkstelling zodat ze
onmiddellijk voorzien zijn van de nodige certificaten.
Op 28 september krijgen alle medewerkers (artsen, schoonmaakpersoneel, verpleegkundigen,
ondersteunend personeel…) de kans om het skillslab te leren kennen. Ze worden daarbij uitgedaagd
om een aantal fouten te detecteren in een patiëntenkamer en krijgen een quiz rond veiligheid.
Niet voor publicatie:
Op 28 september 2017 bieden we de pers van 10 uur tot 12 uur de mogelijkheid om het Skillslab te
bezoeken en eventueel beelden te maken. Op dat ogenblik zal ook het personeel op interactieve wijze
kennismaken met het Skillslab.
Gelieve, indien u wenst langs te komen, een seintje te geven via pers@janpalfijngent.be of de
dag zelf telefonisch via 09 224 70 15.
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