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Beste lezer,

Hoe kun je de zorg nog verder verbeteren 
en veiliger maken? Die vraag stellen alle 
bij het NIAZ aangesloten zorginstellingen 
zich elke dag. Het is hun drive: de zorg 
steeds weer nóg een stukje beter maken. 
Ze halen alles uit de kast om de patiënt of 
cliënt zo goed mogelijk te behandelen en 
verzorgen. Daar mogen we als Nederland 
en Vlaanderen trots op zijn.

Het NIAZ ondersteunt zorginstellingen 
daarbij. Dat doen we primair door middel 
van accreditatie. Een accreditatietraject 
is niet één moment in de vier jaar waarop 
het auditteam langskomt, maar een con-
tinu proces van schaven, adviseren, leren 
en delen. Van zélf denken en doen, en van 
coaching door onze senior adviseurs.

Als NIAZ-directeur kom ik veel in zorgin-
stellingen. Ik zie de ongelofelijke creati-
viteit waarmee zorgprofessionals werken 
aan hun doel; de zorg steeds een beetje 
beter maken. Elke zorginstelling kan bo-
gen op een breed scala aan verbeterinitia-
tieven waar professionals trots op zijn. 

Het NIAZ vindt het belangrijk dat deze 
voorbeelden in eigen huis, maar ook 
onderling gedeeld worden. Want dát is het 
idee achter de NIAZ Jaarprijs 2017: deel al 
die kennis om samen beter te worden. Wij 
hebben daar met de Jaarprijs een plat-
form voor willen bieden. Dat 57 zorgin-
stellingen die handschoen hebben opge-
nomen en hun ervaringen publiek hebben 
willen delen, vind ik een ongelofelijk 
compliment waard aan alle instellingen. 

Wie uiteindelijk de winnaar wordt, dat 
weten we op 21 november. Wat de deel-
nemers nú al bereikt hebben, is dat er 
een schatkamer aan goede voorbeelden 
ontsloten is. Het zijn stuk voor stuk voor-
beelden die zich in de praktijk bewezen 
hebben en die goed zijn voor de kwaliteit 
en veiligheid van zorg. 

Van mij uit: veel dank hiervoor en alle 
respect!

Kees van Dun, directeur NIAZ
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Voorwoord

“Het idee: deel al die kennis 
om samen beter te worden”

“De Jaarprijs is een platform 
voor verbeterinitiatieven”

“Een groot compliment aan 
alle deelnemers” 



AZ Sint-Lucas en 
Volkskliniek
Coachingstraject met 
peers verhoogt kwaliteits-
denken bij artsen
In Vlaanderen is het betrekken van 

artsen bij integraal kwaliteitsbeleid een 

grote uitdaging. Bij de NIAZ proefaudit 

was de betrokkenheid van artsen één 

van werkpunten. Gezien cultuurveran-

dering niet opgelegd kan worden, werd 

voor de 250 artsen een coachingstra-

ject met peers voorzien.

 

AZ Sint-Maarten
Kwaliteitscoaches: van 
coach tot voelspriet in de 
praktijk
In plaats van enkel via grote projecten 

‘top down’ te werken, willen we via 

coaching ook op vraag van de afdeling 

- bottom up - ondersteuning en advies 

verlenen bij kwaliteitsverbetering. Kwa-

liteitscoaches nemen elk 20 afdelingen 

onder de vleugels. Zo vergroten we het 

draagvlak en realiseren we met diverse 

kleinere verbeterinitiatieven een groter 

resultaat.

Bravis
Continu verbeteren in 
genen Moeder & Kind-
centrum

Het Moeder & Kindcentrum (MKC) ont-

stond in 2015 vanuit 4 teams uit 2 zie-

kenhuizen, op een nieuwe locatie, met 

een nieuwe zorgvisie voor de patiënt. 

Het toepassen van de principes van 

lean is een gezamenlijke verantwoor-

delijkheid en komt ten goede aan de 

kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.

Canisius Wilhelmina 
Ziekenhuis
A-team gaat antibiotica-
resistentie te lijf

Resistentie van bacteriën tegen anti-

biotica is een groeiend probleem in 

Nederland. Het wordt gezien als een 

van de grootse bedreigingen voor de 

huidige gezondheidszorg omdat we 

door resistentievorming in de toekomst 

infecties niet goed of helemaal niet 

meer kunnen behandelen. Het A-team 

bespreekt dagelijks alle patiënten met 

als doel de beste antibioticabehande-

ling en het voorkomen van resistentie.

Erasmus Medisch 
Centrum
Oncologie in de thuis-
situatie
Bij oncologische patiënten wordt een 

deel van de behandeling verplaatst naar 

de thuissituatie onder regie van het 

Erasmus MC. Dit brengt het aantal zie-

kenhuisbezoeken en de wachttijd in het 

ziekenhuis terug en levert een bijdrage 

aan een betere kwaliteit van leven voor 

de oncologische patiënt. Hij behoudt 

meer regie op het behandelproces, wat 

leidt tot minder inbreuk op zijn leven.

NIAZ Jaarprijs 2017
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De tien genomineerden 
voor de NIAZ Jaarprijs 2017
Ruim 26.300 stemmen zijn uitgebracht op de 57 inzendingen 
voor de NIAZ Jaarprijs 2017. De 10 inzendingen met de meeste 
stemmen presenteren hun verbetering op 21 november. Een 
vakjury beoordeelt de inzendingen en de presentaties en wijst 
de winnaar aan. Dit zijn de 10 gegadigden.
(In alfabetische volgorde)

 

Samen word je beter



Noordwest Ziekenhuis-
groep
Integraal kwaliteits-
managementsysteem 
inclusief digitaal
verbetervolgsysteem
Noordwest is een dynamische orga-

nisatie die meerdere documenten en 

systemen naast elkaar gebruikte. Voor 

het verlenen van effectieve en efficiënte 

patiëntenzorg is een gestructureerd en 

overzichtelijk integraal kwaliteitsma-

nagementsysteem ontwikkeld, waarbij 

de focus ligt op continu verbeteren. 

Regionaal Ziekenhuis 
Heilig Hart Tienen
VIR-educatie mede-
werkers, patiënten en 
bezoekers
RZ Heilig Hart Tienen sensibiliseert 

medewerkers, patiënten en bezoekers 

rond standaardvereisten voor veilige 

en kwalitatieve zorg en hun bijdrage 

daarin. Goede informatieverstrekking 

draagt bij tot kennis en betere naleving 

van de kwaliteitseisen en helpt patiënt-

veiligheidsincidenten te voorkomen.

Slingeland Ziekenhuis
Zorg in Beeld

Door wekelijks medische informatie via 

de iPad door te geven en via beeldbel-

contact, krijgt de patiënt met COPD en 

hartfalen betere zorg, terwijl de kosten 

dalen. Gezien de stijging van het aantal 

ouderen en chronisch zieken in de 

nabije toekomst is dit extra belangrijk.

St. Jans Gasthuis
Huiskamer voor klinisch 
opgenomen ouderen
Vaak liggen ouderen tijdens een zie-

kenhuisopname vooral op bed, met het 

gevolg dat ze verder achteruitgaan. Dit 

gaat samen met een verhoogd risico 

op acute verwardheid, ondervoeding 

en vallen. Onderzoeken wijzen uit dat 

ouderen voor hun herstel zijn gebaat 

bij een huiselijke omgeving. SJG Weert 

opende als eerste ziekenhuis een huis-

kamer voor ouderen. Tijdens opname 

samen eten/bewegen/samenzijn bevor-

dert gezondheid en herstel.

Universitair Ziekenhuis 
Gent
Experten op de werkvloer 
met een mobiel leer-
station

Het UZ Gent telt ongeveer 6000 mede-

werkers, waarvan ca. 4000 zorgverle-

ners. Een mobiel leerstation motiveert 

de individuele medewerker te werken 

aan kwaliteit en veiligheid. Dit gebeurt 

concreet en op maat, met experten 

op de werkvloer. Zo raakt iedereen 

overtuigd van het belang om continu te 

bouwen aan kwaliteit en veiligheid, aan 

de hand van analyse en reflectie op de 

eigen processen.
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Aanpak
1. De Cliëntenraad deelde de Raad 

van Bestuur mee een patiënt-

effectrapportage (PER) te willen 

ontwikkelen. Het idee voor de PER 

is ontleend aan de milieu-effect-

rapportage (MER), een wettelijk 

instrument dat waarborgt dat milieu-

belangen voldoende meewegen in 

de besluitvorming.

2. De Cliëntenraad definieerde een 

aantal belangrijke patiëntbelangen.

3. De Cliëntenraad vroeg de afdeling 

Kwaliteit en Veiligheid om samen de 

PER te ontwikkelen.

4. Vervolgens is de bestaande syste-

matiek van beleidsvoorbereiding in 

kaart gebracht. Daarna ging men 

op zoek naar formats voor verbeter-

trajecten, de aanpak van projecten, 

jaarplannen en Prospectieve Risico 

Inventarisaties (PRI).

5. Er is een ‘PER-checklist’ ontwikkeld 

en onderdeel gemaakt van de PRI-

formats en projectdocumentatie. 

Door de PER op te nemen in de 

bestaande systematiek van beleids-

voorbereiding, worden de patiënt-

belangen ‘vanzelf’ meegenomen in 

de planvorming en beleidsontwikke-

ling.

6. De Cliëntenraad neemt advies-

aanvragen waarbij geen PER is 

toegevoegd niet in behandeling.

Resultaat
De PER zorgt ervoor dat patiëntbe-

langen tijdig en systematisch meege-

wogen worden bij de ontwikkeling van 

nieuw beleid en verbetertrajecten in het 

ziekenhuis en de keten. De Cliëntenraad 

is in een vroeg stadium betrokken bij 

de beleidsvoorbereiding, zodat de raad 

daadwerkelijk een bijdrage kan leveren 

aan het nieuwe beleid. 

Er is al bij diverse trajecten een PER 

opgesteld, zoals bij: 

• Nieuwbouw OK-complex en opere-

ren op andere locaties;

• Pilot reorganisatie poliklinieken 

Interne Geneeskunde;

• Verbouwing verpleegafdeling Heel-

kunde;

• Samenwerkingsverbanden met 

ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen;

• Verbetertrajecten vanuit incident-

meldingen.

Succesfactoren en
aandachtspunten
De PER is mede een succes doordat er 

grote behoefte was aan een instrument 

dat de Cliëntenraad tijdig bij beleids-

voorbereidingen zou betrekken. Een 

andere succesfactor is, dat de PER 

verankerd is in de systematiek van 

planvorming: de PER is standaard on-

derdeel van het PRI-sjabloon en de pro-

jectdocumentatie. Ook belangrijk is het 

commitment van de Raad van Bestuur. 

Tenslotte helpt het detailniveau van het 

PER-sjabloon om geen patiëntbelangen 

over het hoofd te zien en ideeën vanuit 

nieuwe invalshoeken te bekijken.

Aandachtspunten zijn er ook. Zo kostte 

de implementatie van de PER in de 

beginfase relatief veel tijd en inzet. Be-

langrijk is verder dat de PER geen ‘ding 

van de Cliëntenraad’ wordt. Artsen en 

medewerkers moeten de PER initiëren 

en opstellen, niet de Cliëntenraad. Uiter-

aard kan de Cliëntenraad waar nodig 

wel helpen en adviseren.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
In een ziekenhuis spelen veel verschil-

lende belangen een rol bij de beleids-

ontwikkeling, zoals personele, financiële 

en zorginhoudelijke. De PER zorgt 

ervoor dat het patiëntbelang op een 

evenwaardige manier mee weegt. Dit 

voorkomt dat er achteraf problemen 

optreden. Het afgelopen jaar heeft de 

Cliëntenraad veel aanvragen gekregen 

voor meer informatie over de PER. 

Ziekenhuizen, thuiszorginstellingen, 

gehandicapteninstellingen en de onder-

wijssector hebben interesse getoond. 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

Patiënt Effect Rapportage 
geeft de patiënt een stem
Aan veel beleidsvoornemens in ziekenhuizen liggen bedrijfs-
kundige overwegingen ten grondslag. Hoe legitiem die ook zijn, 
het gevolg kán zijn dat patiëntbelangen ondergesneeuwd raken. 
De Cliëntenraad van het ADRZ bedacht een aanpak. De Patiënt 
Effect Rapportage geeft de patiënt een stem bij het ontwikkelen 
van beleid en verbetertrajecten in het ziekenhuis en de keten.



Focus
Bij de pre-dialyse deed zich een aantal 

knelpunten voor: er was een wachttijd 

bij de nierfalenverpleegkundige, het mul-

tidisciplinair overleg verliep suboptimaal 

en het was de zorgverleners niet duidelijk 

wie welke voorlichting aan de patiënt gaf. 

De patiënt was dan ook onvoldoende 

geïnformeerd en de nefroloog bepaalde 

de therapiekeuze. Het Albert Schweitzer 

Ziekenhuis wilde de patiënt op systemati-

sche wijze de juiste informatie geven om 

een therapie te kunnen kiezen. 

Aanpak
1. Een werkgroep bestaande uit een 

nefroloog, verpleegkundig specialist, 

diëtiste, pre-dialyse verpleegkundigen, 

maatschappelijk werkster, secreta-

resse, afdelingshoofd en kwaliteitsme-

dewerker analyseerde de bestaande 

situatie. 

2. Er is een helder doel geformuleerd, 

geredeneerd vanuit de patiënt: ‘Het 

geven van eenduidige informatie, 

afgestemd op de behoefte van de 

patiënt, zodanig dat de patiënt in 

staat is om, samen met de arts, de 

juiste keuze te maken voor een vorm 

van nierfunctievervangende therapie.’ 

In acht weken tijd moet de patiënt 

de benodigde informatie krijgen om 

een keuze te kunnen maken uit alle 

vormen van nierfunctie-vervangende 

therapie. Nieuwe ontwikkelingen, 

zoals thuisdialyse, moeten worden 

nagestreefd. De patiënt moet boven-

dien binnen twee weken terecht kun-

nen bij de predialyse-verpleegkundige 

en alle zorgverleners moeten goed 

geïnformeerd zijn over de voortgang 

van het traject.

3. Het proces is uitgewerkt en beschre-

ven. Voor elke stap is bepaald welke 

discipline betrokken is en welke taak/

rol deze heeft. De nierfalenverpleeg-

kundige krijgt de lead. Zij behoudt het 

overzicht, heeft een coördinerende 

rol, is bij iedere stap van het proces 

aanwezig en is de mentor van de 

patiënt. 

4. Implementatie: betrokkenen zijn 

geïnformeerd over de nieuwe aanpak, 

nieuwe rollen zijn ingevoerd en voor-

lichtingsmiddagen zijn gehouden.

5. Evaluatie na twee cycli op basis 

bevindingen patiënt en medewerkers.

Resultaat
De Nierfalenpoli geeft de patiënt de 

benodigde informatie om de juiste the-

rapievorm te kiezen. De doorlooptijd van 

informatieverstrekking is teruggebracht 

van zes maanden naar acht weken. Hierin 

heeft de patiënt twee voorlichtingsmidda-

gen over de werking van de nieren en de 

verschillende therapievormen. Ook komen 

onderwerpen als voeding, niertransplanta-

tie en de gevolgen van het niet starten van 

een therapie aan bod. Vervolgens komen 

patiënten op individuele basis terug bij de 

nierfalenverpleegkundige, waar ze aanvul-

lende vragen kunnen stellen en aangeven 

naar welke therapievorm hun voorkeur 

uitgaat. Die voorkeur wordt tijdens het 

MDO naast de medische gegevens 

gelegd en de nefrologen, verpleegkundig 

specialist en de nierfalenverpleegkundige 

geven een therapieadvies. De patiënt 

maakt uiteindelijk samen met de nefroloog 

de therapiekeuze. De aanpak betrekt de 

patiënt bij zijn eigen behandeling. Hij weet 

van tevoren hoe het traject eruit ziet en 

wat er van hem verwacht wordt. Er is een 

goede afstemming tussen de disciplines. 

Alle patiënten ervaren het lotgenotencon-

tact als prettig en de patiënttevredenheid 

is gestegen.

Succesfactoren
• Neem voldoende tijd voor het proces;

• Zorg voor ondersteuning vanuit het 

management;

•  Betrek de diverse disciplines bij het 

uitwerken van het proces;

•  De gespecialiseerd verpleegkundige 

beschikt over kritisch beoordelings-

vermogen, kan ingewikkelde kennis 

eenvoudig vertalen en ondersteunt en 

coacht de patiënt bij het maken van 

een eigen keuze;

•  De nierfalenverpleegkundige is woord-

voerster in het MDO.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Goed geïnformeerde patiënten maken 

doorgaans verstandige keuzes. Gezamen-

lijke besluitvorming verbetert bovendien 

de relatie tussen de arts en de patiënt. Dit 

proces is toe te passen bij alle ingrijpende 

beslissingen waarbij er een keuze is uit 

meerdere therapie- of behandelvormen.
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Albert Schweitzer Ziekenhuis

Nierfalenpoli
De Nierfalenpoli helpt de patiënt in acht weken tijd een passen-
de therapie te kiezen. Een combinatie van groepsvoorlichting en 
een persoonlijk gesprek met de nierfalenverpleegkundige, geeft 
inhoud aan het begrip ‘gezamenlijke besluitvorming’. 

2e groepsvoorlichtingkeuze kenbaar maken aan verpleegkundige

MDO de�nitieve keuze gesprek Nefroloog

aanmelding nierfalenpoli door Nefroloog 1e groepsvoorlichting

Nierfalenpoli Albert Schweitzer ziekenhuis

Week 1

Week 8
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Alexianen Zorggroep Tienen

The safety dance!
Het hele ziekenhuis in beweging krijgen na een geslaagde 
deelaccreditatie? Met ‘The Safety Dance’ betrok Alexianen 
Zorggroep Tienen alle medewerkers bij de ziekenhuisbrede 
accreditatie. 

Aanpak
De Alexianen Zorggroep wilde dat alle 

medewerkers wisten: 

(1) Dat het startschot voor de zieken-

huisbrede accreditatie gegeven 

was;

(2) Dat iederéén mee in het accredi-

tatiebootje zat;

(3) Welke de belangrijkste thema’s 

waren van het accreditatietraject;

(4) Dat accreditatie fantastisch leuk 

kan zijn;

(5) Dat de groep bestaat uit durvers, 

die samen grenzen kunnen verleg-

gen en voor een geheel kunnen 

zorgen dat groter is dan de som 

van de delen. 

De hele zomer lang werd een 

mysterieuze campagne gevoerd: “a 

goes…?”. Een filmcrew vroeg mede-

werkers uit alle beroepsgroepen een 

paar seconden te dansen, maar waar-

voor…? Via flyers, het ‘bericht van 

de directeur’ en boodschappen op 

de mediaborden en intranet werd de 

medewerkers gevraagd om zich vrij te 

maken op één van de aangekondigde 

tijdstippen op de kick off-dag. Dan 

zou het mysterie ontrafeld worden. 

Die dag moesten medewerkers in het 

rood en wit gekleed naar het werk 

komen.  

De dag van de kick off kregen alle 

medewerkers een symbolische rood-

witte schakel aan hun sleutelbos 

en een identificatiebandje met de 

boodschap “a goes NIAZ!” Op drie 

momenten kon men aanschuiven voor 

een “a goes NIAZ”-event: een speech 

van de directeur, een receptie met 

ijskar en fruitkraam (ook voor patiën-

ten!), en … het ‘Safety dance’-filmpje 

met de dansmoves van alle teams, 

diensten en belangrijke accreditatie-

thema’s.

Resultaat
De benadering om mensen nieuws-

gierig te maken werkte: alle gelederen 

van het ziekenhuis gaven gehoor aan 

de oproep om in rood-wit te komen 

en de events werden druk bezocht.  

Dansen voor de camera ligt vér 

buiten de comfortzone van mede-

werkers. Omdat het om slechts een 

paar seconden ging (lees: haalbare 

doelstelling), men het in groep mocht 

doen (lees: teamwork en verbonden-

heid), er desgewenst ideeën werden 

aangeleverd voor de choreografie 

(lees: ondersteuning met best prac-

tices) of men juist zelf creatief mocht 

wezen (lees: ruimte voor autonomie), 

en men deel kon uitmaken van een 

spannende onderneming (lees: een 

accreditatietraject), gingen velen de 

uitdaging aan. 

Inmiddels draait het ziekenhuisbrede 

accreditatietraject op volle toeren: er 

zijn verbeterteams opgericht, zelfe-

valuaties uitgevoerd en infosessies 

georganiseerd. Er wordt gesproken 

over ‘onze accreditatie’. Patiëntveilig-

heid en kwaliteit zijn nu een zaak van 

iedereen geworden. Niet alleen intern 

kwamen zeer veel positieve reacties, 

ook extern was dit het geval.

Succesfactoren
• Beeldmateriaal is een zeer sterk 

medium dat meer interesse op-

wekt en beter lijkt te beklijven dan 

gesproken woord. 

• De organisatie van de kick off en 

het maken van het filmpje was 

arbeidsintensief: een goede plan-

ning is noodzakelijk. 

• Waak erover dat alle geledingen 

vertegenwoordigd zijn, vergeet 

niemand!

• Tenslotte: is het ijzer gesmeed, ga 

dan door met actie!

Belang voor de zorg in 
het algemeen
Álle zorgafdelingen en alle ondersteu-

nende diensten werken geïnformeerd, 

gemotiveerd en enthousiast samen 

aan een ziekenhuisbreed accreditatie-

traject, waar patiëntveiligheid en kwa-

liteit, een verbetercultuur, en continu-

iteit van zorg voorop staan. ‘Samen 

accrediteren’ is niet saai: het is van 

normelement tot normelement samen 

werken aan een beter ziekenhuis, dat 

goede en veilige zorg verleent aan zijn 

patiënten.
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Algemeen Ziekenhuis Sint Jozef

Bedside briefing

Aanpak
In samenwerking met de Karel de 

Grote-Hogeschool en de Universiteit van 

Antwerpen implementeerde het  AZ Sint-

Jozef Malle het project ‘bedside briefing’. In 

maart 2016 startten twee pilootafdelingen 

(heelkunde en inwendige ziekten). Vervol-

gens is het project ziekenhuisbreed uitge-

rold. Allereerst is een voormeting gehouden 

bij patiënten en verpleegkundigen. De oude 

briefingmethodiek werd geobserveerd en 

geanalyseerd naar ‘storende factoren’. 

Daarna is de bedside briefing in ca. vijf 

weken geïmplementeerd op dienstniveau. 

STAP 1, Informeren afdelingshoofd en 

referentieverpleegkundige:

* Bedside briefing toelichten;

* Noden afdeling en barrières bespre-

ken;

* Praktische afspraken vastleggen. 

STAP 2, Informeren team:

* Zie stap 1;

* Checklist aanpassen aan noden afde-

ling.

 

STAP 3, SBAR-training:

* SBAR-training aanbieden indien hier 

geen ervaring mee is;

* Briefingblad/EPD aanpassen.

STAP 4, Training bedside briefing:

* Met videomateriaal bedside briefing 

tonen en checklist overlopen;

* 1 week voor implementatie bedside 

briefing starten tijdens briefingmoment 

zonder contact met patiënt;

* Eventueel simulatiemomenten voorzien 

bij grotere weerstand;

* Indien nodig sturen referentiepersoon 

en afdelingshoofd bij;

* Patiënten informeren via folder.

STAP 5, Evaluatie bedside briefing:

* Tijdens personeelsvergadering evalueren.

Resultaat
De bedside briefing betrekt patiënten en 

familieleden bij het zorgproces. Dit sluit aan 

bij de visie van het ziekenhuis: ‘Warm in 

zorg, professioneel in handelen’. 

De verpleegkundigen vinden de briefing 

goed en professioneel en zijn van mening 

dat de bedside briefing de patiënt een vol-

waardige partner in het zorgproces maakt. 

Ze merken dat ze voldoende weten over 

de ontslagplanning van hun patiënten. Ook 

ervaren ze tijdens de shiftwissels dat er als 

team wordt samengewerkt. 

Patiënten geven aan dat verpleegkundi-

gen zich voorstellen, aandachtig luisteren, 

uitleg geven over testen, onderzoeken en 

ontslagplanning, en vragen naar bezorgd-

heden. De verpleegkundigen moedigen de 

patiënten aan om deel te nemen aan de 

zorg(planning) en aan de overdracht van 

informatie. Ze  communiceren belangrijke 

informatie over de patiënt op een begrijpe-

lijke manier van vroege naar late shift. 

Ook is de efficiëntie gemeten. Er is een sig-

nificante stijging in het benoemen van de 

volgende items tijdens briefing: identificatie, 

diagnose, ontslagplanning, medicatie, 

voeding, ontlasting, pijn, doorgeven taken 

aan late shift.

Succesfactoren
Door de vaste en voor de patiënt ‘verstaan-

bare’ communicatiestructuur is elke ver-

pleegkundige professioneel bezig met het 

betrekken van de patiënt in zijn zorgproces. 

Dit leidt naar een verhoogde patiënt-

tevredenheid, een veiliger gevoel en een 

vergroot welbevinden van de patiënt. Het 

centraal stellen van patiënten draagt tevens 

bij tot het realiseren en concretiseren van 

de missie en visie van het ziekenhuis.

Aandachtspunten:

• Er moet voldoende ondersteuning/

geloofwaardigheid zijn van de direct 

leidinggevende;

• Het ‘veilige’ rond-de-tafelgesprek ver-

dwijnt, wat verpleegkundigen onzeker 

maakt;

• Het oude briefingsysteem zorgt voor 

socialisatie tussen de verpleegkundigen;

• Verpleegkundigen zijn onzeker over 

welke informatie ze moeten communi-

ceren in bijzijn patiënt;

• Verpleegkundigen zijn bezorgd of bed-

side briefen meer tijd kost door vragen 

en verwachtingen patiënt. 

Een goede voorbereiding en uitrol van het 

systeem, gekoppeld aan een open com-

municatie, kan de verstoorde drempels 

vaak voorkomen.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Zorginstellingen streven ernaar om de 

patiënt een ‘centrale rol’ te geven in zijn 

zorgproces. Ook het verhogen van effici-

entie en veiligheid van zorg is een prioriteit. 

Met bedside briefen bereikt AZ Sint-Jozef 

Malle deze doelstellingen.

In AZ Sint-Jozef Malle gebeurt de overdracht van patiëntin-
formatie aan het bed van de patiënt. Deze ‘bedside briefing’ 
met de SBAR-methodiek, zorgt voor een structurele, veilige 
en patiëntgerichte informatieoverdracht.
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Antonius Zorggroep

Smaak op maat

Aanpak
Met ‘selectieve smaaksturing’ pakt de 

Antonius Zorggroep de verandering van 

beleving en vermindering van eetlust bij 

ouderen en patiënten aan. Afhankelijk 

van de smaakbeleving versterkt of ver-

mindert men bepaalde smaken.

Om inzicht te krijgen in welke smaak is 

verstoord, hebben twee koks, ge-

specialiseerd in smaaksturing, en een 

voedingsassistente, de smaaktest 

ontwikkeld. De test is eerst toegepast 

bij oncologiepatiënten op de afde-

ling dagverpleging en bij (ondervoede) 

ouderen. De voedingsassistente vraagt 

de smaaktest aan, waarna deze door 

een kok wordt uitgevoerd. Samen met 

de patiënt brengt de kok de smaak-

verstoring in kaart. De test bestaat uit 

drie onderdelen: gustatie (zoet, zuur, 

bitter, umami en zout), olfactie (reuk) en 

trigeminatie (prikkeling; proeven met het 

strottenklepje). Op basis van de uitkom-

sten krijgt de patiënt persoonlijk advies 

hoe de smaak kan worden gestuurd, 

bijvoorbeeld met extra kruiden of andere 

kooktechnieken.  

De uitkomst van de smaaktest en het 

bijbehorende smaakadvies worden 

vastgelegd in een persoonlijk smaak-

paspoort. Bij de bereiding van de 

maaltijd in het ziekenhuis wordt rekening 

gehouden met dit paspoort. Bij ontslag 

krijgt de patiënt het paspoort mee naar 

huis. 

Selectieve smaaksturing wordt ook in 

de thuissituatie aangeboden. De kok 

komt bij mensen thuis om de smaaktest 

uit te voeren, waarna zij het smaak-

paspoort met persoonlijke adviezen 

ontvangen.

Behalve de smaakversterking en het 

smaakpaspoort zijn ‘Lytse Hapkes’ 

ontwikkeld, verrijkte tussendoortjes. 

Deze worden in het ziekenhuis aan 

patiënten verstrekt bij wie het vermoe-

den op ondervoeding bestaat. Lytse 

Hapkes zijn lekker, hebben een zeer 

hoge voedingswaarde en worden sma-

kelijk gepresenteerd. Tenslotte is een 

receptenboekje ontwikkeld en wordt 

er gewerkt aan een smaakgestuurd 

kookboek.

Resultaat
Patiënten in het ziekenhuis en ouderen 

in de thuissituatie zijn dankbaar en 

enthousiast. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 

deze quote: “Juist als je ziek bent zijn er 

nog maar weinig genietmomenten en 

als je dan weer een beetje van je eten 

kunt genieten is dat heel belangrijk!” 

(Agnes, 44 jaar). Patiënten gebruiken 

het smaakpaspoort daadwerkelijk 

thuis om voeding aan te passen. Het 

resultaat van selectieve smaaksturing 

wordt ook door en met externe partijen 

opgepikt, zoals onderwijsinstellingen en 

de voedingsmiddelenindustrie.

 
Succesfactoren
· De multidisciplinaire samenstelling 

van het projectteam, teamwork, tijd, 

doorzettingsvermogen, creativiteit 

en enthousiasme;

· Betrokkenheid van de Raad van 

Bestuur van de Antonius Zorggroep.  

Aandachtspunten: 

· De afwachtende houding van 

verschillende disciplines. Zo lang 

de resultaten niet inzichtelijk waren, 

was men terughoudend met het 

investeren in de conceptontwikke-

ling.

· Men was gewend te kijken naar 

eventueel tekortschietende 

voedingswaarden en niet naar de 

toegevoegde waarde van persoon-

lijke smaakbeleving. Tijd en doorzet-

tingsvermogen losten dit op. 

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Een drastische verandering in smaak-

beleving en/of vermindering van eetlust 

kan ervoor zorgen dat patiënten (te) 

weinig of niet de juiste voeding krijgen. 

Juist bij herstel is dat ongewenst. 

Behandelingen worden meestal beter 

verdragen wanneer de patiënt goed eet, 

waarmee ook de kans op complicaties 

kleiner is. Ook bij het ouder worden kan 

de smaak met wel 80% verminderen. 

Ouderen beleven minder plezier aan 

eten en gaan daardoor (te) weinig eten 

met mogelijk ondervoeding als gevolg. 

Selectieve smaaksturing doorbreekt 

deze negatieve spiraal. Voor de An-

tonius Zorggroep is zorg bovendien 

meer dan de medische behandeling. 

Smaaksturing geeft op een persoonlijke 

wijze invulling aan gastvrijheid.

Door ouderdom of ziekte kunnen smaak en smaakbeleving 
veranderen. Dit kan leiden tot minder eetlust. Omdat voe-
ding belangrijk is voor het herstel en de kwaliteit van leven, 
deed de Antonius Zorggroep onderzoek naar smaaksturing. 
De smaaktest, het smaakpaspoort en ‘Lytse Hapkes’ (kleine 
hapjes met hoge voedingswaarde) zijn het resultaat.
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AZ Jan Palfijn

1 + 1 = 3

Aanpak
AZ Jan Palfijn stelt een beleidsplan op 

gebaseerd op de PDCA-cyclus. 

Plan: De ambities zijn duidelijk: minder 

kolonisaties, minder multiresistente kiemen 

en nosocomiale infecties. De risico-analyse 

en het Kwadrant-kwaliteitssysteem laten 

zien dat een geïntegreerd beleid leidt tot 

meer efficiëntie en resultaat. AZ Jan Palfijn 

maakte de strategische keuze om de klini-

sche microbiologie, infectiecontrole en het 

antibioticabeleid te integreren. Zo vertaalt 

het in vitro-resultaten naar in vivo-situaties, 

voor de ganse patiëntenpopulatie. 

Do: Het is van belang permanent cam-

pagne te voeren in het ziekenhuis (en 

daarbuiten) om zo een attitude te kweken 

bij alle zorgverstrekkers. Steun van directie, 

raad van bestuur, hoofdarts en medische 

raad is hierbij onontbeerlijk. Er vinden 

acties plaats zoals stimuleren van het 

hygiënebeleid, monitoring, aanspreken van 

personeel en bijscholing.

Check: Tussentijds wordt dit met behulp 

van interne audits geëvalueerd in het 

team ziekenhuishygiëne. Een geloofwaar-

dige campagne impliceert dat de dienst 

infectiecontrole ook kritisch is voor zichzelf. 

Interne audits die zo eenvoudig mogelijk 

uitgevoerd worden, zijn van waarde. 

Act: Infectiecontrole moet dus veel meer 

aanwezig zijn op de werkvloer en veel 

minder actief zijn van achter de computer. 

Een hygiënetoets zou ingebakken moeten 

zijn in de werking van elk ziekenhuis en zou 

onderdeel moeten zijn van elke procedure. 

Die procedures moeten zo eenvoudig 

mogelijk uitgewerkt worden, zodat ze 

daadwerkelijk toegepast worden.

Het jaarverslag vormt de round-up van een 

jaar werken, waarna het komende jaarac-

tieplan wordt opgemaakt. 

Resultaat
• Daling van het aantal ziekenhuisin-

fecties, kolonisaties van resistente 

kiemen en antibioticaverbruik

• Integratie van een handhygiënecultuur 

met als resultaat het behalen van de 

Europese Handhygiëne Excellence 

Award in 2017 

• Couverture griepvaccinaties is geste-

gen van 40% naar 65% 

• Laag aantal urinesondages door het 

jaar heen (7.1%) 

• Laag aantal centraal veneuze kathe-

ters door het jaar heen (4.8%) 

• Laag aantal patiënten met decubitus 

(+/- 4%) 

• Hoge compliance basisvoorwaarden 

handhygiëne, bevestigd door externe 

audits 

• Systematisch hoger verbruik alcoholi-

sche gel en halen van de WHO-norm 

•  Stijging compliance zorgbundels  

•  Antibiotic stewardship met als resul-

taat 30% minder FQ verbruik 

Succesfactoren
Omdat binnen de zorgorganisaties ver-

schillende medewerkers en departemen-

ten betrokken zijn in het infectiepreventie- 

en controlebeleid, is er een nood aan een 

systeemdenken en een management-

model dat als basis kan gebruikt worden 

om de complexiteit van het domein van 

de ziekenhuishygiëne in zijn totaliteit te 

beheersen. 

Middels een kwaliteitshandboek krijgt 

men een beter zicht op wat en op welke 

manier het hygiënebeleid reeds georgani-

seerd is en krijgt men meer mogelijkheden 

om de visie en de doelstellingen uit te 

werken. Het meten van de kwaliteitsindi-

catoren krijgt een plaats en een betekenis. 

Men krijgt de mogelijkheid om het hygië-

nebeleid te plannen volgens het kwaliteits-

systeem van de instelling.

Zonder een duidelijk systeem wordt het 

hygiënebeleid een onsamenhangend ge-

heel van afzonderlijke activiteiten waarbij 

meestal op problemen of nieuwe regel-

geving wordt gehandeld. Een duidelijk 

gestructureerd hygiënebeleid is dus een 

elementaire basis om efficiënt en preven-

tief te werken binnen de instelling. 

Belang voor de zorg in het 
algemeen
• Zelfevaluatie wordt geïntegreerd in het 

beleid. 

• Systeem-perspectief wordt bevorderd.

• Nadruk wordt op procesmatige bena-

dering gelegd.

• Klantgerichtheid wordt gestimuleerd. 

• Nadruk wordt op performantie gelegd.

• Nadruk op excellentie. 

• Voortdurende verbetering wordt deel 

van het beleid. 

• Flexibiliteit wordt behouden.

Hoe kunnen we het infectiepreventie- en controlebeleid 
optimaliseren en versterken? AZ Jan Palfijn legt de nadruk 
op goed leiderschap, resultaatgerichtheid, continue verbete-
ring, transparantie en samenwerking.
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AZ Jan Portaels

Trello: het digitale
kwaliteitsscherm 

Aanpak
Trello is een cloudservice die kan gebruikt 

worden als een verzameling van alle 

digitale whiteboards. Trello vereenvoudigt 

namelijk de samenwerking tussen de ver-

schillende (project)teams. Aan de hand 

van kaarten, ondergebracht in lijsten, 

kan men in één oogopslag zien waaraan 

gewerkt wordt, wie met wat bezig is en 

in welk stadium een proces zich bevindt. 

Elke afdeling heeft zo’n whiteboard en 

elke medewerker van die afdeling heeft 

hier toegang toe, net als de artsen.

De cel kwaliteit was pionier in het zieken-

huis en had als eerste een bord, maar al 

snel werd dit uitgerold naar alle zorgafde-

lingen, als ook op directieniveau.

Na de NIAZ-audit zijn de trelloborden 

herbekeken en omgeschakeld naar een 

volwaardig kwaliteitsscherm, met een 

overzicht van alle incidenten, verbeter-

acties, veiligheidsrondes, indicatoren, 

patiënten en tevredenheidsenquêtes. De 

zorgdirecteur en de cel kwaliteit houden 

het overzicht van de borden, waardoor 

ziekenhuisbrede topics geplaatst kunnen 

worden op de borden van de desbetref-

fende directieleden.

Resultaat
• Aantal borden momenteel: 7 van 

directie, 10 van IT, 1 van kwaliteit, 26 

van zorgafdelingen.

• Resultaten van incidenten, tracers, 

VIP² worden visueel voorgesteld + 

verbeteracties aangekoppeld.

• Het is mogelijk om van op afstand 

alles op te volgen, waardoor 

verbeterprojecten beter opgevolgd 

worden en men snel kan zien of een 

probleem of project ziekenhuisbreed 

moet aangepakt worden. 

• De informatie stroomt sneller van de 

werkvloer door naar boven (bottom-

up). Omdat de directie sneller ziet 

hoe het staat met de kwaliteit op 

de afdelingen, kan zij sneller actie 

ondernemen.

• Afdelingen gaan meer samenwerken 

en leren van elkaar. Daarnaast ver-

hoogt het kijken op elkaars borden 

de onderlinge competitiviteit. 

• Men weet perfect welke incidenten 

vaak voorkomen en ziet ook dat het 

dikwijls niet alleen op hun afdeling 

voorvalt. Dit vermindert de ‘blame’-

cultuur.

Succesfactoren/
aandachtspunten
• Trello is zo simpel in gebruik, dat ie-

dereen enthousiast kaarten en lijsten 

aanmaakte op de afdelingen. Er was 

daardoor geen uniformiteit meer in 

het ziekenhuis. Na NIAZ zijn de bor-

den omgeschakeld naar een uniform 

kwaliteitsscherm en het systeem 

werd geüpgraded naar business-

class. Dit leidde tot meer toezicht en 

controle. 

• De opleiding moest heel praktisch en 

persoonlijk georganiseerd worden.

• Barrière: het top-down meevolgen 

van de borden, zorgde ervoor dat 

sommige afdelingen zich gecontro-

leerd voelden. Dit veranderde toen 

men merkte dat bepaalde zaken 

op hun borden al voor hen werden 

opgelost of sneller doorstroomden 

naar directieniveau. 

• Directieleden moesten leren omgaan 

met werk dat hen werd opgelegd, 

terwijl het de bedoeling van de bor-

den is om hen te informeren.

• Het grootste risico van Trello: het is 

zo makkelijk en duidelijk voor wie er 

mee werkt, dat er vaak niet meer 

bij stil gestaan wordt dat sommige 

zaken niet zo logisch of makkelijk zijn 

voor anderen.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Trello geeft alle kwaliteitsmetingen en 

verbeterprojecten mooi visueel, digitaal 

weer. De tool is gratis, laagdrempelig, 

gebruiksvriendelijk en flexibel. Trello 

maakt het mogelijk acties snel op te 

volgen en te managen. Van elke activiteit 

op jouw bord, lijst of kaart word je 

automatisch op de hoogte gebracht via 

mail. Je kunt snel communiceren over 

resultaten en deze ook snel updaten. Je 

behoudt het overzicht van alle verzoeken 

tot verbetering en projecten op alle afde-

lingen. De communicatie verbetert tus-

sen afdelingen onderling en tussen de 

afdelingen en de directie of cel kwaliteit. 

Trello faciliteert ook de samenwerking 

met andere ziekenhuizen.

Hoe kunnen we de kwaliteitsmetingen visualiseren op de 
afdelingen en deze opvolgen en bijsturen? Hoe bewaren we 
het overzicht over alle lopende projecten, verbeteracties en 
evaluaties op de afdelingen? AZ Jan Portaels gebruikt Trello.
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AZ Nikolaas

De boarding pass

Aanpak
Fase 1: boarding pass

operatiekwartier

Het proces ‘pre-operatieve voor-

bereiding van de patiënt’ is in kaart 

gebracht. Dit gebeurde samen met alle 

betrokken actoren: chirurgen, anesthe-

sisten, verpleegkundigen, medewerkers 

patiëntentransport en logistiek. De kriti-

sche fasen in dit proces zijn geïnventa-

riseerd: het screenen en het informeren 

van de patiënt tijdens het pre-operatief 

consult, de voorbereiding van de pati-

ent op de afdeling voor het vertrek naar 

het operatiekwartier, het transport van 

de afdeling naar het operatiekwartier en 

de aankomst op het operatiekwartier. 

Er zijn formele afspraken gemaakt over 

wie wat doet in elke kritische fase. Dit 

is vastgelegd in de ‘boarding pass’, 

een checklist die alle nodige voorbe-

reidingen inventariseert en die dient als 

transport- en toegangsticket voor het 

operatiekwartier. 

De afdelingsverpleegkundige contro-

leert of alle voorbereidingen zijn getrof-

fen en registreert dit op de boarding 

pass. De medewerker patiënttransport 

voert een eerste check uit, alsook een 

check van de identiteit van de patiënt. 

De patiënt wordt enkel getranspor-

teerd naar het operatiekwartier als hij 

beschikt over een volledig ingevulde 

boarding pass. 

Bij aankomst op het operatiekwartier 

worden dezelfde parameters nogmaals 

geverifieerd: de identiteit van de patiënt 

en een volledige boarding pass. Er zijn 

formele afspraken gemaakt over wie 

gecontacteerd dient te worden indien 

de nodige informatieverstrekkingen of 

voorbereidingen niet getroffen zijn.

Fase 2: Uitbreiding toepassingsgebied 

boarding pass

Op verzoek van anesthesisten, 

gastro-enterologen en cardiologen is 

de boarding pass ook geïntroduceerd 

voor patiënten die een behandeling 

of onderzoek krijgen in het endosco-

pisch centrum en het interventioneel 

hartcentrum.

Resultaat
Patiënten zijn tijdig geïnformeerd en 

correct voorbereid voor een tussen-

komst. Immers alle kritische voorberei-

dingsstappen voor iedere patiënt voor 

een ingreep, behandeling of onderzoek 

zijn ondervangen door een multidisci-

plinair, ziekenhuisbreed goed gekend 

eenduidig proces. Het is duidelijk wat 

ieders taak en verantwoordelijkheid is. 

Er zijn diverse onafhankelijke checks 

van een volledig en correct proces inge-

bouwd. Door middel van een indicator 

wordt het proces opgevolgd en continu 

verbeterd.

Succesfactoren/
aandachtspunten
Succes:

• De actieve betrokkenheid in het 

denkproces, de implementatie 

en de opvolging van het medisch 

diensthoofd chirurgie, het medisch 

diensthoofd operatiekwartier, het 

medisch diensthoofd anesthesie, 

het medisch diensthoofd gastro-

enterologie, de OK-manager en 

de hoofdverpleegkundige van het 

patiëntentransport;

• De ondersteuning en participatie 

van de medisch en verpleegkundig 

directeur en de stafmedewerker 

medisch beleid en de dienst Q&S;

• De aanwezigheid van duidelijk ge-

communiceerde formele afspraken 

over wie wat doet;

• De opvolging van de coördinerend 

anesthesist in geval van non-

compliance tijdens de implementa-

tiefase.

 Valkuilen:

• De implementatie heeft zieken-

huisbrede impact en kan tijdens 

de initiële implementatiefase voor 

weerstand zorgen indien de afspra-

ken niet duidelijk zijn en/of onvol-

doende gecommuniceerd worden.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
De screening en de voorbereiding van 

een patiënt die een tussenkomst onder 

narcose dient te ondergaan is een com-

plex proces met diverse actoren. Het 

introduceren van een ziekenhuisbrede 

uniforme checklist garandeert een tijdig 

geïnformeerde en correct voorbereide 

patiënt. Dit komt de veiligheid van zorg 

ten goede. Het gezamenlijk in kaart 

brengen van een kritisch zorgproces 

brengt de taken en verantwoordelijk-

heden duidelijk naar voren. Hierdoor 

nemen de beroepsgroepen hun verant-

woordelijkheid op en volgen deze op.

Vanuit het oogpunt van kwaliteit en veiligheid is het essen-
tieel dat de patiënt tijdig geïnformeerd is en correct voorbe-
reid, alvorens naar het operatiekwartier te worden gebracht 
voor een ingreep, behandeling of onderzoek onder narcose. 
AZ Nikolaas bereikt dit met de ‘boarding pass’. 

ok nvt

  patiëntendossier 

  pre-op dossier (vragenlijst + anesthesiefiche) 

  informed consent: anesthesie

  informed consent: chirurgie / behandeling

  verwijder prothesen, tanden, juwelen,  
piercings, nagellak*, gelnagels*  
(*enkel bij hand- en voetchirurgie) 

  toiletbezoek voor vertrek

  nuchter

  pre-op scheren

  glycemie-controle

  markeren operatiezijde met pijl

  ondergoed uit

  infuus geprikt (enkel voor cardioversies)

sticker patiënt

Boarding pass
Richtlijnen bij invullen Boarding pass zie NIKOdoc.

Verantwoordelijke verpleegkundige: ....................................................
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AZ Oudenaarde

Pictogrammen op Geriatrie

Aanpak
Het raadplegen van het verpleegdossier 

kan tijdrovend zijn. De patiënt kan het ge-

voel krijgen dat er daardoor onvoldoende 

tijd of aandacht is voor zijn specifieke 

zorgnood. Pictogrammen bieden struc-

tuur, ondersteunen opdrachten of han-

delingen, benadrukken aandachtspunten 

en bevorderen de communicatie. Ze 

maken in één oogopslag zichtbaar welke 

belangrijke handelingen dienen te gebeu-

ren (zoals drinken, maaltijden toedienen 

of ADL) en met welke aandachtspunten 

(zoals een steunverbod, vochtbeperking 

of  bedrust) rekening gehouden moet 

worden. 

De pictogrammen zorgen voor een 

efficiëntere informatiewinning, die ten 

goede komt aan de praktijkgerichte 

zorg. Ongewenste incidenten kunnen 

bovendien sneller vermeden worden, 

doordat patiëntveiligheidsrisico’s gevi-

sualiseerd worden. Het project kwam 

interdisciplinair tot stand. Het uitgewerkte 

pakket met pictogrammen kan op basis 

van praktijkervaringen steeds worden 

uitgebreid.

Resultaat
Het gebruik van de pictogrammen maakt 

patiëntgebonden aandachtspunten in 

de zorg op eenvoudige wijze zichtbaar 

en stimuleert de samenwerking tussen 

disciplines. De pictogrammen dragen bij 

aan een directe, gerichte en persoonlijke 

benadering van de patiënt. 

De pictogrammen zorgen ook voor een 

snellere en meer efficiënte communicatie. 

Zo wordt voor niet-reanimeren codes 

(NTR) een pictogram met code 1, 2 of 3 

gehangen. Waar vroeger verwarring kon 

ontstaan omdat het dossier niet altijd 

meteen binnen handbereik is, is de NTR-

code nu direct zichtbaar. 

Voor de patiënt zelf betekent het gebruik 

van de pictogrammen rust. Zo hoeft een 

hardhorende patiënt niet uit te leggen dat 

hij minder goed hoort, omdat de zorgver-

leners het pictogram zien wanneer ze de 

kamer betreden. Ze passen automatisch 

hun taalgebruik aan.

Succesfactoren/
aandachtspunten
• Zorg ervoor dat de pictogrammen 

slechts één betekenis of interpretatie 

kunnen hebben. Ze moeten eendui-

dig en eenvoudig zijn;

• De privacy van patiënten kan een val-

kuil zijn. Sta daarom stil bij de vraag 

waar en hoe een visualisatie wordt 

aangebracht, voor wie de inhoud van 

de visualisatie bedoeld is en wat er 

met deze informatie zal gebeuren;

• Communiceer zorgvuldig met de 

patiënt en diens familie. Familieleden 

die goed worden ingelicht over de 

meerwaarde van het gebruik van de 

pictogrammen zien sneller het belang 

van het project in.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
De pictogrammen helpen de dienst om 

zorg op maat te leveren aan de pati-

ent. Ze zijn eenvoudig uit te werken en 

ook op andere afdelingen of in andere 

settings te gebruiken. In tijden van een 

steeds grotere administratieve belasting 

op zorgverleners legt dit project de focus 

op wat écht telt in de zorg: de gerichte 

en adequate aandacht voor de specifieke 

zorgnoden van een patiënt. Bovendien 

draagt dit project bij aan het patiëntvei-

ligheidsmanagement op afdelingen: de 

pictogrammen geven de zorgverleners 

een duidelijk beeld van mogelijke risico’s 

bij een patiënt, waardoor fouten door 

miscommunicatie of onwetendheid ver-

meden kunnen worden.

Het project ‘Pictogrammen op Geriatrie’ heeft als doel de 
kwaliteit van de zorg te verbeteren en zorg op maat te bie-
den. Door het gebruik van pictogrammen is voor alle zorg-
verleners in één oogopslag duidelijk of de patiënt bijzon-
dere aandacht of zorg nodig heeft.



15

AZ Sint-Lucas

EVA

Aanpak
Tijdens een brainstormsessie met de 

verschillende stakeholders werden de 

doelstellingen voor de EVA-dienstverlening 

vastgelegd: een efficiënter opnameproces, 

lagere administratieve werkdruk op de 

verpleegeenheden, een kortere ligduur door 

verbeterde opnamevoorbereiding, betere 

informatie aan de patiënt vóór de opname 

en meer betrokkenheid van de patiënt bij de 

opname. 

Om de juiste locatie en inrichting van de 

nieuwe dienst te verzekeren, was een 

verbouwing nodig. Parallel hieraan liep de 

voorbereidingsfase voor het EVA-project: 

er werd bijvoorbeeld gezocht naar geschikt 

personeel, nieuwe administratieve stromen 

werden uitgewerkt, de EVA-anamnese werd 

ontwikkeld op basis van reeds bestaande 

anamnesebladen en de operationele organi-

satie van de nieuwe dienst opgezet. 

Er werd een test uitgevoerd met ‘dummy-

patiënten’, die belangrijke leerpunten 

opleverde. Vervolgens is de dienstverlening 

per discipline uitgerold, met discipline-

specifieke aandachtspunten. Voor belangrijke 

onderdelen van het EVA-project zijn prospec-

tieve risicoanalyses (PRI) opgesteld met de 

stakeholders.  

De verschillende communicatiemiddelen van 

het ziekenhuis zijn aangewend.

Resultaat
• De dienst EVA ontvangt gemiddeld 

321 patiënten per maand. Voor elke 

patiënt wordt de anamnesevragenlijst 

overlopen, gepersonaliseerde informa-

tie meegegeven en eventuele vragen 

beantwoord.

• Patiënten zijn positief dat hun dossier op 

punt staat voordat ze worden opgeno-

men en dat ze daar zelf een aandeel in 

hebben. Het is een geruststelling dat 

EVA veel vragen beantwoordt. 

• Patiënten noemen als minpunt voorna-

melijk de wachttijd.

• Verpleegeenheden zijn blij met het effici-

entere opnameproces. De opnemende 

verpleegkundige kan gemakkelijk via het 

EVA-dashboard in het elektronisch pati-

entendossier (EPD) alle nodige patiëntin-

formatie opvragen. Wijzigingsgevoelige 

informatie dient opnieuw afgetoetst te 

worden met de patiënt. De verpleeg-

kundige kan eenvoudig noodzakelijke 

aanpassingen aanbrengen.

• Als patiënten de voorbereidingsstap bij 

EVA overslaan of missen, kunnen ze via 

een aangepaste digitale vragenlijst op de 

ziekenhuiswebsite hun anamnese voor 

het overgrote deel in orde brengen.

• EVA voert ook MRSA/MSSA-screenings 

uit vóór opname. Eventuele isolatie- en/

of decontaminatiestappen kunnen direct 

genomen worden. Om postoperatieve 

wondinfecties te verminderen worden 

patiënten bij EVA geïnformeerd en aan-

gemoedigd zich preoperatief te wassen. 

Succesfactoren/
aandachtspunten
• Steekproefsgewijs is opgevolgd of men 

de via EVA aangeboden informatie op 

de werkvloer ook gebruikt. Dit liep niet 

zoals gehoopt en is bijgestuurd middels 

sensibilisatie- en leermomenten op de 

werkvloer.

• Doorheen het hele project is steeds ge-

focust op het zoeken naar opportunitei-

ten om te verbeteren. Zo is de arbeids-

intensieve organisatie, dossiervorming 

en opvolging van een informatiemiddag 

voor patiënten verschoven naar EVA. 

• EVA heeft een signaalfunctie naar de 

sociale dienst indien men merkt dat 

de patiënt moeilijkheden kan ondervin-

den na ontslag of een andere sociale 

problematiek vertoont. Andere efficiënte 

signaalfuncties bestaan voor patiënten 

met een pacemaker, insuline-, neuro-

transmitter- of pijnpomp.

• De input van externe zorgprofessionals 

wordt soms gemist. Koppelingen vanuit 

verschillende digitale platformen in de 

gezondheidszorg naar het ziekenhuis 

EPD bestaan nog te weinig en creëren 

inefficiënties.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
EVA maakt het verpleegeenheden gemakke-

lijk om snel de nodige informatie te verkrijgen. 

Aspecten met een potentieel negatieve 

invloed op het verloop van de opname, het 

verblijf en/of het ontslag worden proactief 

opgespoord. Dit reduceert de ligduur. 

EVA betrekt de patiënt meer bij zijn opname. 

EVA heeft veel opportuniteiten; zo kunnen 

digitale platformen de verschillende zorgni-

veaus van de gezondheidszorg met elkaar 

linken. Met EVA zijn de basis en de denkwijze 

vastgelegd over hoe dossiervorming en 

opnamevoorbereiding er in de toekomst zou 

kunnen uitzien.

EVA (Eenheidsondersteuning Verpleegkundige Anamneses)
standaardiseert de voorbereiding van het patiëntendossier 
bij geplande (dag)ziekenhuisopnames. De patiënt wordt 
meer betrokken bij de voorbereiding van zijn opname. 
Daarnaast vermindert EVA de administratieve werklast voor 
verpleegeenheden, omdat het digitaal verpleegkundig dos-
sier maximaal op punt staat bij de opname van de patiënt.
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AZ Sint-Lucas en Volkskliniek

Coachingstraject met peers

Aanpak
• Het ziekenhuis leidde ‘accreditatiecoa-

ches’ op, die de diensten ondersteunen. 

Ze maken normen concreet, geven een 

aanzet om kritisch te kijken naar het 

functioneren van de dienst en de artsen 

en geven feedback op interne audits. Ze 

helpen bij het opstellen van actieplannen, 

koppelen resultaten van ziekenhuisbrede 

themascans terug en stimuleren oplei-

dingen en het invullen van E-learnings in 

kader van kwaliteitsbeleid

• Accreditatiecoaches zijn artsen die - na 

hun opleiding tot interne auditor - reeds 

audits hebben uitgevoerd en doordron-

gen zijn van het kwaliteitsdenken.

• Gezien de tijdsbesteding (minimum een 

halve dag per week) en de grootte van 

het ziekenhuis (210 artsen / 40 artsen 

in opleiding, 32 medische disciplines) 

stelde het ziekenhuis 6 accreditatiecoa-

ches aan.

• Zowel Raad van Bestuur als medische 

raad stelden middelen ter beschikking.

• Naast de accreditatiecoaches onder-

steunen twee verpleegkundigen de 

poliklinieken en zijn er vier medisch 

coördinatoren (MC interne, MC chirurgie, 

MC operatiezalen en MC chirurgisch 

dagziekenhuis). Zij zorgen samen met de 

diensthoofden voor het duaal manage-

ment (incl. kwaliteitswerking) van de 

zorggroepen. 

• Elke zes weken is er overleg tussen 

accreditatiecoaches, medisch coördi-

natoren, de cel kwaliteit en de medisch 

directeur. 

• Bij elke medische discipline is een arts 

verantwoordelijk voor het accreditatietra-

ject en rechtstreeks aanspreekpersoon 

voor de accreditatiecoaches.

Resultaat
• De basis van het coachingstraject was 

de opmaak van een Reglement Inwen-

dige Orde per medische discipline, met 

daarin een uitgebreid hoofdstuk rond 

kwaliteitsbeleid. Iedere discipline heeft 

een dergelijk gevalideerd reglement in 

het documentbeheersysteem.

• Daarnaast maakte elke medische disci-

pline een doorvertaling van enkele items 

uit het ziekenhuisbreed beleid naar zijn 

eigen discipline. Het gaat o.m. over 

opname- en ontslagregeling, antibiotica- 

en tromboseprofylaxie, incidenten- en 

complicatiebespreking.

• Elke dienst integreerde het ziekenhuis-

breed beleid rond medicatie, identifica-

tie, infectiepreventie en onderhoud van 

apparatuur.

• Tijdens alle stafvergaderingen wordt 

tijd gespendeerd aan kwaliteitsbeleid. 

De meeste disciplines organiseren zelfs 

vergaderingen rond specifieke issues. 

Daarbij worden ook vragen en kritische 

bemerkingen naar de cel kwaliteit of het 

management geformuleerd.

• De meerderheid van de diensten be-

spreekt incidenten / complicaties.

• Enkele diensten vroegen om een 

gestructureerde complicatieregistratie in 

hun EPD. Dit leidde tot twee pilootpro-

jecten.

• Alle diensthoofden hebben nu gestruc-

tureerd overleg met de afdelingsdienst-

verantwoordelijke over bijvoorbeeld 

incidenten.

• Centrale reiniging en desinfectie van 

endoscopen vindt zijn ingang, ook voor 

de poliklinieken.

• Toepassing VIR-beleid op de consul-

taties (identificatie, handhygiëne) is 

verworven.

Succesfactoren/
aandachtspunten
• Mede dankzij de stimuli vanuit Raad van 

Bestuur en Medische Raad, en de erva-

ring van de coaches als interne auditor, 

is weinig weerstand ervaren. 

• Feedback door peers wordt beter 

aanvaard dan feedback door kwaliteits-

functionarissen.

• Diverse disciplines en accreditatiecoa-

ches willen het systeem na de externe 

audit in stand houden, weliswaar met 

wat aangepaste invulling (medische 

indicatoren, morbidity/mortality confe-

rences).

Belang voor de zorg 
Geëngageerde accreditatiecoaches slagen 

erin het kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdenken 

in de medische disciplines te verspreiden, 

waardoor binnen een jaar de meerderheid 

van de artsen is gaan inzien dat ook zij hun 

steentje kunnen bijdragen in het ziekenhuis-

breed kwaliteitsdenken.

Het betrekken van artsen bij integraal kwaliteitsbeleid is 
een grote uitdaging. Bij de NIAZ-proefaudit was de betrok-
kenheid van artsen één van de werkpunten. Omdat cultuur-
verandering niet opgelegd kan worden, is voor de 250 artsen 
een coachingstraject voorzien.
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AZ Sint-Maarten

Kwaliteitscoaches

Aanpak
Drie kwaliteitsmedewerkers namen de rol 

van kwaliteitscoach (K-coach) op zich. 

Elke K-coach begeleidt ongeveer twintig 

afdelingen. Afdelingen die tot eenzelfde 

(zorg)cluster behoren zijn aan dezelfde 

K-coach toegewezen. Ook de niet-zorgaf-

delingen hebben een K-coach. 

De coaches ondersteunen hoofdver-

antwoordelijken en medewerkers bij het 

uitvoeren van jaardoelstellingen, verlenen 

advies bij het meten en visualiseren van 

indicatoren, helpen afdelingen op weg bij 

verbetertrajecten, reiken tools aan, delen 

goede praktijkvoorbeelden van andere 

afdelingen, enz. De behoeften op de afde-

ling en de verbeterideeën ‘van de vloer’ 

vormen het vertrekpunt. De K-coaches 

zijn daarnaast ook de ‘voelsprieten’ die 

de belangrijkste knelpunten m.b.t. het 

kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid 

waarnemen. 

Acties worden afgestemd met de cluster-

verantwoordelijken en na elke coaching 

vindt terugkoppeling plaats. Ook de 

artsen zijn betrokken bij de coaching op 

zorgafdelingen, zowel tijdens de gesprek-

ken op de afdeling als in een discipline-

overleg. 

De stafmedewerker Q&S stuurt de K-

coaches aan. Elke twee maanden komt 

een werkgroep samen met K-coaches, 

stafmedewerker Q&S, clusterverantwoor-

delijken, ziekenhuishygiënist, hoofdarts, 

verpleegkundig directeur, stafmedewer-

kers medisch en verpleegkundig departe-

ment. Zo kunnen afdelingsoverstijgende 

knelpunten ook structureel en beleidsma-

tig aangekaart en opgevolgd worden.

Resultaat
Voorbeelden van acties:

• Op vraag van het operatiekwartier en 

recovery werd het verpleegdossier 

door de K-coach en het operatieteam 

in een nieuwe, logische volgorde 

gerangschikt (naar analogie met de 

SBAR-methode);

• Op het oncologisch dagziekenhuis 

liep de K-coach enkele dagen mee 

op de afdeling, om de werking en 

de knelpunten te leren kennen en 

opportuniteiten te detecteren. Samen 

met het verpleegkundig team en de 

artsen wordt een nieuwe werkwijze 

o.b.v. patiëntoewijzing uitgewerkt en 

uitgetest;

• Met apotheek werd een prospectieve 

risicoanalyse uitgevoerd op het gebruik 

van de nieuwe pillenrobot en het elek-

tronisch medicatievoor  

• Samen met het onthaal is een proce-

dure opgesteld voor het centraliseren 

van alle patiëntvervoersaanvragen;

• Opmaken van een elektronisch 

aanvraagformulier voor de inzet van de 

‘mobiele equipe’;

• De K-coach van intensieve zorgen trok 

een wit schort aan om samen met het 

team aan het bed van de patiënt de 

bundel ‘Ventilator-associated pneumo-

nia’ te evalueren en bij te sturen.

Succesfactoren/
aandachtspunten
1) De ‘bottom up’-benadering creëert 

draagvlak voor kwaliteitsverbete-

ring op de afdelingen. Vele kleinere 

verbeteracties resulteren snel in grote 

kwaliteitswinst.

2) De afdelingen hebben een aanspreek-

persoon voor alle vragen/suggesties 

rond kwaliteit en patiëntveiligheid.

3) K-coaches kunnen nieuwe werkaf-

spraken snel op de werkvloer onder 

de aandacht brengen en de imple-

mentatie toetsen. Ze kunnen zonodig 

snel bijsturen (de werkafspraak of de 

praktijk).

4) Directe afstemming tussen de K-

coach en de betrokken clusterverant-

woordelijken is cruciaal.

5) De tweemaandelijkse werkgroep 

maakt het mogelijk om afdelingsover-

stijgende knelpunten ook structureel 

en beleidsmatig aan te kaarten en op 

te volgen.

Aandachtspunten:

1) De coachingsgesprekken met de 

hoofdverantwoordelijke leiden tot 

verschillende taken, die de K-coach 

nadien verder uitwerkt samen met de 

afdeling. De geschatte tijdsinvestering 

van 10u per coach per week blijkt te 

gering.

2) Baken de scope duidelijk af. Vragen 

rond bestaffingsproblemen zijn 

bijvoorbeeld primair personeelszaken, 

die door de clusterverantwoordelijken 

worden opgevolgd.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Elke zorginstelling staat voor de uitdaging 

om een cultuur van continue kwaliteitsver-

betering te stimuleren. Niet enkel vanuit 

een ‘verplichting’ of ‘omdat het moet’ , 

maar vooral vanuit een verbeterinitiatief 

van het zorgteam zelf. Deze verbeteriniti-

atieven verdienen ondersteuning, met de 

nodige expertise en tools om de gewenste 

effecten zo efficiënt mogelijk te realiseren. 

Zo wordt op de afdelingen draagvlak voor 

kwaliteitsverbetering gecreëerd.

Kwaliteitscoaches nemen elk twintig afdelingen onder de 
vleugels om bottom up kwaliteitsverbetering te stimuleren 
met advies, tools en coaching. Zo vergroot AZ Sint-Maarten 
het draagvlak en realiseert het met kleinere verbeterinitia-
tieven een groter resultaat.
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AZ Turnhout

Gedragen medicatiebeleid door 
multidisciplinaire samenwerking

Aanpak
In aanloop naar de eerste audit is een aantal 

themagerichte werkgroepen samengesteld. 

Deze werkten procedures en werkwijzen 

rond medicatiebeleid uit. Helaas werd te 

vaak vanuit de theorie vertrokken en bleef 

de praktijk soms buiten zicht. Op termijn 

werden auditresultaten, resultaten van veilig-

heidsrondes en adverse eventbesprekingen 

toegewezen aan de verantwoordelijke. 

Structurele problemen en verbetermogelijk-

heden worden hier bepaald. De werkgroep 

heeft mandaat om deze uit te voeren. Door 

directieleden toe te voegen aan de samen-

stelling is budgettaire bewaking mogelijk en 

worden de juiste vragen op het juiste forum 

gebracht.

Uitgangspunt:

• Geen nieuw forum creëren maar be-

staande fora optimaal gebruiken;

• Mandaat en gedragenheid combineren;

• Gaan voor geïntegreerde aanpak.

Samenstelling: stafmedewerker zorg 

(projectleider), hoofdverpleegkundigen hos-

pitalisatieafdelingen (senior users), hoofd-

verpleegkundigen medisch-technische dien-

sten (senior users), apotheekmedewerkers 

(senior suppliers), hoofdapotheker (senior 

suppliers), zorgmanager (project sponsor), 

directeur zorg (expert), medisch directeur 

(expert), manager kwaliteit en patiëntveilig-

heid (expert).

De manager kwaliteit & patiëntveiligheid, de 

centrale incidentcommissie en de project-

manager medicatiebeleid filteren structurele 

problemen. Deze worden besproken en 

oplossingen worden uitgewerkt binnen één 

vergadering.

Resultaat
Er zijn verschillende verbeteringen opge-

start, waaronder:

• Het verpleegkundig medicatieblad is 

afgestemd om de duidelijkheid en ge-

bruiksvriendelijkheid voor verpleegkun-

digen, artsen en apotheekmedewerkers 

te vergroten;

• Informatie over medicatieflow voor ver-

pleegafdelingen is beschikbaar gesteld 

om de continuïteit in medicatietoevoer 

te garanderen;

• Bij een terugkerend incident is zowel 

ingezet op algemene alertheid als op de 

betrokkenheid van de koepelvereniging 

en federale instanties om een oplossing 

te bekomen bij de leverancier;

• Het mooiste resultaat is de cultuur-

verandering: de communicatie tussen 

de departementen is verbeterd en dat 

geldt ook voor het proces. Men voelt 

zich verantwoordelijk. 

 

Succesfactoren/
aandachtspunten
Het samenbrengen van veel mensen met 

een verschillende achtergrond resulteert in 

veel kennis maar ook in veel meningen. Het 

op gang houden van het gesprek vraagt 

diplomatieke vaardigheden. Initieel werd 

vaak naar andere departementen gekeken 

om eigen problemen op te lossen. Gaan-

deweg heeft men geleerd samen te kijken. 

Dit resulteert in een daadwerkelijke aanpak 

met duidelijke verantwoordelijkheden, visie 

en opvolging. Gelijkaardige projecten slagen 

met een sterke projectmanager. 

Een belangrijke valkuil is het Kafkaiaans 

vergaderen. Een goed opgestelde verga-

deragenda met concrete  doelstellingen en 

een goede tijdsbewaking zijn essentieel.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Veiligheidsgerelateerde acties worden nog 

te vaak geïnitieerd door een ondersteu-

nende dienst. De gedragenheid door de 

medewerker op de werkvloer is minimaal. 

Door mensen op de werkvloer vanaf het 

vaststellen van de verbeternood mee te be-

trekken, vergroot de kans op een geslaagde 

implementatie. Elke stakeholder heeft vanaf 

de opstart een evenwaardige stem. Door 

mensen van verschillende echelons en 

verschillende disciplines samen te brengen 

wordt er op een allesomvattende wijze 

naar een probleem gekeken en ontstaan 

oplossingen die voor iedereen aanvaard-

baar zijn. Dit gebeurt niet enkel vanuit een 

set verplichtingen (normenkader), maar uit 

een drang om beleid te maken dat echt op 

verbetering gericht is.

Verbeteracties gerelateerd aan medicatiebeleid zijn multi-
disciplinair en vereisen vaak een structurele oplossing. De 
implementatie moet gedragen zijn. Door alle stakeholders 
rond de tafel te plaatsen, ontstaat een oplossing die aan-
vaardbaar is voor iedereen.
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Bernhoven

Samen Beslissen

Aanpak
Met de patiënt als startpunt ontwikkelt 

Bernhoven zich sterk op het gebied van 

persoonlijke zorg. Het meerjarig programma 

‘Samen beslissen’ bestaat uit de volgende 

onderdelen:

1. Bewustwording van patiënten en zorg-

verleners;

2. Regiobrede introductie van de ‘3 goede 

vragen’ 

-Wat zijn mijn mogelijkheden? 

-Wat zijn de voor- en nadelen van die 

mogelijkheden? 

-Wat betekent dat in mijn situatie?

3. Inzet van keuzehulpen;

4. Evaluatie en effectmetingen. 

Bernhoven is, in nauwe samenwerking met 

de Patiëntenfederatie Nederland, in 2015 

gestart met de ‘3 goede vragen’. Uniek 

is de organisatie- en regiobrede aanpak. 

Hiervoor is o.a. ingezet:

• Gerichte communicatietraining voor 

medisch specialisten en een keuzever-

volgmodule;

• Regionale campagne in afstemming met 

huisartsen (Zorggroep Synchroon);

• Alle patiënten ontvangen bij de af-

spraakinformatie de ‘3 goede vragen 

invulkaart’;

• Periodieke regiobijeenkomsten met 

patiënten en patiëntverenigingen;

• Trainingsprogramma ‘Heft in eigen hand’ 

voor patiënten i.s.m. Zorgbelang;

• Systematische evaluatie d.m.v. gevali-

deerde instrumenten: SDM-Q9 en CQI.

Om het goede gesprek verder te ondersteu-

nen, zijn keuzehulpen geïntroduceerd. 

Die bestaan uit drie elementen:

1. Informatie over de verschillende behan-

delopties;

2. Voor- en nadelen van de verschillende 

opties;

3. Vragen aan de patiënt, zodat hij zijn 

eigen voorkeur inzichtelijk krijgt.

Inmiddels zijn vijf keuzehulpen geïntrodu-

ceerd, voor galblaasoperaties, liesbreukope-

raties, totale heupvervanging, vroegstadium 

borstkanker en uitgezaaide dikkedarmkan-

ker. Het werken met een keuzehulp gaat 

volgens een stappenplan.

Resultaten
Implementatie:

• Vrijwel alle specialisten hebben de basis-

training Samen Beslissen gevolgd; 30% 

heeft ook een aanvullende trainingsmo-

dule gevolgd;

• De ‘3 goede vragen’ is regiobreed 

ingevoerd;

• I.s.m. Zorgbelang zijn inmiddels ruim 

vijftig patiënten getraind;

• Er zijn vijf keuzehulpen geïmplemen-

teerd; komend jaar volgen nog twintig 

keuzehulpen;

• Implementatiegraad (uitreiken) varieert 

per keuzehulp en ligt op dit moment 

rond 70%;

• Participatiegraad (invullen keuzehulp) ligt 

op dit moment boven de 80%;

• Bernhoven is hierin koploper en voor-

beeldziekenhuis in de campagne ‘Be-

tere zorg begint met een goed gesprek’.

Patiëntervaringen:

• Patiënten zijn tevreden over de mate 

waarin ze geïnformeerd worden en 

betrokken zijn bij de behandeling;

• De aan ‘Samen Beslissen’-gerelateerde 

vragen in de CQ-index vertonen een 

stijgende ontwikkeling;

• Bij de recente resultaten voor borstkan-

kerzorg scoort Bernhoven boven de 

landelijke benchmark;

Kwaliteit van zorg:

• Patiënten zijn beter geïnformeerd, 

actiever betrokken bij het nemen van 

beslissingen, maken medisch gezien 

verstandige keuzes en zijn trouwer aan 

hun behandeling;

• Patiënten kiezen minder vaak voor een 

invasieve ingreep. Het aantal galblaas-

operaties daalde met 17%, het aantal 

liesbreukoperaties met 20% en het 

aantal totale heupprotheses met 11%.

Succesfactoren
• Overtuiging bij dokter dat Samen Beslis-

sen leidt tot betere kwaliteit van zorg en 

bereidheid om daarvoor de randvoor-

waarden te creëren;

• Overtuiging bij patiënt dat Samen Be-

slissen leidt tot betere kwaliteit van zorg 

en bereidheid om persoonlijke situatie 

en waarden met dokter te delen;

• Continu prikkels blijven geven zodat 

Samen Beslissen onder de aandacht 

blijft van patiënt, medisch specialist en 

overige zorgverleners;

• Gebruikersvriendelijkheid van de keuze-

hulp;

• Herinrichting poliklinisch proces bij intro-

ductie van een keuzehulp; tijd en ruimte 

voor een tweede consult om daadwer-

kelijk samen te beslissen;

• Passend trainingsprogramma voor, en 

gerichte communicatie aan, alle betrok-

kenen;

• Eigen medisch specialist als ‘kartrekker’.

Belang voor de zorg
Samen Beslissen zet patiënten in hun 

kracht, verbetert de patiënt-arts relatie, geeft 

zorgverleners meer werkplezier en voldoe-

ning en verhoogt de kwaliteit van zorg en 

van leven. Regiobrede toepassing loont; het 

heeft direct impact op de gehele patiënten-

populatie en alle betrokken zorgverleners.

Bernhoven zet patiënten in hun kracht door een goed gesprek 
aan te gaan over wat voor hen de beste zorg is. Patiënten worden 
actief ondersteund in het maken van de juiste keuzes met be-
trekking tot hun gezondheid, samen met de behandelend arts.
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Bravis Moeder & Kindcentrum

Continu verbeteren in genen 

Aanpak
Alle 150 medewerkers van het MKC en 

de medisch managers zijn geschoold 

in de ‘lean’-principes om de zorg en 

dienstverlening continu te verbeteren. 

Tijdens de scholing werd het leanspel 

gespeeld. Dit leidde tot ‘verbeterföhns’, 

die de cyclische verbeteraanpak sym-

boliseren. 

In een Kopgroep van twaalf medewer-

kers zijn alle functiegroepen verte-

genwoordigd. Ieder kopgroeplid heeft 

de Lean Expert-training gevolgd. De 

Kopgroep monitort en stimuleert de 

voortgang van lopende initiatieven, 

beantwoordt vragen en begeleidt me-

dewerkers. Elke zes weken brengt de 

groep een nieuwsbrief uit met resultaten 

en aandachtspunten uit verbeterföhns. 

De MKC-leiding ondersteunt de Kop-

groep.  

Medewerkers zijn verplicht verbeterac-

ties op te pakken. Dit is vast onderdeel 

van de jaargesprekken. 

Continu verbeteren is onderdeel van 

de dienststart (3x per dag). Naast de 

persoonlijke ideeën van medewerkers 

worden, aan de hand van de uitkomsten 

van structurele klantmetingen en dage-

lijkse dienstevaluaties, steeds nieuwe 

verbeterpunten opgepakt. In een digitale 

kwaliteitsmatrix staat welke verbeteriniti-

atieven lopen en wat de status is. 

Continu verbeteren is onderdeel van 

het Bravisbrede dynamisch beleidsplan, 

het is een prestatie-indicator bij overleg 

tussen zorgmanager en diens leidingge-

vende en het wordt gestimuleerd vanuit 

de Raad van Bestuur.

Resultaat
Inmiddels zijn ruim 100 verbeterföhns 

gestart, met zeer goede resultaten. Door 

kritisch te kijken naar de patiënt en diens 

zorgproces wordt duidelijk wat er beter 

kan. Zo komt er meer tijd voor de pati-

ent, verbeteren de patiëntveiligheid en 

kwaliteit van zorg en worden middelen 

effectief ingezet. 

Enkele voorbeelden van gerealiseerde 

verbeterinitiatieven: het organiseren van 

zelfmedicatie, het standaard met iedere 

patiënt de zorg evalueren, het geven van 

goede informatie aan de patiënt over het 

serviceconcept in het MKC en het beter 

bijhouden en opvolgen van pijnscores. 

Daarnaast is de afdelingsorganisatie 

verbeterd: minder zoeken, misgrijpen en 

verspillen van tijd, personen of materiaal. 

Met  markeringen op de vloer is duidelijk 

gemaakt waar materiaal moet staan, 

verzorgingskarretjes en voorraadkasten 

hebben een identieke en vaste indeling. 

Er zijn overzichtsborden op de units met 

naam, diensttelefoon en kamertoewij-

zing. Deurhangers geven aan of kamers 

schoongemaakt moeten worden, stic-

kers welk linnengoed aangevuld moet 

worden.

Lean-werken is een eenvoudige en 

respectvolle manier van verbeteren die 

positief bijdraagt aan de eenwording 

door samenwerking en verbondenheid 

tussen collega’s te bevorderen. We zijn 

samen verantwoordelijk voor het goed 

functioneren van het centrum en ervaren 

dat ook zo. We delen deskundigheid 

met collegae. Door minder ‘verspilling’ 

komt er tijd vrij, die ten goede komt aan 

de patiënt.

Succesfactoren/
aandachtspunten
• Gemotiveerde collega’s die al veel 

bereikt hebben, hebben een voor-

beeldfunctie.

• Ieder mag een eigen verbeteridee 

kiezen en daarmee aan de slag gaan. 

• Het is belangrijk om elkaar de ruimte 

geven om te experimenteren en ook 

te accepteren dat iets niet werkt. Niet 

alle goede ideeën kunnen worden 

gerealiseerd vanwege de financiële 

middelen.

• Het bijhouden van alle initiatieven 

en daaruit voortvloeiende verande-

ringen is lastig. De ‘kwaliteitsmatrix’ 

en nieuwsbrieven bieden overzicht 

en informatie. Bravis ontwikkelt nu 

een databank met goede ideeën van 

afdelingen.

• Medewerkers vinden het lastig om 

alle stappen van de ‘verbeterföhn’ 

consequent toe te passen. Men is 

geneigd om direct te gaan ontwer-

pen, plannen en uittesten. 

• Denk klein bij het opzetten van verbe-

teracties.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Het verbeterTRAJECT is onze inzending: 

het gaat om DUURZAAM continu verbe-

teren. Iedereen kan kleine verbeteracties 

uitvoeren volgens de methode van 

continu verbeteren. Continu verbeteren 

komt ten goede aan de patiëntveiligheid 

en kwaliteit van zorg: alles goed geor-

ganiseerd hebben zorgt voor veiligheid 

bij de patiënt en het personeel. Continu 

verbeteren levert een positieve bijdrage 

aan de samenwerking binnen het team.

Het Moeder & Kindcentrum (MKC) ontstond in 2015 vanuit 
4 teams uit 2 ziekenhuizen, op een nieuwe locatie, met een 
nieuwe zorgvisie voor de patiënt. Het toepassen van de prin-
cipes van lean komt ten goede aan de kwaliteit van zorg en 
patiëntveiligheid.

 

Samen word je beter
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Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

A-team gaat antibiotica-
resistentie te lijf

Aanpak
Gebrekkig antibioticagebruik is een 

belangrijke oorzaak van het groeiende 

resistentieprobleem. Door antibiotica 

optimaal te gebruiken, ontwikkelt zich 

minder resistentie. Ook is het beter voor 

de patiënt en bespaart het veel geld. In 

het CWZ is sinds 2013 een A-team (an-

tibiotic stewardship-team) ingesteld dat 

op dagelijkse basis toezicht houdt op het 

gebruik van antibiotica. Dit team bestaat 

uit internist-infectiologen, arts-microbio-

logen en ziekenhuisapothekers. 

De werkwijze van dit A-team is uniek. 

Dagelijks worden alle antibioticumvoor-

schriften met behulp van de computer 

gecontroleerd. Patiënten waarbij volgens 

de gegevens van het A-team een risico 

bestaat worden geselecteerd. Bijvoor-

beeld bij langdurig intraveneuze antibio-

ticatoediening of bij antibiotica met kans 

op bijwerkingen/interacties. Het A-team 

neemt dagelijks alle patiënten door bij 

wie de antibioticabehandeling geopti-

maliseerd kan worden. Samen kijken ze 

of deze patiënten het beste antibiotica-

advies hebben gekregen. Zonodig wordt 

telefonisch of via een consult op de afde-

ling contact opgenomen met de behan-

delend arts om het antibioticabeleid te 

optimaliseren. Denk aan het stoppen van 

de antibiotica als de patiënt lang genoeg 

behandeld is, het overzetten op tabletten 

in plaats van intraveneus of het aanpas-

sen van de antibiotica naar het middel 

dat het minst resistentie veroorzaakt. 

Ook is er het project iPAT (intraveneuze 

poliklinische antimicrobiële therapie). Dit 

zorgt ervoor dat patiënten die langduri-

ger intraveneus met antibiotica moeten 

worden behandeld, deze behandeling 

thuis kunnen vervolgen. De patiënt hoeft 

minder lang opgenomen te worden.

Resultaat
Door de continue monitoring van pati-

enten met antibiotica is er vrijwel geen 

enkele patiënt die niet optimaal wordt 

behandeld. We zien ook dat bepaalde 

‘reserve’ antibiotica minder gebruikt wor-

den en dat patiënten sneller oraal wor-

den behandeld in plaats van intraveneus. 

Patiënten herstellen sneller, opname is 

korter en het levert een kostenbesparing 

op. Tevens zorgt iPAT ervoor dat patiën-

ten thuis behandeld kunnen worden met 

intraveneuze antibiotica. Door continue 

educatie zijn artsen en andere voorschrij-

vers goed opgeleid en onderkennen 

het belang van een juiste antibiotica 

behandeling. Tot slot heeft het A-team 

van het CWZ de SWAB praktijkgids mee 

ontwikkeld.    

Succesfactoren 
• Bevlogen team, dat zich hier dage-

lijks voor inzet!

• Geïntegreerde antibiotica- en 

infectiecommissie, waar dit thema 

multidisciplinair wordt aangepakt!

• Slim gebruik maken van elektroni-

sche ondersteuning om risicopatiën-

ten en verkeerd antibiotica te kunnen 

identificeren!  

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Op enig moment gebruikt 25-30% van 

de patiënten antibiotica tegen levensbe-

dreigende infecties. Op sommige afdelin-

gen (interne geneeskunde, longziekten, 

intensive care) is dit percentage nog veel 

hoger, tot soms wel 100%. Stelt u zich 

eens voor dat die antibiotica niet meer 

zouden werken!  

Het A-team werkt met relatief beperkte 

middelen en maakt slim gebruik van 

elektronische ondersteuning. 

De resultaten en onze werkwijze zijn een 

goed voorbeeld voor andere ziekenhui-

zen om resistentie te voorkómen en te 

zorgen voor meer patiëntveiligheid voor 

nu én in de toekomst.

Resistentie van bacteriën tegen antibiotica is een groeiend 
probleem. Het wordt gezien als een van de grootse bedrei-
gingen voor de huidige gezondheidszorg, omdat we door 
resistentievorming in de toekomst infecties niet goed of 
helemaal niet meer kunnen behandelen.
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Catharina Ziekenhuis

CKI verbindend in de regio

Aanpak
Voor een breed palet aan oncologische 

behandelingen heeft het Catharina Kanker 

Instituut (CKI) een (supra)regionale functie. Na 

het wegvallen van het Integraal Kankercen-

trum Zuid (IKZ) als onafhankelijke partner in 

2012, zijn bestaande samenwerkingsrelaties 

in de regio voortgezet.  

Regionale samenwerking is onontbeerlijk in 

de zorgverlening voor mensen met kanker. 

Daarom startten het Catharina Ziekenhuis en 

de regionale ziekenhuizen in 2014 tumor-

specifieke multidisciplinaire besprekingen 

(MDO’s) door middel van videoconferencing. 

Het CKI organiseert voor slokdarm-, maag-, 

pancreas-, schildklier-, gynaecologische en 

complexe colorectale maligniteiten regionale 

video-MDO’s. Alle ziekenhuizen uit de regio 

participeren hierin. 

In 2015 is bovendien de samenwerking met 

de participerende ziekenhuizen geformali-

seerd in algemene samenwerkingsovereen-

komsten (SWO) en tumorspecifieke Service 

Level Agreements (SLA’s).  

Mede dankzij een Strategisch Plan waarin 

ambities en strategie van het Catharina 

Kanker Instituut zijn vastgesteld én een ade-

quate beheersorganisatie, vindt jaarlijks een 

gestructureerde evaluatie van oncologische 

samenwerking plaats met mogelijkheden 

tot aanpassing, behoud of uitbreiding van 

samenwerking.

Resultaat
In het Strategisch Plan CKI van 2015 zijn 

ambities en strategie vastgesteld. Op pro-

grammatische wijze zijn vervolgens zes grote 

projecten uitgevoerd, afgerond en geborgd in 

een bedrijfsplan CKI en jaarplannen. 

Een van de ambities betrof samenwerking; 

het CKI ambieerde de rol van katalysator van 

de organisatie van oncologische zorg in de 

regio. Dit werd ook zo ervaren en gegund 

door de regionale partners. Randvoorwaar-

den werden bepaald: relatiebeheer, SLA’s, 

regionale MDO’s via videoconferencing én 

transparantie over ambities en zorguitkom-

sten. 

Het multidisciplinaire karakter van oncolo-

gische zorg en daarmee de betrokkenheid 

van vele specialismen, maakt de uitvoering 

van de strategie complex. Interne en centrale 

aansturing en een integrale benadering 

waren nodig, met verticale en horizontale 

samenwerking (tussen RVE’s) en ondersteu-

ning door Service Eenheden en Stafafdelin-

gen. Afspraken over mandaat en verant-

woordelijkheden zijn vastgelegd, waarbij 

de aandoening leidend is in de zorgpaden. 

In de geoptimaliseerde organisatiestruc-

tuur wordt themagericht samengewerkt en 

aangestuurd.

Succesfactoren
• De reeds bestaande regionale samen-

werking lag aan de basis van het CKI. 

• Het gestructureerd evalueren en 

formaliseren van samenwerking middels 

SLA’s, het bespreken van wederzijdse 

verwachtingen en het hebben van een 

adequate bijbehorende interne beheers-

organisatie.

• Het contact met samenwerkingspartners 

wordt afgestemd tussen de tumorwerk-

groepen, het Dagelijks Bestuur en het 

Management Team van CKI. Er is af-

stemming tussen de Raad van Bestuur, 

het Stafbestuur en het CKI. 

• Het vastleggen van ambities in een stra-

tegisch plan CKI en de programmatische 

aanpak om de ambities te realiseren, 

was belangrijk voor de doorontwikkeling 

van het CKI. 

• Het Catharina Kanker Ziekenhuis stelt 

capaciteit ter beschikking: een medisch 

en een bedrijfskundig manager CKI, een 

strategisch adviseur CKI en programma-

managers van (tumor)werkgroepen.

• Bedreigingen (en kansen) liggen in 

het feit dat de oncologische zorg in 

beweging is en blijft. Vrijwel alle omlig-

gende ziekenhuizen hebben oncologie 

tot speerpunt benoemd. Aanscherping 

van (beroeps)normeringen kan verdere 

concentratie en spreiding van de on-

cologische zorg noodzakelijk maken. 

Om de kwaliteit van zorg in de regio te 

waarborgen moeten mogelijk vergaande 

keuzes in het portofolio van de partners 

gemaakt worden.

Belang voor de zorg
De zorg voor de groeiende groep kankerpati-

enten is multidisciplinair en vaak multi-institu-

tioneel. Dit vraagt om een goede organisatie 

van de oncologische zorg, zowel intern 

(integrale benadering/centrale aansturing) 

als extern (samenwerking over de gehele 

zorgketen). De programmatische optimali-

satie van de organisatiestructuur oncologie 

van het CKI kan interessant zijn voor andere 

ziekenhuizen. Door concentratie en spreiding 

zijn veel ziekenhuizen immers afhankelijk van 

samenwerking en participeren in één of meer 

oncologische netwerken. Alle ketenpartners 

hebben belang bij goed relatiebeheer, service 

level agreements en een adequate beheers-

organisatie. SLA’s zijn daarnaast vereist in het 

SONCOS normeringsrapport.

Concentratie, spreiding, marktwerking, netwerkvorming en 
concurrentie creëren een spanningsveld in het proces van sa-
menwerking binnen de regionale oncologische zorg. Behoud of 
uitbreiding van bestaande samenwerking met partners is niet 
vanzelfsprekend en vraagt een weloverwogen houding en rol.
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Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn

Aanpak
Uitgangspunt vormden het proefschrift 

‘Complexiteit de baas?! Zorgtechnologie 

is mensenwerk’ van Den Adel en Lansber-

gen, en de werkwijze van ZiekenhuisGroep 

Twente met oog voor de samenhang tussen 

integraal risicomanagement en veranderma-

nagement. Het aansprekend overbrengen 

van het waarom en het hoe van nieuwe 

procedures is minstens zo belangrijk als het 

invoeren ervan. 

Het Diakonessenhuis ontwikkelde het model 

‘Veilig werken met Medische Technologie’ 

(VMT-model). Hierin staat de zorg aan de 

patiënt centraal. Hieromheen de 3 V’s: Veilig 

handelen met een Veilig hulpmiddel in een 

Veilige omgeving. Om de 3V’s te realiseren 

dienen de in het CMT genoemde procedures 

uitgevoerd te worden. Het volgen van deze 

procedures leidt tot resultaten die allemaal 

linken aan de Prospectieve Risico-Inven-

tarisatie (PRI). Dit zorgt voor samenhang in 

de procedures en resultaten en helpt deze 

op elkaar af te stemmen. Aanvullend op 

het model zijn drie animaties gemaakt, om 

professionals kennis te laten maken met het 

model, uit te leggen wat een PRI is en hoe je 

een PRI maakt.  

In het Kwaliteitspaspoort van elke zorgpro-

fessional vindt registratie plaats van de toet-

sing van bekwaamheden in het gebruik van 

medische hulpmiddelen. Het kwaliteitspas-

poort is daarmee een belangrijk instrument 

voor medewerkers om hun bekwaamheden 

inzichtelijk te maken. Daarnaast is het een 

instrument voor managers om te sturen op 

het behalen van bekwaamheidscertificaten. 

Dit wordt uitgelegd in de vierde animatie, ‘Het 

Kwaliteitspaspoort’.

Middels een communicatieplan is het 

complete pakket (procedures, model en 

animaties) geïntroduceerd.

Resultaat
1. Het model Veilig werken met Medische 

Technologie in het Diakonessenhuis 

(VMT-model) helpt de processen rond 

veilig werken met medische technologie 

te beschrijven en op elkaar af te stem-

men. Het helpt ook om het gedachten-

goed naar de professionals te brengen.

2. Om het VMT-model eenvoudig uit te 

leggen aan de professionals, zijn korte 

aansprekende video-animaties gemaakt. 

3. Het model diende als basis voor de 

Checklist ‘Wat betekent veilig werken 

met medische technologie voor jou?’ 

voor professionals.

4. Procedures m.b.t. de verwerving van 

medische hulpmiddelen worden aan-

toonbaar beter gevolgd. Bij incomplete 

verwervingsdossiers is een stopmoment 

ingelast waarop gecheckt wordt of 

procedures aantoonbaar gevolgd zijn. 

Pas hierna kan een medisch hulpmiddel 

worden besteld.

5. Het Diakonessenhuis heeft het model 

met bijbehorende animaties gepubli-

ceerd op het online platform MT-inte-

graal. 

Succesfactoren
Door samen te werken aan het integrale mo-

del en de toepassing ervan is de samenhang 

tussen verschillende procedures in beeld 

gebracht, de multidisciplinaire samenwerking 

bevorderd en kreeg het risico-denken een 

impuls. De patiëntveiligheid is verbeterd: 

gebruikers en technici  zijn bekwaam (Veilig 

Handelen), de juiste hulpmiddelen bevinden 

zich op de juiste plaats (Veilige Hulpmiddel) 

en collega’s bespreken risico’s en spreken 

elkaar aan bij onveilige situaties (Veilige 

Omgeving). Het inzetten van andere/ nieuwe 

communicatie- en onderwijsmiddelen (ani-

maties, instructievideo’s) sprak de professio-

nals aan: het kan ook leuk zijn om informatie 

tot je te nemen!

Valkuilen/aandachtspunten

- Met het model en de animaties alleen 

kan een cultuuromslag niet bereikt wor-

den. Duidelijke sturing door managers 

en horizontaal toezicht op de naleving 

blijven nodig;

- Risico-denken is nog niet bij alle profes-

sionals/managers gemeengoed. De es-

sentie moet steeds opnieuw (consistent) 

uitgelegd worden.

Belang voor de zorg
Met het VMT-model en de bijbehorende ani-

maties laten we zien dat het mogelijk is om 

een in een ander ziekenhuis (ZGT) ontwik-

kelde integrale aanpak naar de eigen situatie 

aantrekkelijk te vertalen. Het model laat zien 

hoe de verschillende procedures samenhan-

gen en hoe het geheel duidelijk meer is dan 

de som der delen. Het abstracte, veelomvat-

tende ‘Convenant’ is voor professionals meer 

gaan leven.  

Het VMT-model model en de animaties 

zijn beschikbaar voor andere organisaties. 

Daarbij is het wel van belang een vertaalslag 

te maken naar (de terminologie) in de eigen 

organisatie. 

Veilig werken met

Medische Technologie

Om veilige zorg te bieden, vertaalde het Diakonessenhuis 
het abstracte Convenant Medische Technologie (CMT) in 
een praktijkmodel met animaties voor de professionals.
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Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Logistiek proces 
voorraadbeheer op OK

Aanpak
Er is een projectvoorstel gemaakt en 

gecheckt op haalbaarheid. Dit leidde 

tot een business case, die gefaseerd is 

uitgerold:

1. Focus op de logistiek en de door-

berekening van de kosten aan het 

betreffende specialisme;

2. Internationale barcodestandaardi-

sering i.p.v. eigen gecreëerde bar-

codering werd geïmplementeerd;

3. Uitrollen over meerdere specialis-

men en locaties;

4. Bij binnenkomst van producten 

wordt volledige LOT- en THT-regis-

tratie toegepast. 

Bij het uitrollen van deze aanpak wordt 

veel tekst en uitleg aan medewerkers 

gegeven om iedereen te enthousiasme-

ren en goed bij het proces te betrek-

ken.

Resultaat
Er is geen budgetoverschrijding meer. 

De voorraadwaarde is inzichtelijk. Er 

is sprake van kostenbewustwording 

bij OK-collega’s. De spoedkosten 

zijn gedaald. Er is minder voorraad 

aanwezig. Het logistiek proces is 

LEAN ingericht proces. En bovenal: 

verbeterde patiëntveiligheid doordat er 

betere beschikbaarheid is van beno-

digde producten op de OK én doordat 

medische hulpmiddelen en implantaten 

achteraf getraceerd kunnen worden op 

patiëntniveau.

Succesfactoren/
aandachtspunten
- Het uitrollen van het proces kost 

tijd, wees je daarvan bewust;

- Het is belangrijk de OK-collega’s 

te scholen en de tijd te nemen om 

hen de voordelen van dit logistieke 

proces in te laten zien;

- Er bestond ongegronde angst 

voor misgrijpen op disposables en 

implantaten bij het terugdringen 

van de voorraad. De voorraad is 

betrouwbaarder dan voorheen;

- Door automatisering/digitalisering 

kwam tijd vrij voor andere werk-

zaamheden in het primaire proces;

- Het brengt rust op de OK, doordat 

men weet dat zaken aanwezig zijn 

(minder verstoringen van het OK-

proces, wat de patiëntveiligheid ten 

goede komt).

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Kostenbewustwording en kostenbe-

sparing voor andere zorginstellingen. 

Bovenal komt het de patiëntveiligheid 

ten goede.

Er bestond geen inzicht in de voorraden van disposables en 
implantaten op de OK. Daarnaast was het voorraadbeheer niet 
LEAN ingericht waardoor er te weinig of teveel voorraad was 
(budgetoverschrijding). Ook de registratie en recall procedure 
van implantaten, op patiënten niveau, was compleet handmatig.
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Elkerliek Ziekenhuis

Leren anticoaguleren

Aanpak
Een multidisciplinaire werkgroep van het El-

kerliek Ziekenhuis heeft een ziekenhuisbreed 

antistollingsbeleid opgezet en vastgelegd in 

het kwaliteitssysteem. De uitvoering bleek 

echter te complex. Een inventarisatie van 

VIM’s liet zien dat er bij tweederde van alle 

stollings-gerelateerde incidenten sprake 

was van een fout of onduidelijkheid in het 

voorgeschreven beleid. Het Elkerliek wilde 

zowel het voorschrijven van, als de com-

municatie over, peri-procedurele antistol-

lingsbehandeling verbeteren. Samen met 

de EPD-leverancier is het ziekenhuisbrede 

antistollingsprotocol vertaald in een digitale 

antistollingsmodule met clinical decision sup-

port (CDS). De arts die het peri-procedurele 

antistollingsbehandeling voorschrijft, gebruikt 

deze antistollingsmodule. Eerst vindt een 

snelle selectie plaats van de gebruikte 

antistollings-medicijnen. Bij een eenvoudige 

casus kan vervolgens gelijk het gewenste 

antistollingsbeleid worden geselecteerd en 

is het beleid binnen een paar muisklikken 

vastgelegd. Bij grotere complexiteit kan de 

arts een beslisboom (CDS) openen. Be-

antwoording van een aantal vragen leidt tot 

een voorstel voor het meest optimale, op de 

patiënt afgestemde, antistollingsbeleid. Uiter-

aard kan de arts hierin nog een eigen keuze 

maken. Het beleid wordt eenduidig in het 

dossier vastgelegd. De antistollingsmodule 

heeft een directe koppeling naar het kwali-

teitshandboek. Voor achtergrondinformatie 

kan de gebruiker vanuit het systeem direct 

doorlinken naar onderliggende instructies.

Resultaat
De processen rondom de peri-procedurele 

antistollingsbehandeling zijn enorm verbeterd 

en veiliger geworden. De gestandaardiseer-

de aanpak van peri-procedurele antistol-

lingsbehandeling wordt bij elke patiënt met 

een electieve ingreep gevolgd. Het is een 

verplicht onderdeel van het plannen van de 

ingreep en kan niet per abuis achterwege 

blijven. Ook bij patiënten met complexere 

problematiek kan de arts, ondersteund door 

de antistollingsmodule (CDS), het juiste 

beleid formuleren. 

Het ingevoerde beleid wordt in het EPD 

vastgelegd en is voor alle relevante betrok-

ken zorgverleners raadpleegbaar. Het is 

eenduidig gecodeerd en duidelijk omschre-

ven. De patiënt krijgt een informatiebrief 

mee met duidelijke instructies hoe met de 

antistollingsmedicatie om te gaan. Indien van 

toepassing wordt ook de Trombosedienst 

op de hoogte gesteld. De standaardisatie 

maakt het tevens mogelijk om taken te 

delegeren. De benodigde aanpassingen 

van medicatieopdrachten kunnen bijvoor-

beeld door apothekersassistenten worden 

voorbereid. De arts hoeft deze alleen te 

controleren en autoriseren. Dit verdeelt de 

administratieve last. Na autorisatie door een 

voorschrijver, staat het antistollingsbeleid 

goed in het elektronisch voorschrijfsysteem 

(EVS), waardoor verpleegkundigen de juiste 

medicijnen toedienen. Het aantal VIM-

meldingen over antistollingsbehandeling is 

afgenomen en artsen en verpleegkundigen 

hebben minder vragen. De antistollings-

module heeft bovendien positieve nevenef-

fecten. Zo wordt ook bij patiënten die geen 

antistollingsmedicatie gebruiken altijd de 

juiste peri-procedurele profylaxe ingezet. 

Verder draagt de module bij aan een veilige 

toepassing van nieuwe antistollingsmedica-

tie, de zogenaamde DOACs. 

Succesfactoren/
aandachtspunten
Het verschijnen van de NIV richtlijn Anti-

trombotisch Beleid (2015) heeft geholpen 

bij het afronden van het beleid, waarna het 

voldoende robuust was om er de antistol-

lingsmodule mee te maken. De module is 

een hulpmiddel voor de arts om een juiste 

antistollingsbehandeling te formuleren; de 

module kan nooit zonder kritische beschou-

wing door een medicus worden ingezet.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
De antistollingsmodule is uniek in Neder-

land. Het risico op bloedingen of een stolsel 

neemt af, evenals het aantal incidenten 

rondom deze antistollingsbehandeling. De 

patiëntveiligheid neemt toe. De antistollings-

module is zo opgebouwd dat alleen de alge-

mene processtappen in het formuleren van 

antistollingsbeleid vastliggen. Alle onderlig-

gende keuzestappen, alsmede de gewenste 

beleidsteksten en bijvoorbeeld met welke 

medicijnen wordt gewerkt, kunnen in het 

systeem worden aangepast. Hierdoor kan 

de module eenvoudig door andere organisa-

ties in de zorg worden ingezet.

Hoe verlagen we de risico’s van een antistollingsbehande-
ling? Kunnen we de arts ondersteunen bij het farmacothe-
rapeutisch correct aanpassen van de (anti)stolling? En hoe 
communiceren we het ingezette beleid met de patiënt, de 
trombosedienst en verpleegkundigen?
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Erasmus Medisch Centrum

Oncologie in de thuissituatie

Aanpak
Na een eerste verkenning in 2013-2014 

startte het Erasmus MC in 2014 met de 

uitwerking van het idee om een deel van 

de behandeling thuis te laten plaatsvinden. 

Er werd een projectorganisatie ingericht en 

samenwerkingspartners Laurens en Mediq 

haakten aan. In 2015 vond een pilot plaats 

bij patiënten met Multipel Myeloom, die 

Bortezomib kregen voorgeschreven. Dit 

ging samen met instructies, scholing en 

communicatie. Eind 2016 is het project ge-

evalueerd en is besloten dat het toedienen 

van oncolytica in de thuissituatie reguliere 

zorg wordt. 

Partijen willen het product uitbreiden en 

blijven verbeteren:

• Procesoptimalisatie geschiedt via 

vierwekelijks overleg (poli)apotheek, 

verpleegkundig specialisten, mana-

ger dagbehandeling, dagcoördinator 

thuismedicatie, thuiszorgorganisatie en 

projectleider;

• Uitbreiding middelen/patiëntenpopu-

laties bij patiënten met borstkanker 

(Trastuzumab) en bij botmetastasen 

(Zoledroninezuur);

• Een seniorverpleegkundige van het 

behandelcentrum treedt op als coördi-

nator thuismedicatie;

• De administratieve last wordt terug 

gedrongen. 

• Er is een draaiboek ontwikkeld voor 

nieuwe patiëntpopulaties en middelen.

• Er zijn een procesbeheerder (manager 

dagbehandeling) en een proceseige-

naar (sectormanager Ambulante Zorg) 

benoemd. Een overlegstructuur moni-

tort en optimaliseert de samenwerking 

blijvend. 

Resultaat
• Een geborgd proces van behandeling 

met oncolytica in de thuissituatie die 

de kwaliteit van leven voor de patiënt 

verbetert en de patiëntveiligheid waar-

borgt.

•  Thuistoedieningen worden, waar me-

disch verantwoord, verder uitgebreid als 

onderdeel van het reguliere behandel 

proces. 

Patiënten zijn zeer tevreden:

• Ze geven aan dat de thuistoediening 

veel minder belastend is voor hun eigen 

leven en dat van naasten in vergelijking 

met de behandeling in het zieken-

huis. Het niet hoeven reizen naar het 

ziekenhuis legt minder beslag op het 

sociale netwerk en op het welzijn van 

de patiënt.

• Ze vinden het fijn om het moment van 

behandeling mede te kunnen bepalen 

en geen wachttijd te hebben in het 

ziekenhuis.

• Ze ervaren de thuisbehandeling als 

veilig.

• Ze zouden de thuisbehandeling bij 

vrienden en/of familie aanraden. Terug-

kijkend op de behandeling, zouden alle 

patiënten opnieuw kiezen voor deels (of 

volledige) thuisbehandeling.

Succesfactoren
• Het project gaat uit van de kwaliteits-

verbetering voor de patiënt en niet van 

de bedrijfsvoering. Het leidt niet tot 

meer financiële ruimte, wel tot ruimte 

op het behandelcentrum voor andere 

patiënten.

• Betrokkenen zijn gemotiveerd om 

doorlopend te investeren in kwaliteit en 

veiligheid voor de patiënt.

• Door per middel/patiëntencategorie een 

dedicated verpleegkundig specialist 

in te zetten is de inhoudelijke deskun-

digheid goed geborgd, evenals de 

communicatie en medewerking van 

de volledige medische staf. Hierdoor 

kan er snel geschakeld worden om het 

proces verder te optimaliseren. 

• De ‘dagelijks coördinator thuisme-

dicatie’ is aanspreekpunt voor (poli)

apotheek, artsen en thuiszorg en lost 

problemen/tekortkomingen snel op. 

Voor patiënten zijn er de reguliere tele-

foonnummers.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Door een deel van de behandeling in de 

thuissituatie te laten plaatsvinden, krijgen de 

patiënten meer regie over hun behandeling 

en belast deze het dagelijks leven minder. 

De zorg is persoonsgericht, veiliger en beter. 

Ook professionals zijn zeer enthousiast. 

Het project heeft een landelijke dekking: als 

het middel geschikt is voor thuistoediening 

en de patiënten voldoen aan de inclusiecri-

teria, maakt het niet uit waar men woont of 

verzekerd is. Andere ziekenhuizen kunnen 

de werkwijze overnemen. Met name door 

de borging op lange termijn is het project 

ook vernieuwend.  

Bij oncologische patiënten wordt een deel van de behande-
ling verplaatst naar de thuissituatie onder regie van het 
Erasmus MC. Dit vermindert het aantal ziekenhuisbezoe-
ken en de wachttijd in het ziekenhuis en draagt bij aan een 
betere kwaliteit van leven voor de oncologische patiënt. De 
patiënt heeft meer regie over het behandelproces en ervaart 
minder inbreuk op zijn leven.
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Gelre ziekenhuizen

Medisch TeamWork

Aanpak
Medisch TeamWork (MTW) is in de 

luchtvaart ontwikkeld en heeft daar 

geleid tot een spectaculaire daling van 

het aantal incidenten met vliegtuigen. 

Het bedrijf QST Safe Skies vertaalde de 

principes naar de zorg. Het bedrijf leidt 

sinds 2010 jaarlijks MTW-trainers op 

bij Gelre ziekenhuizen. Dat gebeurt per 

afdeling of dienst. Elk groepje trainers 

verzorgt op de eigen afdeling structu-

reel MTW-trainingen, waaraan steeds 

een wisselend deel van de collega’s 

verplicht deelneemt, in een veilige 

setting. Er is gestart met MTW op de 

afdelingen met acute zorg, zoals SEH, 

IC, OK, Verloskunde, Neonatologie en 

Cardiologie. De training bestaat uit het 

naspelen van afdelingsgebonden casu-

istiek (bijvoorbeeld uit VIM-meldingen), 

hetgeen op video wordt opgenomen. 

Vervolgens bekijken de trainers het 

beeldmateriaal. Op een afgesproken 

tijdstip, in principe dezelfde dag, bekij-

ken de deelnemers het beeldmateriaal 

en destilleren ze gezamenlijk verbeter-

punten, onder leiding van de MTW-

trainers. Zowel de technische vaardig-

heden als de MTW-aspecten en de 

SBAR-methodiek worden besproken.  

In 2015 zijn de MTW-trainingen uitge-

breid naar de niet-acute zorgproces-

sen, op afdelingen, op de polikliniek en 

bij de medisch ondersteunende dienst. 

Denk bijvoorbeeld aan verpleegkundige 

of medische overdrachten, artsenvisites 

of een multidisciplinair overleg.

Resultaat
Gelre ziekenhuizen telt 71 actieve 

MTW-trainers, verdeeld over beide lo-

caties (Apeldoorn en Zutphen) en over 

25 afdelingen. Afdelingen vullen hun 

trainingen naar eigen inzicht in. Op een 

aantal afdelingen zijn MTW-trainingen al 

onderdeel van het functieprofiel in het 

digitale portfolio LMS (Leer Manage-

ment Systeem), zodat de leidinggeven-

de in het jaargesprek kan nagaan of de 

medewerker heeft deelgenomen.

Succesfactoren/
aandachtpunten
De implementatie van MTW is een 

succes, trainers en cursisten zijn en-

thousiast zijn en de Raad van Bestuur 

ondersteunt de filosofie. Maar maakt 

MTW de verwachtingen waar? Leidt 

het tot daadwerkelijke gedragsver-

andering bij zorgprofessionals? Hoe 

kunnen de trainingen aangescherpt 

worden zodat het bewustzijn van eigen 

handelen en de consequenties daarvan 

steeds sterker wordt? Gelre ziekenhui-

zen liet de effecten wetenschappelijk 

onderzoeken, samen met de afdeling 

EMGO van de Vrije Universiteit van 

Amsterdam. Op dit moment worden de 

resultaten van subjectieve waarnemin-

gen van de deelnemers vergeleken met 

objectieve waarnemingen, gescoord 

door een valide meetinstrument. Dit 

moet resulteren in verbeterpunten voor 

de MTW-implementatie in Gelre zieken-

huizen. Resultaten worden verwacht in 

2018.

Aandachtspunt: De trainingen worden 

voornamelijk gedragen door de ver-

pleegkundige beroepsgroep. Zij zijn de 

motoren. Het is op sommige afdelingen 

lastig om de medisch specialisten actief 

te betrekken, terwijl dat juist van groot 

belang is voor MTW. Dit probleem heeft 

de maken met tijdgebrek en prioritei-

ten. Het laat zien hoe belangrijk het is 

dat dit traject wordt gedragen door de 

medische staf en door de Raad van 

Bestuur.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
MTW is als één van de parels voor 

de STZ-status aangemerkt. Gelre 

ziekenhuizen loopt voorop in Nederland 

qua breedte van de uitrol van MTW 

binnen de organisatie. MTW is een 

goed instrument om cultuurverandering 

op het gebied van veiligheidsdenken 

te bevorderen én het gedrag te laten 

zien dat daarbij past. Gelre wil deze 

ervaringen graag delen met andere 

zorginstellingen.

Hoe kunnen we onze teams trainen in het verbeteren van 
(multidisciplinaire) samenwerking en communicatie? In 
Gelre ziekenhuizen ontstond het besef dat het voorkómen 
van incidenten en calamiteiten voor een groot deel te reali-
seren is met goed (multidisciplinair) samenwerken.
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H. Hartziekenhuis Mol

Informatie bij opname en ontslag

Aanpak
Er werd een project opgestart. Dat doorliep 

de volgende stappen:

1. Brainstorming binnen de groep ‘Kwaliteit 

& Veiligheid’ over hoe we alle nodige 

informatie aan de patiënt kunnen geven 

en hoe we daar onze artsen medewer-

kers mee kunnen helpen;

2. Vastleggen van het te volgen traject;

3. Verzamelen van alle wettelijke bepalin-

gen en accrediteringsvoorwaarden rond 

informatie. Bepalen van de te behalen 

einddoelen en de situatie ‘to be’;

4. Verzamelen van de beschikbare infor-

matie. Semidirectieve interviews met de 

(diensthoofden van) de verpleegafdelin-

gen en de artsen. Bepalen situatie ‘as is’;

5. Overleg met alle stakeholders in het 

ziekenhuis;

6. Vastleggen stappen om de kloof tussen 

‘as is’ en ‘to be’ te overbruggen;

7. Eenvormigheid in het opname- en 

ontslagproces op alle afdelingen 

bewerkstelligen. Alle spelers (artsen en 

verpleging) moeten mee. Ook patiënten 

bevragen naar hoe we hen kunnen 

ondersteunen bij die processen. Op 

elkaar afstemmen van de verschillende 

vormen van communicatie, procedures 

en protocollen die opname- en ontslag-

gerelateerd zijn;

8. Juridische bijstand rond ‘informed con-

sent’ en andere gevoelige thema’s, zoals 

privacy;

9. Het resultaat is een tweedelige opname- 

en ontslagmap. Een ‘map’ waarin met 

checkboxen kan worden aangeduid 

wat allemaal werd gedaan bij opname 

en ontslag en een brochure met alle 

relevante informatie.

Resultaat
1. ‘Patient empowerment’: de patiënt heeft 

een document dat hem toelaat te weten 

over welke informatie hij dient te beschik-

ken. Hij krijgt daardoor controle over zijn 

rechten en weet op welke informatie hij 

recht heeft bij opname en ontslag. In één 

oogopslag ziet hij welke documenten in 

orde zijn en welke ontbreken.

2. Op eenvormige wijze volledige informatie 

verschaffen aan elke patiënt met ruimte 

voor aanvullingen bij de individuele 

opname.

3. Ondersteuning bieden aan zorgverlener. 

Werken met ‘checkboxen’.

4. Patiënt verantwoordelijkheid geven. 

5. Mogelijkheid tot controle van volledigheid 

informatie voor zorgverlener én patiënt.

6. Mogelijkheid tot controle van opnamege-

gevens. Zorgverlener ziet onmiddellijk of 

alle informatie aanwezig is.

7. Mogelijkheid tot controle van ontslag-

gegevens. Administratieve ontslagcriteria 

worden ziekenhuisbreed uniform toege-

past, met ruimte voor aanpassingen bij 

elk individueel ontslag.

8. Stimuleren tot juiste opgave thuismedi-

catie.

9. Informed consent van patiënt bekomen.

10. Patiënt stimuleren tot evaluatie via 

anoniem evaluatieformulier. De resultaten 

worden continu gemeten via steekproe-

ven en interne audits. De kennis van me-

dewerkers en van de patiënt aangaande 

‘verplichte informatie’ wordt getoetst.

Succesfactoren
1. Eenvormigheid in het geven van 

informatie noopt ook tot eenvormigheid 

van werken. Alle procedures moeten 

ziekenhuisbreed op elkaar afgestemd 

zijn.

2. Het stimuleren van alle artsen (en an-

dere medewerkers) om de brochure op 

dezelfde wijze en steeds consequent te 

gebruiken, is niet altijd makkelijk omdat 

er zoveel verschillende disciplines zijn. 

Voldoende inbreng van de artsen en af-

delingen van bij aanvang is aangewezen.

3. Soms wordt de ‘checklist’ als belasting 

gezien.

4. De distributie (ook naar ‘buitenprak-

tijken’) moet vooraf goed worden 

ingeschat.

5. Patiënten moeten gestimuleerd worden 

de map te gebruiken.

6. Praktijktoetsing en tijdige bijsturing van 

de map zijn cruciaal.

7. Het gaat over ca. 30.000 mappen per 

jaar. Dit vereist zorgvuldige planning 

mbt bijsturingen en een weloverwogen 

distributiesysteem.

Belang voor de zorg
Het project vergroot de actieve betrokken-

heid van de patiënten bij de opname. De 

methode voorziet in een eenvormige informa-

tieverstrekking en schenkt rust, vertrouwen 

en zekerheid aan patiënten en medewerkers. 

De map maakt alle inspanningen rondom 

patiëntveiligheid zichtbaar. De map/brochure 

zelf is een ‘visitekaartje’ geworden voor het 

ziekenhuis: alle patiënten kennen de mappen 

en je ziet ze overal in het ziekenhuis (en zelfs 

daarbuiten). 

Hoe maak je de patiënt meester over de informatie waarop 
hij recht heeft? Welke informatie is allemaal gegeven en hoe 
is dat gedaan? Hoe verkrijg je de juiste informatie van de 
patiënt? Het Heilig Hartziekenhuis wil de patiënt én de zorg-
verlener empoweren en het toezicht hierop inbouwen.
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Haaglanden Medisch Centrum

Zorgpad Premature Zorg

Aanpak
Hoe ervaren ouders van te vroeg geboren 

kinderen de periode na het ontslag? 

Hoe kunnen we die periode makkelijker 

maken? Tijdens een spiegelgesprek 

vertelden twaalf ouders het Haaglanden 

Medisch Centrum over hun ervaringen 

op de kinderafdeling en de periode direct 

na het ontslag. Ook gaven ze aan wat 

er beter kon. Hierbij waren betrokken 

verpleegkundigen, kinderartsen, maat-

schappelijk en pedagogisch medewer-

kers en ook de consultatiebureau-arts en 

jeugdverpleegkundige aanwezig. Nadat 

de ouders hun verhaal gedaan hadden, 

konden de zorgprofessionals vragen stel-

len. Een ervaren, onafhankelijk gespreks-

leider begeleidde de bijeenkomst. De 

overgang van de rooming-in-periode in 

het ziekenhuis naar thuis wordt als groot 

ervaren. In het ziekenhuis is altijd hulp en 

advies beschikbaar. Thuis staan ouders 

er alleen voor; vaak is er geen kraamhulp 

en het contact met het consultatiebureau 

is onvoldoende. Daardoor wenden ze 

zich met vragen of zorgen vaak tot de 

kinderarts of afdeling. Een multidisci-

plinaire werkgroep (kinderarts, JGZ-

medewerker, kinderverpleegkundige, 

lactatiekundige, beleidsmedewerker, 

maatschappelijk werker, fysiotherapeut 

en zorgmanager) ontwikkelde met de 

feedback een zorgpad.

Resultaat
Het zorgpad beschrijft voor zowel ouders 

als zorgprofessionals stapsgewijs de zorg 

aan de premature baby. Zo weet ieder-

een wat zijn rol is en wat hij van de ander 

kan verwachten. Onderdeel is de ‘warme 

overdracht’: een gesprek met ouders, 

verpleegkundigen, de afdelingsarts en de 

jeugdverpleegkundige van het consulta-

tiebureau. Tijdens dit gesprek krijgen de 

ouders informatie over wie ze wanneer 

kunnen raadplegen. De afspraken na 

ontslag worden doorgenomen en afge-

stemd. De warme overdracht vindt plaats 

tijdens de rooming-in periode. 

Andere nieuwe onderdelen van het 

zorgpad:

• Alle ouders krijgen standaard een 

consult met een medisch maat-

schappelijk werker. Zo wordt tijdig 

duidelijk of ouders baat hebben bij 

mentale en vooral praktische onder-

steuning;

• De kinderfysiotherapeut komt zowel 

in het ziekenhuis als thuis langs;

• Er is een verpleegkundig spreekuur 

opgezet voor ouders. In de eerste 

week is er telefonisch contact, in de 

tweede week komen de ouders naar 

de polikliniek. 

Tijdens een tweede spiegelgesprek 

bleken ouders enthousiast over de 

warme overdracht naar het consulta-

tiebureau, de rooming-in periode en 

het feit dat ze nauw bij de zorg voor 

hun kindje betrokken worden.

Succesfactoren/
aandachtspunten
Zorgverleners vinden het spiegelgesprek 

een fijne en veilige manier om feedback 

te krijgen. Voor ouders is het spannend: 

ze hebben een intensieve tijd achter de 

rug en stellen zich kwetsbaar op door 

eerlijk te zijn over positieve én negatieve 

ervaringen. Ervaren gespreksleiders 

moeten een veilige omgeving creëren. De 

aanwezigheid van andere ouders helpt. 

Het spiegelgesprek is relatief eenvoudig 

toepasbaar en niet kostbaar. Van belang 

is de zaalopstelling: ouders zitten met 

hun rug naar de hulpverleners toe, die in 

een kring achter de ouders zitten. 

Bij de ontwikkeling van het zorgpad was 

alleen de jeugdgezondheidszorg Den 

Haag betrokken, maar patiënten komen 

ook uit randgemeenten. Bij introductie 

van het zorgpad moesten JGZ-instellin-

gen uit omringende gemeenten snel aan-

gehaakt worden. Ook zij bleken bereid 

deel te nemen aan de warme overdracht. 

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Patiënten kunnen de zorg verbeteren 

door zorgprofessionals te vertellen wat 

zij ervan vinden. Zorgverleners denken 

vaak dat ze het goed doen als ze volgens 

protocollen en richtlijnen werken. Maar 

dat weten ze pas zeker als de patiënt zijn 

verhaal doet. Door samen naar patiënten 

te luisteren en een zorgpad te ontwik-

kelen, kun je samenwerking in de keten 

vormgeven. In een tijd waarin doorloop-

tijden steeds korter worden en steeds 

meer zorg naar huis en naar de eerste 

lijn verplaatst wordt, kan deze werkwijze 

helpen de zorg rond hulpbehoevende 

patiënten nog beter in te richten.

Te vroeg geboren baby’s liggen vaak lang op de kinderafde-
ling om te groeien en te leren drinken. Als ze eindelijk naar 
huis mogen, vertrekken hun ouders vaak blij en opgetogen. Na 
twee weken komen ze voor het eerst terug op de polikliniek: 
moe, onzeker en vol vragen. Haaglanden Medisch Centrum 
bedacht een zorgpad, met als onderdeel de warme overdracht. 
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HagaZiekenhuis

Stopmoment Verloskamers

Aanpak
STOPMOMENT VERLOSKAMERS bij 

patiënten in partu.

Waarom: Vroegtijdige bewustwording 

van het risico op complicaties gedurende 

de bevalling en de wijzigingen in risico-

factoren tijdens het gehele proces van de 

partus, door alle betrokken hulpverleners.

Wanneer stopmoment uitvoeren:

• Bij opname op verloskamers bij 

aanvang partus (TIME OUT);

• Bij overname uit de 1e lijn durante 

partu (TIME OUT);

• Bij overdracht;

• Bij bord-momenten;

• Bij overname patiënte van collega;

• Durante partu tenminste iedere 3 uur;

• Bij start persen;

• Bij klinische veranderingen;

• Bij overdracht patiënte naar afdeling 

of geboortehotel (SIGN OUT).

Wie: (minimaal met 2, bij voorkeur ook 

aantal keer per dienst met voltallig team 

aan het bord)

• Dienstdoende arts-assistent en/of 

klinisch verloskundige en/of verlos-

kunde arts;

• Verantwoordelijke verpleegkundige.

Wat:

• Loop stopmoment door met betrok-

kenen. Op de kamer bij de patiënt of 

bij het bord;

• Beschrijf onafhankelijke risicofactoren 

in status met eventuele consequen-

tie/actie in de status;

• Schrijf aantal risicofactoren op het 

bord;

• Bij >4 risicofactoren of toename aan-

tal risicofactoren; breng dienstdoende 

gynaecoloog op de hoogte.

Resultaat
• Stopmoment wordt nu uitgevoerd en 

het aantal risicofactoren van iedere 

patiënt op de verloskamers is bij alle 

hulpverleners bekend.

• Toedeling van patiënten aan ver-

pleegkundigen gebeurt op basis van 

risicofactoren.

• Gynaecoloog denkt in eerder stadium 

mee over beleid bij patiënten met 

meerdere risicofactoren.

• Bij het bepalen van beleid wordt op 

gestructureerde wijze gebruik ge-

maakt van het aantal risicofactoren.

• Hulpverleners vertellen meer als team 

betrokken te worden nu ze alle risico-

factoren kennen. Ze ervaren minder 

informatieverlies.

• Bij de overdracht wordt gestruc-

tureerd het aantal riscofactoren 

genoemd.

• Tevredenheid bij zorgverleners is toe-

genomen. Er is een enquête uitgezet 

over het gebruik van het stopmoment 

onder hulpverleners.

• Adverse outcome index over 2016 

en 2017 kunnen einde 2017 bepaald 

en vergeleken worden. Gezien de 

lage incidentie van de AOI is niet met 

zekerheid te zeggen dat verandering 

in uitkomst verklaard kan worden 

door invoering stopmoment.

Succesfactoren/
aandachtspunten
• Aanvankelijk was er scepsis, omdat 

er weer een ‘nieuw lijstje’ ingevuld 

moest worden.

• Het in de routine krijgen en houden 

van het stopmoment is niet gemak-

kelijk. Hier moet een vaste groep zich 

in vastbijten.

• Het stopmoment behoort in het vaste 

inwerkprogramma van alle nieuwe 

werknemers. 

• Scepsis is nu omgezet in tevreden-

heid.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
In de zorg wordt gewerkt met veel 

hulpverleners. Op afdelingen waar 

complexe zorg wordt verleend met een 

hoge turnover van patiënten is een groot 

risico op verlies van belangrijke informa-

tie. Op de operatiekamer is de time out 

een algemeen ingevoerd begrip. Ook op 

andere afdelingen zoals bijvoorbeeld een 

Spoedeisende Hulp of op de verloska-

mers kan het stopmoment bijdragen aan 

adequate bewustwording van risicofacto-

ren en daarmee aan de optimale uitkomst 

van de zorg.

Tijdens een bevalling vindt frequent accumulatie van risico-
factoren plaats. Deze worden niet altijd op gestructureerde 
wijze met alle betrokken hulpverleners gedeeld. Hierdoor 
stijgt het risico op een ongewenste uitkomst. Hoe zorgen 
we op de verloskamers voor een continu adequaat risico-
bewustzijn? Er is een protocol ‘Stopmoment Verloskamers’ 
gemaakt, geïntroduceerd en geoefend in een pilot.



31

Het Oogziekenhuis

Digitaal ziekenhuisbezoek kinderen

Aanpak
Om angst bij jonge patiëntjes te vermin-

deren bereidt Het Oogziekenhuis de kin-

deren (en hun ouders) zo goed mogelijk 

voor op hun afspraak. Voorbereiding 

vindt bijvoorbeeld al enige tijd plaats 

middels een app die kinderen en ouders 

spelenderwijs voorbereidt op wat hen 

te wachten staat en een fotoreis. Het 

Oogziekenhuis wilde kinderen echter 

nóg beter laten zien en ervaren in welke 

omgeving ze terechtkomen. Zodoende 

is het gehele KinderOOGcentrum, maar 

ook een groot deel van de begane 

grond (o.a. ingang, de afdeling beeld- 

en functieonderzoek en het restaurant) 

vastgelegd middels 3D-fotografie.

Resultaat
Met de smartphone, tablet, computer 

óf met een VR-bril kunnen kinderen 

voorafgaand aan de eerste afspraak 

de omgeving vast verkennen. De 

3D-omgeving gaat verder dan bij-

voorbeeld Google Streetview, waarbij 

vaak in enkele losse 360-gradenfoto’s 

een gebouw is vastgelegd, waardoor 

een goede oriëntatie op de omgeving 

niet mogelijk is. Met deze tool van Het 

Oogziekenhuis kunnen kinderen en hun 

ouders het volledige pad ‘bewandelen’ 

dat ze tijdens hun échte bezoek bij het 

ziekenhuis ook zullen bewandelen. Ze 

kunnen bijvoorbeeld kijken wat er in de 

spreekkamers gebeurt, plaatsnemen 

achter de balie en rondkijken in het res-

taurant. Op diverse plaatsen kunnen ze 

klikken op knoppen met extra informa-

tie. Zo raken de kinderen vertrouwd met 

het ziekenhuis vanuit de eigen veilige 

thuisomgeving, én met resultaat! Uit 

onderzoek blijkt dat het vooraf zien van 

de 3D-omgeving angst bij de kinderen 

aantoonbaar vermindert. Kinderen uit 

een testgroep en controlegroep zijn on-

dervraagd middels gevalideerde vragen-

lijsten. Kinderen uit de testgroep bleken 

minder spanning te ervaren na het eerst 

bezoeken van de 3D-omgeving.

Succesfactoren/
aandachtspunten
Omdat het vooraf tonen van een 3D-

omgeving zo effectief is gebleken, is 

de intentie om het aantal ruimtes dat 

vooraf digitaal kan worden bezocht uit 

te breiden en te onderzoeken of dit ook 

voor de oudere patiënt een significante 

bijdrage levert aan het verminderen van 

angst.  

Het vastleggen van de begane grond 

middels 3D-fotografie kostte weinig 

tijd en geld, ondanks dat op meerdere 

plekken mensen in de 3D-beelden zijn 

verwerkt. Let er wel op dat je een keuze 

maakt welke ruimtes je vastlegt; niet 

relevante ruimtes zijn overgeslagen. 

Daarnaast is het handig als de fotogra-

fie plaatsvindt op tijden dat er weinig 

tot geen patiënten op de betreffende 

locaties aanwezig zijn. 

Een valkuil is om teveel te willen. Een 

heel ziekenhuis inclusief alle ruimtes 

vastleggen is mogelijk, maar is het 

ook wenselijk en draagt het bij aan het 

gestelde doel?

Belang voor de zorg in het 
algemeen
De resultaten van het onderzoek naar 

het effect van de 3D-omgeving op de 

angst bij kinderen zijn veelbelovend. De 

verwachting is dat ruimtelijke pre-ori-

ëntatie bij meerdere doelgroepen en in 

meerdere zorginstellingen een positieve 

bijdrage levert aan de angstbeleving van 

patiënten. Zeker gezien de minimale 

investering in tijd en geld (afgezien van 

het onderzoek) in verhouding tot het 

bereikte effect is het laten maken van 

een 3D-scan aanbevolen aan meerdere 

zorginstellingen.

Kinderen vinden een bezoek aan het ziekenhuis vaak span-
nend en zijn in sommige gevallen moeilijk of niet te onder-
zoeken door bijvoorbeeld huilbuien. Soms moeten ouders 
met hun kind, afkomstig uit heel Nederland, daardoor 
terugkeren voor een nieuwe afspraak. Wanneer kinderen 
worden voorbereid op het bezoek, helpt dit om het bezoek 
beter te laten verlopen.
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IJsselland Ziekenhuis

Met TIM minder incidenten

Aanpak
1. Gezamenlijke motivatie 

De ketenpartners bespraken het leren 

van ketenincidenten. Alle ketenpartners 

delen de ambitie om te leren van keten-

incidenten en streven naar een goede 

samenwerking. Er ontstond gezamen-

lijke motivatie voor de aanpak. 

2. Contactpersoon per organisatie 

Elke organisatie wees een contactper-

soon aan met overzicht over de binnen 

de organisatie verleende zorg. Deze 

gaat intern na waar en hoe een incident 

kan ontstaan. Ook kan hij verbeteracties 

intern monitoren. 

3. Centraal en digitaal melden

Via één digitaal loket wordt de keten-

partners een platform geboden om 

incidenten centraal te melden. Voor het 

melden van incidenten is het bestaande 

VIM-systeem van het IJsselland Zieken-

huis uitgebreid met een TIM-systeem, 

waar de ketenpartners toegang in heb-

ben. Via een beveiligde omgeving is elke 

organisatie in staat om een ketenmel-

ding te maken. 

4. TIM-commissie 

Een multidisciplinair samengestelde 

TIM-commissie uit de ketenpartneror-

ganisaties behandelt de TIM-meldingen. 

De TIM-commissie beschikt over het 

netwerk van contactpersonen per 

organisatie en stelt gerichte onderzoeks-

vragen aan deze contactpersonen via de 

beveiligde omgeving. Via een tweewe-

kelijks overleg wordt de voortgang van 

de afhandeling van meldingen bewaakt. 

De commissie streeft naar passende 

verbeteracties voor elke melding en 

naar eenheid in de verbeteracties van 

gelijksoortige meldingen. 

5. Rapportages en terugkoppeling 

Met een trendrapportage wordt per 

kwartaal naar de bestuurders van de 

ketenpartners en de contactpersonen 

per organisatie gerapporteerd over de 

actuele trends in de ketenincidenten. Het 

bestuurlijk niveau initieert soms aanvul-

lende verbetermaatregelen.

Resultaat
Er is één digitaal loket waar alle ketenpart-

ners incidenten melden. Een multidisciplinair 

TIM-team beoordeelt de meldingen en pakt 

die aan. Er wordt samen gekeken naar de 

oorzaken en aanpak van ketenincidenten.

Dit leidt tot structurele verbeteringen, zoals: 

• Het sturen van een verpleegkundige 

overdracht van thuiszorg en zorginstel-

ling naar het ziekenhuis voorafgaand aan 

de opname van een patiënt. Hierdoor is 

continuïteit beter gewaarborgd; 

• Een gestandaardiseerde digitale medi-

sche overdracht bij ontslag naar vervolg-

zorg vervangt de meegegeven papieren 

overdracht. Dit verbetert de continuïteit 

van zorg;

• Voor beademde patiënten waarbij 

het Centrum Thuis Beademing (CTB) 

betrokken is, zijn duidelijke afspraken 

gemaakt over eindverantwoordelijkheid, 

hoofdbehandelaarschap en overdracht. 

• Gerichte training en deskundigheidsbe-

vordering bij thuiszorgmedewerkers met 

betrekking tot nefrodrains, plaatsing van 

katheters en katheterzorg.

Succesfactoren
• Besef dat de zorg alleen maar veiliger 

wordt als incidenten gezamenlijk worden 

herkend en opgepakt. 

• Eenvoudig, centraal en digitaal melden. 

• Multidisciplinair TIM-team. 

• Contactpersonen zijn enthousiast om 

ketenverbeteringen te realiseren. 

• TIM wordt gedragen door Raden van 

Bestuur. 

• Daadwerkelijk gerealiseerde verbeterin-

gen in het ketenproces. 

• Meer transparantie en openheid.

Belang voor de zorg
Het belang van het goed overdragen van 

zorg wordt steeds groter doordat de com-

plexiteit van de zorg toeneemt en patiënten 

korter worden opgenomen. Dit brengt risico’s 

met zich mee. Binnen de keten kun je echter 

alleen maar verbeteren als er zicht is op waar 

de volgende schakel last van heeft.  

TIM werkt! Het systeem leidt tot oplossingen 

in het proces die herhaling voorkomen. Er 

wordt geleerd van elkaar. In positieve sfeer 

spreken partners elkaar aan en nemen ze 

gezamenlijk verantwoordelijkheid. Steeds 

meer organisaties haken aan, zoals eerste-

lijnsverloskundigen en huisartsen. Door de 

gezamenlijke aanpak ontstaat er draagvlak 

bij medewerkers om incidenten actief te 

melden.

De complexiteit van de zorg neemt toe en patiënten worden 
korter opgenomen. Dit brengt risico’s met zich mee. Inci-
denten die in de keten werden opgemerkt, konden echter 
niet centraal worden gemeld en waren nauwelijks bekend. 
Per incident werd een oplossing gezocht en er werd niet ge-
leerd van terugkerende knelpunten. Het IJsselland Zieken-
huis en zijn ketenpartners zochten een oplossing.
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Imeldaziekenhuis

Peer support voor
second victims

Aanpak
Stap 1: Voorstel voor aanpak uitwerken 

(drielaags getrapte aanpak).  

Stap 2: Taboe doorbreken en via mede-

werkerstevredenheidsenquête nood 

aan ondersteuning bij second victim in 

kaart brengen voor alle ziekenhuisme-

dewerkers.  

Stap 3: Aan de hand van omschreven 

noden een Peer Support Team samen-

stellen.

Resultaat
• Feb 2017: Vrijwillige opleidings-

avond over second victims voor uit-

sluitend artsen, zodat er een sfeer 

van vertrouwelijkheid kan ontstaan.

• In het najaar van 2017 wordt dit 

uitgebreid naar alle toekomstige 

medewerkers. 

• November 2017 wordt de opmaak 

van een beleidsplan aangekondigd, 

met bijzondere aandacht voor en 

vraag naar input via tevredenheids-

enquête. 

- Opleiding nieuwe medewerkers, 

arts-stagiairs, ASO’s en stafleden in 

kwaliteitsdenken en meldcultuur. 

- Kritisch evalueren huidig meld- en 

feedbacksysteem (demo nieuwe 

software).

Succesfactoren/aan-
dachtspunten
Finaal hebben we op dit moment nog 

geen eindresultaat, maar het project 

wordt binnen directie, kader en artsen-

groep erg positief onthaald.

Aandachtspunten: 

• Extra juridische omkadering nodig 

betreffende beroepsaansprakelijk-

heid en ‘erkenning’ van een feit/

fout;

• Er is een spanningsveld tussen 

het garanderen van discretie van 

de melder en het opvolgen van de 

kwaliteit van de geboden onder-

steuning bij de second victim.

Belang voor de zorg in het 
algemeen

“Alleen wanneer het publiek accep-

teert dat aan een ziekenhuisopname 

risico’s zijn verbonden, kan een cul-

tuur ontstaan waarin hulpverleners 

zich voldoende veilig voelen om een 

patiëntveiligheidsincident te melden, te 

analyseren en ervan te leren.”

Tot voor kort werden second victims toevallig ontdekt en 
ad hoc begeleid. Er ontbrak een cultuur van openheid. Het 
Imeldaziekenhuis structureert de opvang door de oprich-
ting van een Peer Support Team en doorbreekt zo ook het 
bestaande taboe.

AANPAK WIE GAAN WE ERBIJ BERTREKKEN?

HOE OP TE VOLGEN? 

Bij de uitbouw van een beleid voor de opvang en begeleiding van het second victim 
zouden we kunnen werken volgens de drielagige getrapte aanpak zoals voorgesteld 
door Scott, Hirschinger, Cox, McCoig, Hahn-Cover, Eppely, Philips & Hall, 2010: 

NIVEAU 1:
Voor 60% van de second victims volstaat dit niveau van ondersteuning
Emotionele en praktische ondersteuning door collega’s en het thuisfront (= 
time-out met een vriend)
Cognitieve ondersteuning door middel van root cause analysis, debriefing en 
openheid

NIVEAU 2:
30 % van de second victims heeft nood aan deze extra ondersteuning 
Emotionele ondersteuning door een peer support team
Cognitieve ondersteuning door wat extra ondersteuning op de vloer
Het doel is niet om hier psychotherapie aan te bieden

NIVEAU 3:
10 % van de second victims heeft nood aan professionele ondersteuning 
wanneer er een langdurige impact is (reacties nemen
toe in aantal en intensiteit) of wanneer het second victim van in het begin 
volledig verlamd is en niet meer kan functioneren 
Emotionele ondersteuning van externe psycholoog en/of psychiater
Cognitieve ondersteuning om terugkeer naar de werkvloer mogelijk te maken

In februari 2017 werd een vrijwillige opleidingsavond over second 
victims gegeven aan artsen binnen het Imeldaziekenhuis. Heel 
bewust werd gekozen voor één groep van zorgverleners om een 
sfeer van trust te kunnen aanbieden. In tweede tijd wordt dit 
uitgebreid naar alle medewerkers van het ziekenhuis.

De opmaak van het beleidsplan werd toen aangekondigd en er werd 
ook naar input gevraagd, oa. richting enquête.
De grootste bekommernis blijft of feitelijke erkenning van de feiten 
mag en of dit geen erkenning is van beroepsaansprakelijkheid. 
Bijkomende juridische ‘kadering’ wordt hieromtrent nog voorzien.

Peer support voor second 
victims binnen het Imeldaziekenhuis  

Alleen wanneer het publiek ook accepteert dat aan een ziekenhuisopname risico’s zijn 
verbonden, kan een cultuur ontstaan waarin hulpverleners zich voldoende veilig voelen 

om een patiëntveiligheidsincident te melden, te analyseren en ervan te leren.

  Reden: 

Momenteel bestaat er enkel een ad hoc opvang van 
een “toevallig” ontdekt second victim. Er bestaat ook 
nog geen cultuur van openheid.

  Doelstelling: 

Eerste doelstelling is zeker het taboe doorbreken.
We trachten uit de medewerkerstevreden-
heidsenquête te weten te komen wat de nood aan 
ondersteuning is voor het second victim. Aan de 
hand van de omschreven noden kan dan in een 
tweede tijd een peer support team samengesteld 
worden.

  Doelgroep:  

A. WELKE DOELGROEP
Alle medewerkers binnen het Imeldaziekenhuis 
(zowel artsen, verpleegkundigen, paramedici, 
maar ook medewerkers van ondersteunende en 
facilitaire diensten)

B. AANTAL SECOND VICTIMS PER JAAR DAT ZICH MELDT
Moeilijk tot niet in te schatten aangezien zij zich 
zelden spontaan melden

C. AANTAL CONTACTMOMENTEN PER SECOND VICTIM
Maximaal drie interne contacten. Als na drie 
contacten blijkt dat het second victim extra 
emotionele ondersteuning nodig heeft en/of nog 
steeds niet kan functioneren in het werkveld, 
dan wordt er doorverwezen naar professionele 
zorgverleners, buiten het ziekenhuis, met interesse 
voor of ervaring in de problematiek van het 
second victim.

CAVE: spanningsveld tussen enerzijds discretie 
garanderen van de medewerker die zich aanmeldde 
als second victim versus opvolging van ‘kwaliteit’ van 
geboden ondersteuning bij het second victim. 

1

2

3

TIER 2
•Trained Pee Supporters
•Patient Safety & Risk

Management Resources

TIER 1
‘Local’ (Unit/Department) 

Support

TIER 3
Expedited 

Referral Network

Established Referral Network with
•  Employee Assistance Program

•  Chaplain
•  Social Work 

•  Clinical Psychologist
Ensure availability and expedite acces to prompt 

professional support/guidance

Trained peer supporters and support
individuals (such as patient safety

officers, or  risk managers) who provide
one-on-one crisis intervention, peer

supporter mentoring, team debriefings &
support trough investigation and potential

Department/Unit support from manager,  
chair, supervisor, fellow team member
who provide one-on-one reassurance  

and/or professional collegial 
critique of case
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Instituut Verbeeten

EPD op maat
ondersteunt veilig werken

Aanpak
Bij de ontwikkeling en implementatie van 

een EPD voor Instituut Verbeeten is geke-

ken naar de behoeften van de organisatie. 

Alle processtappen inclusief wachttijden zijn 

in kaart gebracht. Om de ideale doorloop-

tijd vast te stellen, zijn werkzaamheden 

zonder toegevoegde waarde uit het proces 

gehaald. Besloten is een eigen EPD op 

maat te ontwikkelen, een geautomatiseerd 

workflowmanagementsysteem.  

In het systeem volgt het patiëntendossier in 

een vaste volgorde automatisch het zorg-

proces van afdeling naar afdeling. Iedere 

professional draagt zorg voor de eigen taak 

en daarmee voor de eigen afdeling. Iedere 

professional heeft een eigen werkbak met 

daarin automatisch de uit te voeren taken. 

Hij ziet alleen delen van het patiëntendossier 

die voor het veilig en verantwoord uitvoeren 

van zijn patiëntbehandelingstaak nodig zijn. 

Dit beschermt de privacy van de patiënten. 

Bij iedere stap registreert het systeem de 

tijd van een taak. Dit geeft extra inzicht in 

de wachttijden. Met verbeteracties worden 

wachttijden verkort. Het systeem maakt 

professionals bewust van hun handelingen 

en het effect daarvan op de doorlooptijd.  

Door delen van het systeem te koppelen 

aan andere apparatuur, zoals het bestra-

lingstoestel of de slagboom op de parkeer-

plaats, zijn de behandeling en de service 

voor de patiënt sterk verbeterd.

Resultaat
1. Wachttijden: De workflow is efficiënter 

gemaakt en wachttijden zijn geredu-

ceerd. Het was opmerkelijk hoeveel tijd 

‘verloren’ ging per patiënt. Door taken 

efficiënter uit te voeren, wint Instituut 

Verbeeten veel tijd. De leidinggevenden 

van alle afdelingen monitoren samen 

het hele proces en brengen zo de totale 

doorlooptijd in beeld. Niet alle wacht-

tijden zijn beïnvloedbaar en ook externe 

factoren zijn van invloed. Het systeem 

helpt inzicht te krijgen. 

2. Ademcommando: Bij bestraling van de 

borst is het van belang dat de patiënt 

op het juiste moment diep inademt. 

Door het EPD aan het bestralingstoe-

stel te koppelen, kan Instituut Verbee-

ten softwarematig geen behandeling 

geven als het ademcommando niet 

(correct) is uitgevoerd. Is er geen adem-

commando gegeven of klopt de timing 

van de ademhaling niet, dan wordt de 

bestraling automatisch onderbroken. 

3. Medewerkers: Het personeel is zich 

meer bewust van de wachttijden en 

de noodzaak om onnodige verliezen 

uit het proces te halen. Bijdragen aan 

continue verbetering is een mindset 

geworden. 

4. Parkeren: De patiëntenparkeerplaats 

van Instituut Verbeeten werd veel ge-

bruikt door niet-patiënten. Een koppe-

ling tussen de parkeerplaatsslagboom 

en het afsprakensysteem in het EPD 

lost dit op. 

Succesfactoren/
aandachtspunten
Een gedegen voorbereiding is belang-

rijk. Instituut Verbeeten vraagt patiënten, 

medewerkers en de organisatie wat nodig 

is. Door vooraf te meten en daarna te ver-

beteren, worden resultaten zichtbaar. Dat 

vraagt geduld en tijd. Om draagvlak voor 

het systeem te waarborgen, neemt Instituut 

Verbeeten de medewerkers mee in het 

proces en laat objectief zien wat het project 

hen oplevert. 

Ook niet-medisch gemotiveerde verbeterin-

gen – zoals het oplossen van parkeerpro-

blemen – dragen bij aan patiëntveiligheid en 

patiëntvriendelijkheid.  

De belangrijkste les: verandering heeft tijd 

nodig.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Tips: 

• Heb oog en oor voor de patiënt; 

• Definieer het juiste proces en standaar-

diseer waar mogelijk, zodat iedereen 

dezelfde volgorde hanteert. Hierdoor 

kun je efficiënt werken, zonder fouten;

• Geen enkele patiënt is standaard. 

Handel werkzaamheden afwijkend van 

de standaard apart af. Zorg dat deze 

werkzaamheden-op-maat geen vertra-

ging opleveren voor de standaardwerk-

zaamheden; 

• Ga systematisch te werk met haalbare 

doelen en kleine stapjes;

• Neem de tijd;

• Van fouten leer je het meest. Analyseer 

je eigen fouten om te kunnen verbete-

ren;

• Denk out-of-the-box.

Het EPD moet het totale zorgproces rondom een patiënt 
ondersteunen. De focus in Instituut Verbeeten ligt op het 
ontwikkelen van tools binnen het EPD om fouten te voorko-
men, te blijven verbeteren en wachttijden te verkorten.
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Jessa Ziekenhuis

Uniform transferbeleid en 
informatieoverdracht

Aanpak
Er is een toenemende nood aan gestandaar-

diseerde communicatietools om patiënto-

verdracht te bevorderen. Zowel vanuit ac-

creditatiestandpunt als vanuit het eisenkader 

‘intensieve zorgen’ van het agentschap Zorg 

en Gezondheid werden minimumcriteria 

vastgelegd waaraan informatieoverdracht 

tussen gezondheidsmedewerkers dient 

te voldoen. Onder impuls van het NIAZ-

kwaliteitsteam ‘Medische zorg’ stelde Jessa 

Ziekenhuis een multidisciplinaire werkgroep 

samen. Deze ontwikkelde een transferdo-

cument volgens de ISBARR-methodiek. Dit 

document is geïntegreerd in het bestaande 

digitale medisch dossier. Daardoor kan een 

aantal onderdelen automatisch geëxpor-

teerd worden uit het medisch dossier en 

kan een aantal keuzemenu’s toegevoegd 

worden. Behalve voor medische en verpleeg-

kundige informatie is er ook ruimte voor 

andere disciplines, zoals de sociale dienst, 

ziekenhuishygiëne en psycholoog. Boven-

dien kan elke afdeling specifieke informatie 

toevoegen onder ‘opmerkingen’. De Kritieke 

Diensten (ITE, ICCU, Spoed) zijn uitgesloten, 

omdat deze werken met een specifiek EPD 

waaruit reeds een standaard ontslagdocu-

ment geëxporteerd kan worden. Aan de 

hand van een herhaalde retrospectieve quick 

scan werd na implementatie het gebruik van 

het transferdocument in kaart gebracht.

Resultaat
Het transferdocument werd gradueel geïntro-

duceerd eind 2015. Zowel de toepassing als 

de inhoud van het uniform transferdocument 

is systematisch opgevolgd en kritisch geëva-

lueerd. Het werd standaard onderdeel van 

de veiligheidsrondes en ook tijdens interne 

audits en andere werkplekbezoeken werd de 

naleving opgevolgd.  

Het document verkleint de kans op een inef-

ficiënte, onveilige informatieoverdracht. De 

verwijzende afdeling draagt relevante patiënt-

informatie gestructureerd en bondig over.  

Het niet naleven van de geldende transfer-

richtlijnen werd (en wordt nog steeds) gezien 

als een reëel patiëntveiligheidsrisico en moet 

gemeld worden in het meld- en leersysteem 

JessAlert. Dienst Kwaliteit volgt deze mel-

dingen op. Niet-navolgen wordt gezien als 

urgent verbeterpunt.

Voorzichtige conclusies: 

• Globale positieve trend; 

• Sinds 2016 (bezoek accreditatiecom-

missie) sterke stijging in compliance; 

• Kleine terugval medio 2016, mogelijk 

door hoge veranderingsdruk in aanloop 

naar accreditatie; 

• Opnieuw duidelijk positieve trend na 

intensiveren opvolging.

Succesfactoren
De tool is praktisch bruikbaar en de afspra-

ken zijn haalbaar. Vóór implementatie is de 

nodige opleiding en communicatie verzorgd 

om maximale gedragenheid en bereidheid 

tot gebruik te bekomen. Medewerkers kon-

den bij één centraal meldpunt (lid werkgroep) 

terecht met opmerkingen of vragen. Relevan-

te opmerkingen zijn geïntegreerd. Belangrijk 

was daarbij dat het document toepasbaar 

moest blijven op elke verblijfsafdeling. De 

feedback resulteerde in vier updates in 

de eerste acht maanden. Daarna waren 

geen updates meer nodig.  Ondersteuning 

door de ICT-dienst werd geapprecieerd. 

Short stay-afdelingen met een groot aantal 

uitgaande patiënttransfers waren aanvan-

kelijk terughoudend. Omdat de afdeling niet 

vertrouwd was met dit digitale document 

nam de werkbelasting fors toe. Door extra 

ondersteuning en opleiding op maat verbe-

terde ook hier de compliance sterk.

Belang voor de zorg
De literatuur en eigen meldingen laten zien 

dat in 70% van alle events communicatiefou-

ten aan de basis liggen van medische fouten. 

De overdracht van patiëntinformatie bij een 

interne transfer of bij het wisselen van werk-

posten is daarbij een terugkerend knelpunt 

(slechts 35% zorgverleners en artsen had 

vóór het uniforme transferbeleid een positieve 

perceptie).   

Drie items zijn doorslaggevend: een 

gestandaardiseerd document, bij voorkeur 

ondersteund door een elektronisch dossier, 

een ziekenhuisbrede tool (bv. ISBARR) en 

ziekenhuisbrede afspraken. Door hier-

aan te voldoen laat het Jessa Ziekenhuis 

de multidisciplinaire informatieoverdracht 

gestructureerd verlopen en reduceert het de 

risico’s voor de patiënt aanzienlijk. Blijvende 

ondersteuning op afdelingsniveau is noodza-

kelijk voor duurzame borging.

Een efficiënte en veilige samenwerking tussen gezond-
heidsmedewerkers is sterk afhankelijk van de kwaliteit van 
uitwisseling van patiëntinformatie bij een interne transfer 
of bij shiftwissel. Suboptimale communicatie heeft conse-
quenties voor zowel patiënt als medische staf.
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Leids Universitair Medisch Centrum

Pomp stop? Wordt vervolgd!

Aanpak
Door de overdracht van de verantwoorde-

lijkheid voor postoperatieve pijnstilling van 

de anesthesie naar de zaalarts, duurde 

het na het stoppen van de intraveneuze 

of epidurale analgesie (PC(E)A) vaak lang 

voor er een recept werd geschreven, en 

leden patiënten onnodig pijn. Doel van dit 

kwaliteitsverbeterproject is het verbete-

ren van de continuïteit van zorg voor de 

postoperatieve patiënt na het stoppen 

van de PC(E)A. Direct nadat de pijnpomp 

is gestopt krijgen patiënten adequate 

pijnstilling.

Na een literatuursearch volgde een 0-me-

ting. Het LUMC registreerde de tijd tussen 

het stoppen van de pomp, het schrijven 

van een recept en de eerste medicatietoe-

diening. Ook registreerde het de pijnscore 

tijdens deze periode, het verstrekken van 

medicatie zonder recept en het volgen van 

het advies van de anesthesie.

Een projectgroep van de anesthesie 

beoordeelde de bedachte oplossingen 

op haalbaarheid. Er kwam een protocol 

dat een medicatieopdracht voor de PC(E)

A koppelde aan vervolgrecepten voor 

adequate pijnstilling (VCMO). De recepten 

konden direct na het staken van de pomp 

gestart worden doordat de anesthesist de 

medicatieopdracht al bij het starten van de 

pomp uitschreef. De VCMO is ontworpen 

in samenwerking met de ziekenhuisapo-

theker en met behulp van een bestaand 

postoperatief pijnprotocol. De betrokken 

disciplines zijn geïnformeerd en gaven 

toestemming voor een pilot. De medewer-

kers van de pilotafdeling zijn geschoold. 

Gedurende vier weken werd een pilot 

gedraaid, gemeten en geëvalueerd. Aan-

sluitend is het protocol ziekenhuisbreed 

doorgevoerd.

Resultaat
De tijd tussen het stoppen van de pijn-

pomp en het schrijven van een medica-

tieopdracht door de zaalarts daalde van 

7 naar 0 uren, doordat het recept al klaar 

stond in het elektronisch patiëntendossier.  

De gemiddelde tijd voor het toedienen 

van pijnmedicatie na het stoppen van de 

pomp was tijdens de pilot gemiddeld ruim 

3 uur korter dan bij de 0-meting: 6,68 uur 

in de 0-meting en 3,38 uur in de pilot. Met 

name na het staken van de epidurale an-

algesie werd binnen 30 minuten de eerste 

medicatie toegediend. 

Uit de 0-meting bleek dat in 10% van de 

gevallen medicatie werd gegeven zonder 

medicatieopdracht. Dit gebeurde niet 

tijdens de pilot.  

Bij de 0-meting bleek dat in 90% van de 

gevallen de zaalarts het medicatieadvies 

van de anesthesie niet volgde. Tijdens de 

pilot paste de zaalarts in 20% van de ge-

vallen 1 dag na het stoppen van de pomp 

de medicatieopdracht aan.  

De pijnscore daalde licht, maar niet signi-

ficant. Met het nieuwe protocol bleven de 

pijnscores laag, NRS 0-3. Bij afwijking van 

het protocol hadden patiënten een hogere 

pijnscore, NRS > 4 (10%).  

De werkwijze was duidelijk en er zijn geen 

medicatiefouten gemaakt. Verpleegkundi-

gen en artsen reageerden zeer positief.

Succesfactoren
De belangrijkste succesfactoren zijn:

• Creëer draagvlak door zorgvuldige 

afstemming met anesthesiologen, 

verpleegkundigen, artsen, ziekenhuis-

apotheker.

• Communicatie en scholing: door een 

communicatieplan waren betrokkenen 

steeds geïnformeerd. Het scholings-

plan zorgde ervoor dat de belangrijk-

ste spelers, de anesthesioloog en de 

afdelingsverpleegkundigen, wisten wat 

er van hen verwacht werd.

• Creëer voordeel voor zorgverle-

ners. De anesthesist hoeft slechts 

1 handeling te verrichten om het 

combinatierecept te schrijven. De 

verpleegkundige kan direct medicatie 

verstrekken zonder de afdelingsarts te 

hoeven benaderen. De afdelingsarts 

maakt gebruik van voorgeschreven 

medicatieopdrachten en kan deze 

desgewenst aanpassen. 

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Na een operatie heeft 40-75% van de 

patiënten op enig moment last van matige 

tot ernstige pijn (VMS 2009). Dit kan leiden 

tot complicaties en het herstel vertragen. 

Verder kan slecht behandelde acute pijn 

leiden tot het ontwikkelen van chronische 

pijn. De overgang van intraveneuze en epi-

durale pijnstilling verloopt vaak moeizaam 

door onduidelijkheid over de verantwoor-

delijk voor het pijnbeleid. Omdat in Neder-

land veelvuldig gebruik wordt gemaakt van 

pijnpompen, is de beschreven werkwijze 

breed toepasbaar.

Een nieuw combinatierecept van de anesthesie verbetert de 
continuïteit van zorg en daarmee de postoperatieve pijnbe-
strijding. Behalve tot betere pijnbestrijding, leidt de aanpak 
tot een hogere patiënttevredenheid en betere medicatievei-
ligheid. De werkwijze is efficiënt, duidelijk en veilig.
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Maastricht UMC+

Veiligheidscultuurmeting 
via CIMKA

Aanpak
In 2008 is de CIMKA begonnen met het 

auditen van medische vakgroepen. De 

uitkomsten worden gedeeld met het 

Stafconventsbestuur (SCB) en de Raad 

van Bestuur (RVB). Audits vinden eens 

per vijf jaar plaats, maar zo nodig vaker. 

Per audit wordt een onafhankelijk audit-

team samengesteld. Vooraf verzamelt dit 

team, met medewerking van de afdeling, 

informatie en diverse documenten, 

waaronder een anonieme vragenlijst per 

specialist.  

De audit beslaat meerdere dagdelen. 

Er vinden gesprekken plaats met het 

afdelingshoofd, de medisch specialisten, 

arts-assistenten, vertegenwoordigers 

van verpleegafdelingen en polikliniek, het 

RVE-management en met medewerkers 

van vakgroepen waarmee samenge-

werkt wordt.

Het CIMKA-auditorenteam stelt een rap-

portage op met: 

a) Aanbevelingen. Dit zijn verbeteringen 

die bij een volgende audit opgelost 

moeten zijn - heraudit na vijf jaar; 

b) Zwaarwegende adviezen. Dit zijn 

verbeterpunten die voor het moment 

acceptabel zijn, maar die in de 

naaste toekomst moeten worden 

verbeterd - heraudit na twee jaar; 

c) Voorwaarden. Dit zijn ernstige te-

kortkomingen. Er volgt een gesprek 

tussen CIMKA met SCB en RVB - 

heraudit op aanwijzing SCB.

Het SCB plant uiterlijk na 6 maanden een 

terugkoppelingsgesprek met het afde-

lingshoofd en CIMKA-auditorenteam in 

aanwezigheid van een RVB-lid. Het SCB 

signaleert bij de RVB zaken die de aan-

dacht van de RvB behoeven. Er wordt 

een afspraak gemaakt over de vervolg-

audit en de aanpak van eventuele soft 

signals en verbeterpunten.

Resultaat
De kwaliteit van de medische zorg en de 

opleiding wordt getoetst via het systeem 

van landelijke kwaliteits- en opleidings-

visitaties. Daarbij is, zo oordeelde het 

MUMC+, onvoldoende aandacht voor 

de veiligheidscultuur en samenwerkings-

aspecten. Er is in Nederland geen goed 

systeem dat reeds bij een vermoeden 

van disfunctionerende samenwerkingen 

alarm slaat. 

Bij de CIMKA-audit ligt de focus op de 

sfeer, samenwerking, interne en externe 

verbindingen, overdrachten en interper-

soonlijke relaties. Een recente evaluatie 

van de activiteiten van de CIMKA is 

overweldigend positief: de bijdrage aan 

de veiligheidscultuur is evident. Op di-

verse afdelingen zijn, na signalering door 

de CIMKA, brandhaarden vroegtijdig 

aangepakt en is escalatie voorkomen. 

Daarnaast zijn er talrijke acties ingezet 

en geëvalueerd ter verbetering van de 

(zorg)processen. De aanspreekcultuur is 

verbeterd. 

Succesfactoren
1. Vertrouwelijkheid van audit en rap-

portages;

2. Betrokkenheid RVB en SCB bij 

CIMKA;

3. Audits door en voor eigen professio-

nals - artsen vertrouwen de CIMKA;

4. Samenstelling van de commissie - 

ervaren medisch specialisten;

5. Vroegtijdige herkenning van eventu-

ele soft signals – risico’s voorkomen;

6. Structurele ondersteuning vanuit 

Kwaliteit en Veiligheid;

7. Intern ontwikkeld instrument.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
De veiligheidscultuur binnen elke 

medische afdeling heeft een directe 

cruciale impact op de patiëntveiligheid en 

kwaliteit van zorg. De huidige toetsinstru-

menten als de kwaliteits- en opleidings-

visitatie meten onvoldoende aspecten. 

CIMKA maakt het onderzoeken van juist 

deze aspecten op elke afdeling mogelijk 

en signaleert ook vroegtijdig eventuele 

verbeterpunten. De auditmethodiek geeft  

inzage in de veiligheidscultuur en de 

cruciale rol die de verhoudingen tussen 

stafleden onderling en het opleidingskli-

maat hierin spelen. Bovendien verbetert 

de aanspreekcultuur en wordt het moge-

lijk om correctief op te treden.

Functioneringsproblemen op medische afdelingen kunnen 
gevolgen hebben voor de veiligheid van zorg. De Commis-
sie Interne Medische Kwaliteit Audit (CIMKA) voert audits 
uit gericht op de veiligheidscultuur. Deze audits kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren aan het vroegtijdig signaleren 
van aspecten van functioneringsproblemen.



NIAZ Jaarprijs 2017

38 NIAZ NIEuwS

Máxima Medisch Centrum

Eén incidentenloket

Aanpak
Er is een Commissie Zorggerelateerde 

Schade (CZS) ingesteld, bestaande uit 

stafarts kwaliteit, een medisch specialist, 

manager K&V en secretaris CZS. Een digitaal 

meldingsformulier kan via iTask worden 

benaderd en ingevuld. De CZS beoordeelt en 

bepaalt het vervolgtraject. Dit kan zijn:  

1. Medische calamiteit. Deze wordt gemeld 

bij de IGZ. Een calamiteitenonderzoeksteam 

(voorzitter medisch specialist, adviseur K&V, 

medisch specialist van betrokken speci-

alisme en mogelijk andere deskundigen) 

onderzoekt deze en rapporteert aan de CZS;

2. Verkorte procedure. Het ernstige incident 

wordt onderzocht door een adviseur K&V 

en een medisch specialist van het betrokken 

specialisme. Het onderzoek wordt gerap-

porteerd aan de CZS. De CZS kan zo nodig 

alsnog overgaan tot het melden van een 

calamiteit bij IGZ.  

3. Melding aan centrale VIM-commissie. De 

CZS voorziet leerpunten op lokaal niveau in 

de organisatie, waarmee het mogelijk wordt 

deze op het juiste niveau aan te pakken. 

4. Alleen registratie. Wanneer de CZS besluit 

over te gaan tot registratie voor zichzelf 

kan zo nodig wel een trendmatige analyse 

worden verricht. 

Alle verbeteracties worden bijgehouden in 

een centrale verbetermatrix met periodieke 

monitoring door de stafafdeling K&V t.b.v. 

het afleggen van verantwoording door (zorg)

management aan de raad van bestuur.

Resultaat
• Het aantal meldingen van ernstige 

zorggerelateerde incidenten neemt toe, 

zowel in 2016 als 2017.

• Het aantal als calamiteit gelabelde 

incidenten is in 2017 lager dan in 2016.

• In het eerste half jaar van 2017 zijn 13 

verkorte procedures gestart. Voorheen 

zou het betekenen dat er 18 calami-

teitenonderzoeken waren gestart, in 

plaats van 5 nu. Dit is duidelijk een lagere 

belasting voor de organisatie.

• Stijging van het aantal verbeteracties: 

door de veranderde aanpak van onder-

zoek is een efficiencyslag gemaakt in het 

onderzoek, maar wordt ook een toene-

mend aantal verbetermaatregelen beter 

systematisch gemonitord en opgevolgd.

• Met name bij verkorte onderzoeken zijn 

meer zorgverleners betrokken in onder-

zoeksteams, waardoor het lerend effect 

zich verspreidt.

• Minder subjectieve beoordeling wel/

geen incident. De beoordeling van of 

een calamiteit-verdacht incident gemeld 

moest worden berust niet meer bij de 

zorgverlener, maar bij de CZS, die zo 

ook expertise opbouwt.

• Betere invulling governance door raad 

van bestuur door de beoordeling van de 

melding en rapportage van het onder-

zoek te beleggen bij de CZS.

Succesfactoren/
aandachtspunten
• Steun van de medisch specialis-

ten door bottom-up aanpak. 

• Steun raad van bestuur bij 

oprichting en implementatie 

commissie en werkwijze. 

• Betrokken CZS: goede opkomst

  besprekingen, snelle beoordeling digitale 

meldingen, eenduidige en gemeen-

schappelijke taal, meer uniformiteit be-

oordelingen, gemakkelijk benaderbaar. 

• Adviseurs K&V betrokken bij analyse en 

opvolging verbetermaatregelen.

• Verbeterpunten worden samen met 

betrokken specialisme geformuleerd 

waardoor deze beter aansluiten de 

dagelijkse praktijk. 

• Bij een verkort onderzoek wordt het 

onderzoek beter afgebakend, waardoor 

gerichtere verbeterpunten benoemd 

worden. 

• Plenaire en periodieke terugkoppeling 

van calamiteiten en de daaruit volgende 

verbeteringen aan het gehele ziekenhuis. 

• Bewaking structurele begeleiding van 

patiënten/nabestaanden door klachten-

functionaris. 

• Bespreken van calamiteitenrapportage 

door voorzitter raad van bestuur met 

patiënt of nabestaanden. 

• Minder tijdsinvestering zorgverleners bij 

calamiteitenonderzoeken door afname 

frequentie.

Valkuilen 

• Bij opstart zijn met name de medisch 

specialisten nog zoekende wat waar 

gemeld moet. 

• Forse tijdsinvestering leden CZS. 

• Veel ontwikkeltijd digitaal meldsysteem.

• Geen vermindering tijdsinvestering 

adviseurs K&V door meer onderzoeken.

Belang voor de zorg 
De meldingsbereidheid wordt hoger door 

het verlagen van de meldingsdrempel. 

Hierdoor kunnen meer incidenten worden 

geanalyseerd en meer verbeterpunten 

geïdentificeerd. Dit maakt de zorg beter en 

veiliger. Het snelle, eenduidige proces maakt 

de onderzoeksresultaten sneller beschikbaar. 

Dit vergroot de meldingsbereidheid. Doordat 

meer (medisch) specialisten betrokken zijn bij 

onderzoeksprocedures, neemt het draagvlak 

voor verbeterpunten toe.

Het MMC richtte één loket in voor het melden van incidenten 
en calamiteiten, het initiëren van onderzoek en het monitoren 
van verbeteringen. Dit geeft meer zicht op de incidentie van 
ernstige zorggerelateerde schade en creëert een leereffect.
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Medisch Centrum Leeuwarden

Met PIM leren van
excellente zorg

Aanpak
Een groep Spoedeisende Hulpartsen 

van het MCL komt tijdens een congres 

in Engeland in aanraking met ‘Lear-

ning from Excellence’. Er wordt een 

werkgroep geformeerd en het concept 

blijkt haalbaar en gewenst: het leren 

van situaties die bijzonder goed gaan 

vergroot de patiëntveiligheid en kwaliteit 

van zorg. 

Sinds 1 mei 2017 is de SEH gestart 

met de pilot ‘Positief Incident Melden’ 

(term bedacht door Isala Klinieken, 

waar tegelijk een pilot is gestart). Er is 

een digitaal meldformulier ontwikkeld, 

analoog aan de VIM. SEH-medewerkers 

kunnen kiezen of ze een VIM of een 

PIM willen doen. Iedere medewerker die 

meldt of vermeld wordt, krijgt bericht. 

Meldingen worden eens per maand 

in de Decentrale Meldcommissie SEH 

(VIM-commissie) geanalyseerd. Ze 

leiden tot concrete leerpunten die als 

voorbeeld worden gedeeld in nieuws-

brieven. Werkwijzen worden waar nodig 

aangepast. De PIM’s worden naast de 

VIM’s gelegd om te kijken of er tussen 

de PIM’s oplossingen zitten voor de 

VIM’s. Eind 2017 wordt de pilot geëva-

lueerd. Bij een positieve uitkomst wordt 

PIM in het hele ziekenhuis ingevoerd.

Resultaat
In 3 maanden zijn 11 meldingen ge-

daan. Een voorbeeld: tijdens een drukke 

avonddienst op de SEH meldt zich een 

patiënte met een fractuur van de knie 

(distale bovenbeen), waaraan zij de 

volgende dag geopereerd moet worden. 

De patiënte heeft veel pijn, ondanks de 

maximale pijnstilling volgens protocol. 

De verpleegkundige vraagt de dienst-

doende SEH-arts of het zinvol is om 

bij deze indicatie een femoraalblok te 

prikken. Hiervoor bestaat inderdaad een 

indicatie. De SEH-arts prikt het blok, 

waarna de patiënte verlost is van haar 

pijn. Naar aanleiding van dit voorbeeld 

kunnen we de indicaties en het protocol 

voor het femoraalblok (nu alleen bij 

heupfracturen) eventueel uitbreiden.

Succesfactoren/
aandachtspunten
- Het herkennen van excellente zorg 

is lastig. We zijn geneigd altijd naar 

verbeterpunten te zoeken. Om de 

herkenning te vergroten bespreken 

we positieve incidenten aan het eind 

van de dagdienst in de dagelijkse 

evaluaties. Als de groep vindt dat 

het om excellente zorg gaat, wordt 

een melding gedaan. 

- De meldingen moeten niet gebruikt 

worden om complimenten uit te 

delen. Het gaat echt om excellente 

zorg die als voorbeeld kan dienen 

voor de rest van het team/afdeling/

ziekenhuis. 

- Er moet tijd geïnvesteerd worden 

in het analyseren van de meldingen 

en de terugkoppeling. Dit inspireert 

anderen tot het leveren en herken-

nen van excellente zorg. Zo levert 

het structurele verbetering op. 

- Begin klein. 

- We hebben het team goed voorge-

licht over het hoe en waarom van 

de PIM’s. Veel mensen waren direct 

enthousiast en staken anderen aan.

- PIM en VIM kunnen heel goed naast 

elkaar bestaan. 

- Zorg dat het melden weinig tijd 

kost door een simpel formulier 

met 3 vragen: 1. Wie gaf het 

goede voorbeeld? 2. Wat ging er zo 

goed? 3. Kun je één concreet punt 

benoemen uit dit voorbeeld dat we 

verder kunnen ontwikkelen op onze 

afdeling?

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Veiligheid in de zorg is tot nu toe 

hoofdzakelijk gericht op het voorkomen 

van fouten en schade. We proberen 

te leren van onze fouten. Op een 

structurele manier leren van rolmodel-

len, van dingen die goed gaan, levert 

een verbetering van kwaliteit op. De 

meldingen leiden er bovendien toe dat 

medewerkers erkenning krijgen voor 

dingen die heel goed gaan. Dit leidt tot 

een betere werksfeer en meer werkple-

zier, waardoor mensen zich verbonden 

voelen met het team en samen tot een 

betere teamprestatie komen.

Met Positief Incidenten Melden (PIM) kunnen we excellente 
zorg herkennen en er lering uit trekken. Zo wordt excellente 
zorg ‘common practice’. 
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Medisch centrum Sint-Jozef
Inclusieve patiëntenbespreking in de GGZ

Aanpak
Als de patiënt participeert in zijn eigen 

teamvergadering, vergroot dat zijn 

inspraak in zijn eigen behandeling. Dit 

vraagt een andere wijze van teambe-

spreking. Het verbeterteam is gestart 

met drie ´dummy-vergaderingen´, waar-

bij één persoon voor patiënt speelde 

en één iemand observeerde. Zo leerde 

men communiceren mét en niet óver de 

patiënt. Dit leverde veel verbeteringen 

op, zoals een kleinere groep teamleden 

tijdens de vergadering en directe com-

municatie met de patiënt. De interactie 

met de patiënt verbetert, evenals de 

tijdsbewaking. De patiënt krijgt achteraf 

een verslag dat met hem/haar wordt 

overlopen. Daarna zijn enkele ´inclu-

sieve patiëntenbesprekingen´ met 

patiënten gehouden als proef. De feed-

back van patiënten leidde tot verdere 

aanpassingen, zoals het op voorhand 

met de patiënt samenzitten met ´zijn´ 

verpleegkundige om de bespreking 

voor te bereiden. De tweede verpleeg-

kundige van de patiënt wordt beter op 

de hoogte gehouden zodat zij zo nodig 

de rol van de eerste kan overnemen. 

De patiënten zijn positief. Ze vinden het 

aangenaam om rechtstreeks van een 

ieder de punten te vernemen. Ze gaven 

aan de volgende keer meer inbreng te 

willen hebben. Wel is het even wennen 

om in een groep hulpverleners te zitten.

Resultaat
- Meer verantwoordelijkheid voor de 

patiënt zelf. 

- Directe communicatie met de patiënt. 

- Psychologische testonderzoeken op 

voorhand met patiënt besproken, 

enkel de samenvatting komt tijdens de 

teambespreking aan bod. 

- Teamvergaderingen met max. 5 à 6 

personen. 

- Eigen verpleegkundige bereidt het 

gesprek met de patiënt voor. 

- Elke patiënt heeft tweede ‘eigen’ 

verpleegkundige die op de hoogte is.

- Geen brei aan informatie, maar duide-

lijke kernpunten en korte info aan de 

patiënt. 

- De patiënt mag beginnen in zijn 

teambespreking en heeft ruimte voor 

inbreng en reacties. 

- Alle disciplines en de patiënt komen 

aan het woord. 

- Geen herhaling van dezelfde punten 

maar aanvulling door de andere disci-

plines indien nodig. 

- Betere tijdsbewaking door de obser-

vator die tevens de notities maakt voor 

het verslag. 

- Observator bewaakt dat geen belang-

rijke punten vergeten worden. 

- De psychiater geeft een samenvatting 

aan het eind, herhaalt de doelstellingen 

en benoemt de werkpunten inclusief 

wie hierbij de patiënt gaat helpen. 

- Geen verslag projecteren tijdens be-

spreking, maar verslag achteraf.

Succesfactoren
Succesfactoren zijn de ´dummy-verga-

deringen´ en de proefvergaderingen: die 

hielpen de ´inclusieve patiëntenbespre-

king´ optimaal te ontwikkelen vooraleer 

in de praktijk toe te passen. Een andere 

succesfactor is de voorbereiding door de 

patiënt en ‘zijn´ verpleegkundige. Doordat 

de patiënt twee verpleegkundigen toege-

wezen krijgt, is er altijd iemand die de pa-

tiënt ondersteunt. Indien beiden afwezig 

zijn, mag de patiënt zijn patiëntenbespre-

king ook verplaatsen. Ook de disciplines 

bereiden zich goed voor, waarbij aanvul-

ling door de andere disciplines en directe 

feedback door de patiënt mogelijk is.  

Het verbeterteam won uit 15 teams van 

de interne ´Kwaliteit-Verbeterdag-Compe-

titie 2017´. De jury vond zowel de aanpak 

als implementatie een goed voorbeeld 

voor anderen. 

Belang voor de zorg in het 
algemeen
De zorg is nog te vaak aanbodgericht en 

vaak gaat het óver de patiënt in plaats 

van mét de patiënt. De inclusieve patiën-

tenbespreking maakt de zorg veel meer 

vraaggericht, leidt tot tevredener patiën-

ten en wellicht tot betere resultaten. Een 

goede aanloop naar de NIAZ-Qmentum 

4.0 norm waarin patiëntenparticipatie veel 

nadrukkelijker een rol gaat spelen. Een 

goede ontwikkeling! Tenslotte draait het 

om de patiënt en is hij ons bestaansrecht.

De jaarlijkse Vlaamse Patiënten Peiling (onderdeel VIP²), 
gaf een mindere score op ´inspraak in de behandeling´. 
Hierdoor en door de ziekenhuisbrede focus op patiëntenpar-
ticipatie, heeft een verbeterteam de structuur uitgewerkt om 
patiënten effectief te laten deelnemen aan hun eigen team-
bespreking.
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Medisch Spectrum Twente

Bewegen is herstellen!

Aanpak
Hoe mobiliseer je patiënten na een 

openhartoperatie? In juli 2016 startte in 

het MST hiervoor een BPU (Best Prac-

tice Unit) traject. De BPU-begeleiders 

(fysiotherapeut en verpleegkundige) 

startten met literatuuronderzoek naar 

het belang van mobiliseren na een 

operatie en naar manieren om patiën-

ten te informeren. Ze maakten gebruik 

van o.a. Pubmed, Google Scholar en 

landelijke richtlijnen van onder andere 

het KNGF. Daarna volgde een 0-meting 

om de bestaande situatie rondom het 

mobiliseren in kaart te brengen. Hierbij 

zijn een gestandaardiseerde mobili-

satielijst van het American College of 

Sports Medicine (ACSM) en een eigen 

ontwikkelde mobilisatielijst gebruikt. 

Vervolgens is gekeken hoe de patiënt 

het best geïnformeerd kan worden 

over het belang van bewegen. Omdat 

een multiple aanpak van visueel en 

auditief aanbieden beter werkt dan een 

enkelvoudige bijdrage is besloten een 

‘interventieposter’ te ontwikkelen i.s.m 

een grafisch ontwerper.

Resultaat
De totale onderzoekspopulatie bestond 

uit 79 hartchirurgische patiënten, 

verdeeld over twee vergelijkbare 

populaties. In de meeste gevallen liet 

de interventiegroep een iets snellere 

postoperatieve mobilisatie zien bij zowel 

de gevalideerde classificatielijst als bij 

de eigen ontworpen mobilisatielijst, in 

de eerste 4 dagen na overname van de 

Thorax Intensive Care. Deze was niet 

significant.  

De overgrote meerderheid van patiën-

ten vindt de poster duidelijk, overzich-

telijk, motiverend en goed aansluiten 

bij hun herstel. Patiënten gaven de 

interventieposter gemiddeld een 8.  

Uit de resultaten is na dag 3-4 een 

stabilisatie/daling in het mobiliseren bij 

beide onderzoeksgroepen zichtbaar. 

Dit valt te verklaren doordat de ‘goede’ 

patiënten met ontslag gaan of terug-

gaan naar hun eigen ziekenhuis. 

De interventie laat ook zien dat patiën-

ten met een verlengde opnameduur op 

fysiek stabiel niveau blijven (stabilisa-

tie), terwijl de controlepatiënten fysiek 

achteruit gaan (daling). Ook is te zien 

dat patiënten rond de derde dag na 

de IC-opname al rond functieklasse III/

IV zitten, wat volgens de KNGF-richtlijn 

Hartrevalidatie het minimale gewenste 

mobilisatieniveau is voor ontslag. 

Succesfactoren
- Het gebruik van wetenschappelijke 

literatuur en informatie van inhouds-

deskundigen ver-

hoogde de kwaliteit 

van het project. 

- De poster is samen 

met een grafisch 

ontwerper ontwik-

keld. Ook is veel en 

prettig samenge-

werkt met diverse 

inhoudsdeskundi-

gen en thoraxchirur-

gen.

- KEEP IT SIMPLE. 

De fysiotherapie is een kleinere 

groep, wat het instrueren verge-

makkelijkt en het invullen van de 

mobilisatielijsten betrouwbaarder 

maakt. Een zakkaartje ondersteunt 

hen bij het invullen van de lijsten.

- Bottum-up principe, patiënt- en 

familieparticipatie, meer autonomie 

voor patiënten waardoor meer mo-

tivatie, continue stimulus, nauwelijks 

extra belasting voor verpleging, 

relatief goedkope interventie, breed 

inzetbaar, support van de afdeling.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
De werkwijze en cultuur op de car-

diochirurgische verpleegafdeling is 

positief veranderd. Patiënten worden 

gestimuleerd tot mobiliseren en geven 

aan dat de interventieposter zeker 

bijdraagt aan hun herstel. De onder-

zoeksresultaten bevestigen dit. Er zijn 

nieuwe uitdagingen gevonden op het 

gebied van verpleegkundig leiderschap. 

De BPU-begeleiders hebben kunnen 

laten zien dat er meer is dan alleen de 

directe patiëntenzorg en dat ze zelf een 

wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan 

de kwaliteit van zorg en de patiënt-

tevredenheid. Deze relatief goedkope 

interventie is ziekenhuisbreed, landelijk 

en wereldwijd uit te dragen.  

Patiënten liggen in de klinische fase na een openhartope-
ratie veelvuldig passief in bed en worden vooral gestimu-
leerd tot mobiliseren wanneer er een verpleegkundige of 
een fysiotherapeut in de buurt is. De interventieposter helpt 
patiënten actief bij te laten dragen aan hun eigen herstel.
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Noordwest Ziekenhuisgroep

Integraal kwaliteits-
managementsysteem

Aanpak
Noordwest is een dynamische en ambi-

tieuze ziekenhuisorganisatie met negen 

locaties. Er werden meerdere documen-

ten en systemen gebruikt. Om structuur, 

samenhang en toegankelijkheid van deze 

informatie te realiseren, implementeerde 

Noordwest het integraal kwaliteitsmanage-

mentsysteem ‘Zo Werken Wij’, inclusief 

Ons Huis, Succesboeken en digitaal 

verbetervolgsysteem.

Ons Huis en de Succesboeken beschrij-

ven in verschillende lagen wat we doen: 

- Visie, kerntaken en beleid: wie zijn we 

en wat doen we;

- Besturingsproces: met o.a. de plan-

ning en control cyclus; 

- Zorgproces: met aandacht voor 

patiëntenzorg, wetenschappelijk 

onderzoek en opleiding;

- Succesboeken: waarin staat hoe 

we dingen doen. Succesboeken zijn 

transparant, we kunnen leren van 

elkaar.

Het digitaal verbetervolgsysteem is 

ontwikkeld om alle verbeterpunten op één 

centrale plek te registreren en te beheren. 

Elk verbeterpunt heeft een eigenaar, bevat 

een actieplan en de voortgang. Met filter-

lijsten kunnen per afdeling, bron, melder of 

eigenaar overzichten worden gegenereerd.

Resultaat
In Ons Huis en Succesboeken zijn ambi-

ties, strategie en beleid geformuleerd en 

vertaald in jaarlijkse doelen en resultaten. 

Resultaten van in- en externe audits wor-

den vergeleken met de doelstellingen en 

verwachtingen van patiënten, medewer-

kers en stakeholders. Verbeteracties wor-

den ingezet en de voortgang gemonitord. 

Met de inzet van het verbetervolgsysteem 

is inzicht verkregen in de structuur en 

samenhang op verschillende niveaus in de 

organisatie. Hierdoor is de verbetercultuur 

geoptimaliseerd. 

Vóór de introductie van Ons Huis en 

Succesboeken hadden alle afdelingen van 

Noordwest een eigen kwaliteitshandboek 

en meerdere actielijsten. Introductie van 

Ons Huis en Succesboeken zorgde voor 

een eenduidig beheer van richtlijnen, pro-

cessen, procedures en resultaten op één 

centrale plek. Met een gestandaardiseerd 

sjabloon worden voor het ziekenhuis gel-

dende richtlijnen en procedures éénmalig 

ingevoerd, zodat dezelfde informatie overal 

beschikbaar is. Alleen specifieke informatie 

wordt door de afdeling zelf toegevoegd. 

Sinds de implementatie van het digitaal 

verbetervolgsysteem steeg het aantal 

centraal geregistreerde verbeterpunten, de 

gemiddelde termijn voor afronding van een 

verbeterpunt daalde.

Succesfactoren
Binnen Noordwest ligt de nadruk op 

continue kwaliteitsverbetering. Cultuur en 

ondersteuning zijn belangrijke sleutelfacto-

ren voor het succesvol delen van kennis. 

Transparantie in knelpunten is ‘gewoon’ 

geworden, evenals de multidisciplinaire 

aanpak voor systematische verbete-

ring. Voorwaarde voor een duurzaam 

kwaliteitsmanagementsysteem is brede 

acceptatie onder management, medewer-

kers en medische professionals. Managers 

moeten medewerkers, en waar mogelijk 

patiënten/stakeholders, in het proces 

betrekken en faciliteren om processen 

en werkwijzen te verbeteren. Medewer-

kers moeten nut en noodzaak van een 

kwaliteitsmanagementsysteem begrijpen 

in de complexe bedrijfsvoering van een 

ziekenhuisorganisatie. Op de zorgafdelin-

gen helpt Crew Resource Management 

het kwaliteitsbewustzijn en de betrokken-

heid te vergroten. 

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Met ons integraal kwaliteitsmanagement-

systeem en digitaal verbetervolgsysteem 

‘Zo werken Wij’

- hebben wij een balans gecreëerd 

tussen de kracht van de mens en de 

kracht van het systeem 

- kunnen wij ons richten op onze 

belangrijkste taken: patiëntenzorg, we-

tenschappelijk onderzoek en opleiding

- gaan wij terug naar de bedoeling door 

eenduidige vertaling van wet- en re-

gelgeving naar praktische toepasbaar-

heid. Hierdoor hebben wij meer tijd 

voor datgene waar het werkelijk over 

moet gaan in een ziekenhuis: zorg 

voor de échte behoefte van de patiënt.

Voor het verlenen van effectieve en efficiënte patiëntenzorg 
is een gestructureerd en overzichtelijk integraal kwaliteits-
managementsysteem ontwikkeld, waarbij de focus ligt op 
continu verbeteren.
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OLVG (locatie Oost en West)

Zonder enquête aan de 
slag met zelfevaluatie

Aanpak
In overleg met de stuurgroep NIAZ-

Qmentum (adviesorgaan met repre-

sentatieve vertegenwoordiging en 

mandaat van de RvB) is gekozen voor 

de volgende benadering: 

1. Normensets zijn per eenheid 

verdeeld en gefilterd op gouden 

normen en VIR’s; 

2. Een kleine multidisciplinaire verte-

genwoordiging van elke eenheid 

heeft getoetst of deze, naar eigen 

inzicht, voldoet aan de norm en 

welke punten mogelijk verbetering 

behoeven;

3. Een representatieve multidiscipli-

naire vertegenwoordiging bespreekt 

de punten die mogelijk verbetering 

behoeven. De vertegenwoordiging 

bepaalt een Top 3 van verbeter-

acties en formuleert het beoogde 

resultaat, dagelijkse knelpunten en 

wat nodig is om het resultaat te 

bereiken.

Resultaat
De sessies resulteerden in positieve 

reacties. Die zijn vervolgens in het huis 

gedeeld. 

1. Droge stof wordt levend en de 

essentie (continu verbeteren) wordt 

begrepen door de deelnemers;

2. Geprioriteerde verbeterpunten 

sluiten aan bij (strategische) 

jaarplannen en het buikgevoel van 

zorgprofessionals. Geprioriteerde 

verbeterpunten zijn te herleiden tot 

jaarplannen;

Succesfactoren
1. De aanpak vraagt een goede bege-

leiding van de afdeling die verant-

woordelijk is voor kwaliteit; 

2. De aanpak vraagt om betrokken 

managers die deze vorm van zelfe-

valuatie moeten organiseren; 

3. De aanpak vraagt om draagvlak (ur-

gentiebesef) en noodzaakbeleving 

bij RvB en de (medische) leiding van 

elke eenheid. 

4. De aanpak vraagt om flexibiliteit van 

alle betrokken partijen, de methode 

geeft een richting. De precieze 

uitwerking gaat in overleg met de 

eenheid en leidt soms tot maat-

werk.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Met een minimale inspanning van alle 

betrokken partijen laat je een repre-

sentatieve vertegenwoordiging op een 

praktijkgerichte manier nadenken. De 

focus ligt op verbeteren i.p.v. compli-

ance. Men maakt kennis met, en leert 

werken met de normen.

De bedoeling van een zelfevaluatie is het voeren van een 
goed gesprek met je collega’s over je werk: dat lukt met 
deze methode! Met een minimale inspanning en met maxi-
maal draagvlak voor de verbeteracties raakt de werkvloer 
bij de zelfevaluatie betrokken.
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P.C. Dr. Guislain

Kick-off accreditatie met 
medewerkers én patiënten

Aanpak
Naast medewerkers werden ook pati-

enten uitgenodigd voor de kick-off. Bij 

aankomst kregen alle deelnemers een 

drankje en een gadget. De zaal binnen-

gaan kon enkel via de ‘kwaliteitsgang’, 

waar op een ludieke manier tien verschil-

lende kwaliteitsthema’s in kaart werden 

gebracht. Directie en staf deelden attribu-

ten uit die zorgden voor een opdeling in 

verschillende groepjes. Deze bestonden 

uit een mix van zorgverleners, patiënten, 

staf en directie.  

Een jonge patiënt (hoog gezeten) mocht 

een aantal pittige vragen afvuren op de 

algemeen directeur (op een klein krukje) 

over het waarom van accreditatie. Daarna 

gaf de NIAZ-adviseur een laagdrempelige 

uitleg over kwaliteit in de zorg. Een quiz 

concretiseerde dit verder. De zorgmana-

ger presenteerde op interactieve wijze 

een fictieve casus. De pauze bracht 

‘NIAZ-feesttaart’ en muzikale opluiste-

ring. Ondertussen kon men met post-its 

aangeven onder welk kwaliteitsthema 

men graag de schouders zou zetten. Het 

tweede deel gaf duiding rond accreditatie 

en het verdere verloop. Een filmpje waar-

bij medewerkers van een reeds geac-

crediteerde afdeling werden geïnterviewd 

gaf zicht op de impact van dit traject. De 

middag werd afgesloten met een feeste-

lijke, muzikale receptie.

Resultaat
De kick-off informeert de afdelingen over 

het ‘waarom’ van accreditatie en geeft 

zicht op het traject.   

De patiënt – waar accreditatie immers 

over gaat – werd direct betrokken. 

Bij aanvang van de namiddag was twijfel 

voelbaar bij medewerkers: ‘Komt dit écht 

ten goede van de patiënt?’.  Ook het 

patiëntje vroeg de algemeen directeur 

of de zorgverleners voortaan nog meer 

tijd achter de computer zouden moeten 

doorbrengen. De directeur kon een deel 

van deze twijfel wegnemen. Ook was 

het goed dat de uitleg over kwaliteitszorg 

en accreditatie steeds gelinkt werd aan 

het belang voor de patiënt, o.a. mid-

dels casusmateriaal. Ten slotte was het 

nuttig dat patiënten zélf lieten merken 

dat zij continu verbeteren belangrijk 

vinden, bijvoorbeeld bij de distributie van 

medicijnen. 

Medewerkers staan nu positiever tegen-

over het accreditatietraject. Hier moeten 

we natuurlijk blijvend in investeren. Ook is 

er een trend ingezet om de patiënt zelf te 

beluisteren en te laten participeren.

Succesfactoren
1. Het ‘mixen’ van medewerkers, staf, 

directie en patiënten zorgt voor een 

interessante interactie.  

2. Het betrekken van patiënten bij de 

kick-off vraagt de juiste omkadering 

en dus de nodige voorbereiding en 

begeleiding: een eerste voorstelling 

van ‘accreditatie’ op maat van de 

patiënt tijdens de cliëntenvergadering 

en voorbereiding op het interview 

met de algemeen directeur door de 

psychologe. Voor elke patiënt werd 

steeds de inschatting gemaakt of 

deelname aan de kick-off al dan niet 

haalbaar was. 

3. De ‘toeters en bellen’ zorgden voor 

een feestelijke sfeer.

Aandachtspunten

- Houd steeds in het achterhoofd dat 

het voor patiënten niet altijd evident is 

om een dergelijke informatiestroom te 

verwerken. Participatie van patiënten 

is een streven, maar de patiënt moet 

er zelf wel klaar voor zijn. 

- Het informeren en communiceren 

stopt niet na de kick-off. We moeten 

blijven zoeken naar manieren om de 

informatie te laten doorstromen en de 

participatie te bestendigen.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Het bewust streven naar participatie 

vanuit de patiënt is een nog vrij jong feno-

meen, en het blijft zoeken naar manieren 

waarop we dit kunnen doen. Voorbeel-

den van hoe instellingen dit aanpakken 

zijn steeds een bron van inspiratie. Het 

eerste cluster waar het accreditatietraject 

van start zal gaan, betreft personen met 

een psychiatrische problematiek en een 

verstandelijke beperking. Het informe-

ren en betrekken van patiënten bij het 

accreditatietraject moet aansluiten bij de 

mogelijkheden en leefwereld van deze 

patiënten.

De opstart van een accreditatietraject raakt niet enkel me-
dewerkers. Idealiter wordt ook de patiënt gedurende het tra-
ject betrokken bij verbeteracties. Hoe kunnen we van begin 
af aan alle betrokkenen meenemen?
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Radiotherapiegroep

Patiëntidentificatie via de 
handpalmscanner

Aanpak
Radiotherapiegroep zoekt continu naar 

innovaties die onze zorg veiliger maken. 

Het doel was de kans op patiëntverwis-

seling te minimaliseren door voor aanvang 

van de behandeling te verifiëren dat de 

juiste patiënt de juiste behandeling krijgt. 

Het plan is multidisciplinair besproken met 

radiotherapeuten, klinische fysici, technici 

en laboranten (MBB’ers). Door klinische fy-

sica zijn de ideeën verder uitgewerkt. Voor 

de ontwikkeling is de hulp ingeroepen van 

Cablon Medical. Gezamenlijk is een pakket 

van eisen opgesteld waar het systeem aan 

moet voldoen. Na onderzoek bleek een 

handpalmscan de beste oplossing, omdat 

het bloedvatenpatroon in de hand uniek 

is. Deze scan is nóg nauwkeuriger dan 

identificatie op basis van andere biometri-

sche gegevens en ook breder toepasbaar. 

Medicatie heeft geen invloed op de hand-

palmscan, terwijl een vingerafdruk tijdelijk 

kan verdwijnen. Het scannen werkt snel. 

Dit is belangrijk aangezien de nieuwe iden-

tificatie methode meer dan 50.000 keer per 

jaar uitgevoerd gaat worden. De methode 

is intern uitgebreid getest. Gelijktijdig is 

een PRI uitgevoerd en is de rapportage 

besproken in het MT. Na de pilot is het 

systeem op kleine punten geoptimaliseerd. 

De handpalmscanner is daarna op alle 

bestralingstoestellen in Arnhem geïnstal-

leerd. De Cliëntenraad reageerde positief 

op de presentatie van de handpalmscan-

ner. In het laatste kwartaal van 2017 wordt 

het systeem geëvalueerd onder gebruikers 

en patiënten.

Resultaat
Het resultaat is een snelle, betrouwbare 

biometrische patiëntidentificatie die niet 

meer vergeten kan worden. Zonder pati-

entidentificatie kan het bestralingstoestel 

niet gestart worden. Gelijktijdig worden 

alle identificaties opgeslagen, zodat ook 

achteraf aantoonbaar is dat de patiënt suc-

cesvol is geïdentificeerd.Patiënten reageren 

positief op de handpalmscanner en geven 

aan zich veilig te voelen door de introduc-

tie van de handpalmscanner.Laboranten 

vinden het prettig dat zij niet 6 weken 

lang dagelijks de geboortedatum moeten 

navragen, want zij kennen de patiënt im-

mers goed.

Succesfactoren
De multidisciplinaire samenwerking heeft 

een uniek patiëntidentificatiesysteem opge-

leverd die voldoet aan de eisen en  wensen 

van alle gebruikers. Door de samenwerking 

met de industrie voldoet het aan de laatste 

veiligheidsstandaarden en kon gebruik ge-

maakt worden van de kennis en resources 

die nodig waren om het product te ontwik-

kelen en in gebruik te nemen.

De andere succesfactor is veiligheid. Pa-

tiëntidentificatie kan snel en betrouwbaar 

worden uitgevoerd. Zonder een succes-

volle patiëntidentificatie kan de behandeling 

niet gestart worden. 

Het proces heeft geleid tot meer bewust-

zijn van medewerkers over het onderwerp 

patiëntidentificatie. Ook droeg het bij aan 

een positieve en enthousiaste houding, 

vanwege de constructieve samenwerking 

met als direct resultaat een verbetering van 

de patiëntenzorg.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Patiëntidentificatie is een speerpunt binnen 

alle specialismen in de zorg. Hiervoor zijn 

er diverse procedures en werkinstructies. 

Medewerkers houden alle stappen bij 

op een checklist, waardoor langzaam de 

alertheid bij medewerkers kan afnemen. 

Vinkjes worden bijna automatisch gezet, 

zonder er meer bij na te denken. Een 

checklist verliest langzaam zijn doel en 

waarde. Door de inzet van innovatieve 

technieken kan dit worden voorkomen. 

Techniek helpt om de menselijke fouten te 

minimaliseren. De patiëntidentificatiemodu-

le kan ingezet worden in andere specialis-

men waarbij medische apparatuur ingezet 

wordt, zoals een operatie-robot, CT-scan 

of bij röntgenonderzoek of bij uitgifte van 

medicatie. Zo is Cablon Medical gestart 

om de handpalmscanner in te zetten bin-

nen dialyse. Dialyse is vergelijkbaar met 

radiotherapie in die zin dat elke patiënt ook 

zijn eigen unieke behandeling heeft. 

Betrouwbare patiëntidentificatie is in de radiotherapie cru-
ciaal. Hiervoor maken we gebruik van handmatige contro-
les. Dit vereist menselijk handelen. Hoe zorg je ervoor dat 
deze handelingen worden uitgevoerd en geregistreerd in het 
EPD? Radiotherapiegroep en Cablon Medical hebben een 
handpalmscanner gekoppeld aan een bestralingstoestel om 
patiëntverwisseling te voorkomen.
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Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen

VIR-educatie medewerkers, 
patiënten en bezoekers

Aanpak
Alle vereiste instellingsrichtlijnen (VIR’s) 

en hun correcte toepassing zijn in kaart 

gebracht. Informatie-acties zijn uitge-

werkt in overleg tussen management, 

communicatiedienst en zorgverleners 

in de kwaliteitsteams (‘Q-teams’) die de 

zorg toetsen aan de normensets.

Acties voor medewerkers 

1. NIAZ-beurs: alle 19 Q-teams 

demonstreerden aan de hand van 

een concrete NIAZ-norm hoe de 

voorbereiding op accreditatie helpt 

om de kwaliteit te verbeteren. Ruim 

500 collega’s kwamen kijken; 

2. VIR-maandthema’s: een jaar lang 

stond maandelijks een VIR in de 

kijker met een gedrukte nieuwsbrief 

voor elke medewerker, banners op 

intranet en een (online) quiz of poll; 

3. Poster ‘Zorg mee voor beter’ met 

de VIR’s in één beeld en zin, voor 

alle teams; 

4. NIAZ-ambassadeurs informeer-

den systematisch en specifiek de 

artsenteams; 

5. NIAZ-wedstrijd ‘Zoek de verschil-

len’: twee tekeningen van eenzelfde 

zorgsetting werden verspreid onder 

alle teams; 

6. NIAZ-hulpgids: handig zakboekje 

met focus op de VIR’s voor alle 

medewerkers; 

7. NIAZ-module voor artsen: e-

learning om kennis van essentiële 

kwaliteitsnormen te toetsen; 

8. Kwaliteits-awards: trofee voor de 

best scorende afdeling(en) op een 

kwaliteitsindicator m.b.t. VIR’s;

9. ‘NIAZ-café’ in de cafetaria’s: directie 

en kwaliteitsmedewerkers stelden 

quizvragen aan passerende mede-

werkers;

Acties voor patiënten / bezoekers 

1. Poster op elke patiëntenkamer 

‘Voor een veilige en kwaliteitsvolle 

zorg’ met toelichting van het belang 

van o.a. patiëntenidentificatie, 

medicatieverificatie, handhygiëne 

en voorkomen vallen en decubitus; 

2. Posteritems ook opgenomen in elke 

verpleegafdelingsbrochure; 

3. Patiëntenfolders rond de belangrijk-

ste VIR’s en andere aandachtspun-

ten in wachtzalen en op verpleegaf-

delingen.

4.  Fotobord op elke afdeling met toe-

gewezen teamleden en aanspreek-

punt patiënt/familie.

Resultaat
Patiënten worden mondeling en schrif-

telijk geïnformeerd over kritische zorg-

processen. Alle medewerkers spreken 

de NIAZ-taal en kennen de VIR’s. 

Bij de NIAZ-audit werden alle 21 VIR’s 

als voldaan beoordeeld. De auditoren 

loofden de patiënteninformatie.

Succesfactoren
1. Gefaseerd acties ondernemen 

(opbouw) en meerdere communica-

tiekanalen hanteren;

2. Veelvuldig maar eenduidig com-

municeren over elk onderwerp, 

afgestemd met inhoudsexperten en 

met aftoetsing van interne procedu-

res.

Valkuil: Proces en/of documentatie nog 

niet volledig op punt en/of onvoldoende 

afgestemd door proceseigenaars.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
1. Alle betrokkenen zijn grondig geïn-

formeerd en spreken dezelfde taal;

2. Deze communicatieacties hebben 

een grote bijdrage geleverd aan de 

borging van de VIR’s.

Het is belangrijk medewerkers, patiënten en bezoekers 
te sensibiliseren rond standaardvereisten voor veilige en 
kwalitatieve zorg en hun bijdrage daaraan. Goede informa-
tieverstrekking draagt bij tot kennis over en betere naleving 
van de kwaliteitseisen. Het helpt patiëntveiligheidsinciden-
ten te voorkomen.
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Reinier de Graaf

Thuisvoorlichting prescopie

Aanpak
Hoe kun je de patiënt thuis correct 

voorlichten over de scopie en zijn 

gezondheidstoestand? Het Reinier de 

Graaf koos voor digitale voorlichting. 

Een externe partij (Medify) onder-

steunde het Reinier de Graaf bij het 

ontwikkelen van een digitale presco-

pie. Wanneer een huisarts een patiënt 

verwijst voor een scopie, wordt deze 

op papier eerst beoordeeld door de 

MDL-arts. Bij goedkeuring wordt op 

basis van de aangeleverde medische 

informatie een urgentietermijn be-

paald en krijgt de balie Endoscopie de 

opdracht het proces in gang te zetten. 

Per email ontvangt de patiënt een 

beveiligde link naar de digitale module. 

Die bestaat uit een aantal voorlichtings-

filmpjes die de patiënt door het proces 

leiden, van aankomst en aanmelding 

tot voorbereiding, onderzoek, nazorg 

en vertrek. De filmpjes zijn in het Reinier 

de Graaf opgenomen, zodat de patiënt 

alles herkent. Na het doorlopen van 

de filmpjes vult de patiënt een digitale 

vragenlijst in. Een deel van de vragen 

gaat over de module: heeft de patiënt 

alles gezien en begrepen? Heeft hij een 

aantal specifieke zaken begrepen? Is 

er sprake van informed consent? Een 

ander deel van de vragen gaat over de 

gezondheidstoestand van de patiënt: 

voorgeschiedenis, medicatiegebruik, 

allergieën. De patiënt kan vervolgens 

een gewenste dag aangeven voor de 

scopie.

Resultaat
Patiënten geven aan dat de voorlichting 

duidelijk is en dat zij minder gespannen 

zijn omdat zij het gevoel hebben dat ze 

weten wat er gaat gebeuren. Ze vinden 

het prettig dat ze alleen nog voor het 

onderzoek naar het ziekenhuis hoeven 

komen. Bijkomend voordeel is dat de 

MDL-arts minder tijd hoeft te besteden 

aan de prescopie en dus vaker kan 

worden ingezet bij andere taken, zoals 

de scopie. Erg prettig, zeker gezien 

de schaarste aan MDL-artsen. De 

toegangstijden voor scopie liepen hard 

terug door de toegenomen scopieca-

paciteit. Doordat patiënten van elders 

vervolgens naar het Reinier de Graaf 

kwamen, liep de toegangstijd toch 

weer wat op. Je kunt dus een grote 

kwaliteitsslag maken als je steeds naar 

alternatieven zoekt.

Succesfactoren/
aandachtspunten
1. Het kost tijd om iedereen voldoen-

de te informeren over het nieuwe 

proces en de nieuwe manier van 

voorlichten;

2. Dat je een dergelijke innovatie als 

team neerzet bevordert de samen-

werking;

3. De MDL-arts krijgt meer tijd, maar 

de doktersassistenten en verpleeg-

kundigen krijgen het juist drukker;

4. Huisartsen wilden de e-mailadres-

sen van patiënten niet geven in hun 

verwijzing.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Het is haast onvermijdelijk om gebruik 

te maken van audiovisuele middelen 

in de patiëntenzorg. Wij hebben in het 

belang van de patiënt onze manier van 

werken omgegooid. Omdat dit proces 

echt iedereen binnen de endoscopie 

aanging, heeft het ons beter doen 

samenwerken. Het resultaat: een te-

vreden patiënt die goed voorbereid het 

onderzoek in gaat en een veel efficiën-

ter gebruik van de tijd van de MDL-arts.  

Deze vorm van voorlichten is ook goed 

mogelijk voor andere onderzoeken of 

behandelingen, denk aan orthope-

dische ingrepen, kleine chirurgische 

ingrepen.

Hoe kunnen we de patiënt goed voorbereiden op een scopie 
in het ziekenhuis? De bestaande vorm van prescopie was 
tijdsintensief voor de patiënt. Door een betere organisatie is 
de patiënt beter voorgelicht en minder gespannen bij aan-
vang van de scopie.
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Rijnstate

Ethiekondersteuning in 
de praktijk van alledag

Aanpak
Er is een beschrijving gemaakt van 

ethiekondersteuning en de onderlig-

gende visie en samenhang. Dit is 

gedaan door de ziekenhuisethicus in 

nauwe samenwerking met de manager 

Leerhuis, Stuurgroep Ethiek en Be-

stuurlijk Platform.

Resultaat
Het document heeft bijgedragen tot 

bewustwording omtrent het belang 

van ethiekondersteuning in een instel-

ling. Het document biedt ook een 

inventarisatie van reeds bestaande 

protocollen en richtlijnen van praktijken 

met ethische aspecten. Dit heeft de 

professionals geholpen te beseffen 

dat ethiek iets is van de praktijk van 

alledag. 

Op de NIAZ-netwerkdag heeft de 

ethicus een voordracht gehouden en 

sindsdien wordt Rijnstate benaderd 

door andere instellingen die ethiekon-

dersteuning vorm willen geven en er 

een visie op willen ontwikkelen.

Succesfactoren
Naar wat bij Rijnstate reeds praktijk is, 

is men in andere instellingen vaak nog 

zoekende. Als iets al praktijk is, is het 

beschrijven daarvan eenvoudig: het is 

niet op voorhand een lade-stuk.

Valkuil: door protocollering kan de 

ethiek geïsoleerd worden alsof het een 

specialisme is. Ethiek is echter van 

iedereen (niet van een ethicus of ethi-

sche commissie alleen) en van alledag 

(en niet uitsluitend voor specifieke en 

complexe gevallen).

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Een integrale visie op ethiekonder-

steuning kan helpen de ethiek tot een 

levende praktijk te maken en elkaar 

er op aan te spreken, indien dit nog 

niet het geval is. Het ontwikkelen van 

deze visie vraagt wel een specifieke 

aandachtsfunctionaris en betrokken en 

ter zaken kundige professionals.

Binnen Rijnstate vindt ethiekondersteuning plaats. Hiervoor 
zijn diverse activiteiten ontwikkeld, is een stuurgroep ethiek 
ingesteld, een ziekenhuisethicus aangesteld en een pool 
‘gespreksleiders moreel beraad’ samengesteld. Onderdelen 
van ethiekondersteuning zijn beschreven in documenten 
en jaarplannen, maar de integrale visie stond nog niet op 
papier.
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Sint-Franciscusziekenhuis

Met dubbele controle min-
der medicatie-incidenten

Aanpak
De multidisciplinaire werkgroep medi-

catiebeheer werkte een verbetertraject 

uit rond hoog-risicomedicatie. Op ba-

sis van de adviezen die FOD en ISMP 

hadden geformuleerd rond hoog-risi-

comedicatie, is een pilootproject uitge-

werkt. Dit bestaat uit de implementatie 

van dubbele controle bij bereiding en 

toediening van hoog-risicomedicatie, 

waarbij enkel hoog geconcentreerde 

elektrolyten en cytostatica als hoog-

risicomedicatie aanzien worden.  

Twee verpleegkundigen tekenen de 

dubbele controle bij bereiding af op 

het etiket. De eigen IT-dienst ont-

wikkelde software voor een digitale 

dubbele controle bij toediening van 

medicatie. De verpleegkundige die 

de hoog-risicomedicatie gaat toedie-

nen, scant eerst zichzelf, vervolgens 

de barcode op het etiket van het 

medicament en tot slot het identifica-

tiebandje van de patiënt. Hierop volgt 

een signaal met een groen scherm. 

Dat betekent dat de patiënt en de 

medicatie overeenkomen. Bij een rood 

signaal kan de medicatie niet toege-

diend worden vanwege foute patiënti-

dentificatie.  

Na positieve beoordeling tijdens de 

NIAZ-proefaudit is het aantal produc-

ten op de lijst hoog-risicomedicatie uit-

gebreid. Ook verdoving is toegevoegd. 

Hiernaast is in het operatiekwartier 

apart beleid opgesteld waarbij de 

anesthesisten samen met de omloop-

verpleegkundige een verbale dubbele 

controle voorzien voor alle intrave-

neuze medicatie.

Resultaat
Door de aftekening op het etiket bij 

bereiding wordt er attenter omgegaan 

met hoog-risicomedicatie. Dit maakt 

het mogelijk elkaar te corrigeren en al 

bij bereiding een extra controlestap 

toe te passen. De digitalisering van de 

dubbele controle bij toediening zorgt 

er voor dat alle gescande toedienin-

gen gelogd worden en dat er minder 

ruimte is voor humane fouten. De 

informatie op het elektronisch medi-

catievoorschrift wordt gekoppeld aan 

het toe te dienen product en aan het 

patiëntidentificatiemiddel. Een rood 

scherm signaleert foutieve producten 

of toediening aan een verkeerde pati-

ent en attendeert de verpleegkundige 

op een fout. De scans worden gelogd, 

waardoor telkens nagegaan kan 

worden welke verpleegkundige welke 

toediening heeft uitgevoerd.  

Voor de uitbreiding van producten 

op de lijst met hoog-risicomedicatie 

baseerde het SFZ zich op incidentmel-

dingen. Hierdoor werd ook verdoving 

toegevoegd, waardoor hier minder 

fouten mee gebeuren. De auditieve 

dubbele controle bij toediening van 

medicatie zorgt voor een veiligere 

bereiding en toediening van medicatie 

in het operatiekwartier.

Succesfactoren
Systematische toevoeging van nieuwe 

medicatie aan de lijst met hoog-

risicomedicatie moet gebeuren. Hier 

moet goed over nagedacht wor-

den. Incidenten met orale verdoving 

(verwisselingen door sound and look 

alikes) moeten worden voorkomen. Bij 

geplande medicatie deed zich geen 

probleem voor, maar bij medicatie die 

indien nodig gegeven moet worden, is 

het beleid aangepast.  

De dubbele controle in het operatie-

kwartier vereist een attitudeverande-

ring. De bereidheid van de anesthesist 

om deze verbale dubbele controle uit 

te voeren, is een belangrijke factor 

voor het succesvol uitvoeren van deze 

controle.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
De dubbele verbale en digitale con-

trole helpt het aantal medicatie-inci-

denten zo klein mogelijk te houden. De 

zelf ontwikkelde software-applicatie 

op de smartphone, gekoppeld aan 

het medicatiebeheersysteem, draagt 

hieraan bij. Ook in het operatiekwartier 

waar de medicatie onder intraveneuze 

vorm toegediend wordt, verhoogt de 

verbale dubbele controle de veiligheid 

van medicatietoediening.

Het SFZ vermindert het aantal medicatie-incidenten met 
een digitale dubbele controle bij toediening op de verblijfs-
afdelingen en een verbale dubbele controle bij bereiding en 
toediening in het operatiekwartier.
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Sint-Jozefkliniek
Veilige zorg voor mama’s en baby’s na ontslag

Aanpak
Om de transmurale zorg voor deze 

doelgroep te optimaliseren, werkt de kli-

niek structureel samen met de vroed-

kundigen-aan-huis. Samen werkten ze 

een aanpak uit. Die zorgt voor correcte 

informatie aan, en sensibilisatie van 

moeders, nog voor de geboorte. Ook 

bevordert de aanpak een vlotte informa-

tieoverdracht tussen de vroedkundige-

aan-huis en de materniteit en periodiek 

overleg en afstemming tussen alle 

betrokken actoren.

Het proces: 

1. Een vroedkundige houdt bij 24 

weken zwangerschap een consul-

tatie in het ziekenhuis. De suikertest 

wordt afgenomen en de vroedkun-

dige geeft extra informatie over een 

vroedkundige-aan-huis.

2. Bij 36 en 38 weken zwanger-

schap komt de zwangere terug 

op consultatie. Is er dan nog geen 

vroedkundige-aan-huis gekozen 

en gecontacteerd, dan zoekt het 

ziekenhuis deze. 

3. Na bevalling: de vroedkundige-

aan-huis wordt opgebeld door de 

materniteit en een afspraak wordt 

vastgelegd voor de moeder en haar 

pasgeboren baby(‘s). Bij ontslag 

wordt een verslag van de moeder 

en baby opgesteld voor de vroed-

kundige-aan-huis. Moeder krijgt een 

PKU-kaartje mee. De vroedkundige-

aan-huis stuurt dit naar het centrum 

van metabole aandoeningen. 

4. Binnen 24 uur na ontslag bezoekt 

de vroedkundige de moeder thuis.

Resultaat
1.  Er is een professionele opvolging 

van pas bevallen moeders en baby’s 

door vroedkundigen-aan-huis. 

2. Meer moeders doen beroep op 

een vroedkundige-aan-huis. Het 

ziekenhuis heeft een lijst opgesteld 

van vroedkundigen die de ‘aanbe-

velingen voor goede praktijkvorming 

voor postnatale zorg’ ondertekend 

hebben en raadt deze vroedkundi-

gen aan. Aan de moeders wordt wel 

toegelicht dat zij zelf vrij zijn om een 

andere vroedkundige te contacte-

ren.

3. Het structureel overleg tussen 

ziekenhuis en vroedkundigen-aan-

huis verbetert de samenwerking. 

Bovendien wordt dit gekoppeld aan 

opleiding, hetgeen de zorg verbe-

tert.

4. Er is aandacht voor kwetsbare 

groepen: moeders vertellen vaak 

meer over sociale aspecten van hun 

leven aan de vroedkundige dan aan 

de gynaecoloog. Indien nodig kan 

snel contact worden opgenomen 

met andere instanties.

5. Er worden indicatoren ontwikkeld: 

klinische indicatoren (b.v. screening 

hielprik en opvolging bilirubine), pro-

cesindicatoren en tevredenheidsop-

volging.

Succesfactoren
1. Moeders zijn beter geïnformeerd 

over postnatale zorg en beter voor-

bereid op de bevalling. 

2. Een vaste equipe vroedkundigen 

die de consultaties uitvoeren, zorgt 

voor voldoende ervaring en is snel 

in staat problemen te screenen en 

zo nodig contact op te nemen met 

bevoegde instanties. 

3. De materniteit neemt steeds zelf 

contact op met de vroedkundige-

aan-huis na de bevalling. Zo is het 

zeker dat de vroedkundige op de 

hoogte is van het ontslag en correct 

geïnformeerd is.

4. Aan de vroedkundigen-aan-huis is 

expliciet gevraagd 24/7-permanen-

tie te garanderen. Hierdoor hebben 

heel wat vroedkundigen-aan-huis 

zich gegroepeerd in groepspraktij-

ken, wat een meerwaarde is voor 

moeders en baby’s. 

5. De samenwerking met de vroed-

kundigen-aan-huis is sterk verbe-

terd.

6. Ook de samenwerking met Kind en 

Gezin is sterk verbeterd.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Het project is makkelijk implemen-

teerbaar tegen een lage kostprijs. 

De consultaties bij de vroedkundige 

worden gepland op momenten dat de 

patiënt toch reeds naar het ziekenhuis 

komt voor een onderzoek (suikertest) of 

monitoring, dus voor de patiënt is het 

geen extra inspanning.  

De samenwerking is innovatief in 

België. Lopende proefprojecten vinden 

veelal plaats bij grotere ziekenhuizen. 

Dit project is ook mogelijk voor kleinere 

ziekenhuizen.  

De contacten tussen het ziekenhuis en 

de thuiszorg verbeteren.

Pas bevallen moeders verblijven steeds minder lang in het 
ziekenhuis. Zonder goede samenwerking met en informa-
tieoverdracht naar de thuiszorg, vormt dit een risico voor 
veilige zorg. Bij baby’s kan dat bijvoorbeeld gaan om de 
hielprik, bilirubine of open ductus, bij moeders om nabloe-
dingen of hoge bloeddruk.



51

Slingeland Ziekenhuis

Zorg in Beeld

Aanpak
eHealth vormt, samen met procesin-

richting, de ruggengraat van een nieuw 

zorgpad voor COPD-patiënten. Zij krijgen 

hun behandeling zoveel mogelijk thuis. 

Ze sturen twee keer per week medische 

waarden (bijv. bloeddruk) en andere infor-

matie door via een app op de iPad. Een 

verpleegkundige monitort de waarden via 

een medisch servicecentrum en neemt 

bij afwijkingen beeldbelcontact op met de 

patiënt via de iPad. De patiënt kan ook 

zelf contact opnemen. Zo nodig vindt 

overleg plaats met de gespecialiseerde 

verpleegkundige van de thuiszorg of de 

verpleegkundig of medisch specialist van 

het ziekenhuis. Ieder echelon probeert 

eerst zelf de gezondheidsvraag op te los-

sen alvorens het volgende echelon wordt 

geconsulteerd.  

Menzis vergoedt de zorg voor COPD-

patiënten. Het Slingeland ziekenhuis 

en Sensire krijgen samen één budget 

en bepalen zelf welke zorg wanneer 

plaatsvindt.  

Kernpunten: 

• Beter zelfmanagement. De patiënt 

leert zichzelf en het ziektebeeld beter 

kennen en reageert sneller op signa-

len;

• Delen van medische waarden. Bij 

afwijkingen wordt via triage beeld-

belcontact geïnitieerd door de juiste 

zorgverlener; 

• Van reactieve naar proactieve zorg.

• De patiënt zien als hij dat nodig heeft. 

• Het gezondheidsrisico bepaalt de 

snelheid waarmee cure, care en 

welzijn worden ingezet. 

• Cure, care en welzijn zijn verbonden 

rondom de cliënt. Er zijn geen schot-

ten, men werkt vloeiend samen. Er is 

één gezamenlijk patiëntendossier en 

één financiering.

Resultaat
• De patiënt hoeft minder vaak naar 

het ziekenhuis voor onderzoek en 

controle; 

• Doordat patiënten minder naar het 

ziekenhuis gaan, hebben ze minder 

kans daar infecties op te lopen; 

• Door Zorg In Beeld leren patiënten 

signalen eerder herkennen en zo 

tijdig een extra pufje en meer rust te 

nemen. Mensen krijgen beter inzicht 

in hun ziekte en reageren sneller. 

Daardoor zet een longaanval vaak 

niet door;

• Minder ziekenhuisopnames. Bij 

COPD-patiënten daalt het aantal 

bezoeken spoedeisende hulp met 

26,5% en het aantal klinische dagen 

per patiënt per jaar met 27,9%;

• Geen onnodige huisbezoeken en zie-

kenhuisconsulten. Er is vaker contact 

met de patiënt, maar korter en alleen 

als het nodig is. Bij COPD-patiënten 

dalen de ziekenhuis DOT-opbreng-

sten met 15-20% en de productie 

met 10%. Op landelijk niveau zou 

dit een besparing totale kosten voor 

COPD van € 22 mln. kunnen beteke-

nen (ruim 5,5%);

• Actieradius patiënt neemt toe: moni-

toring is 7/24 wereldwijd mogelijk; 

• Patiënten voelen zich zelfstandiger, 

zelfverzekerder en veiliger. Er kan 

alert gereageerd worden en het snelle 

contact bij benauwdheid kalmeert en 

stelt gerust;

• Patiënten kunnen langer thuis blijven;

• Patiëntwaardering 8,4; 

• Zorgprofessionals zijn positief over de 

focus op gezond leven.

Succesfactoren
• Toepassen van nieuwe technologie in 

nieuwe organisatievorm. 

• Samenwerken in de gehele keten 

door loslaten van het eigen domein. 

Zorgverleners zien hun patiënten niet 

meer regelmatig. Longartsen en spe-

cialistische verpleegkundigen in het 

ziekenhuis moeten erop vertrouwen 

dat de patiënten goed gemonitord 

worden door de (long)verpleegkundi-

gen in het medisch servicecentrum. 

• Patiënten moeten bereid zijn mee te 

werken en kunnen omgaan met een 

iPad. 

• Financiering moet over de schotten 

heen geregeld worden en niet gekop-

peld zijn aan een specifieke behande-

ling of thuiszorgmoment. 

Valkuilen

• Alleen nieuwe technologie toepas-

sen binnen bestaande organisaties 

maakt de zorg alleen maar duurder. 

Technologie is een middel, geen doel. 

• Alle zorgverleners in de keten moeten 

verbonden zijn. Dat vraagt geza-

menlijk herontwerp van het zorgpad, 

zonder ‘last’ van financiële prikkels.

Belang voor de zorg
In Nederland zijn 600.000 COPD-patiën-

ten. Het aantal patiënten met chronische 

ziekten neemt door vergrijzing fors toe. 

Door ontgroening dalen het aantal zorg-

verleners en de beschikbare financiële 

middelen.  

Zorg in Beeld past binnen de Triple 

Aim-doelstellingen voor het duurzaam 

organiseren van zorg.

Door wekelijks meermaals medische informatie via de iPad 
door te geven en via beeldbelcontact, krijgt de patiënt met 
COPD of hartfalen betere zorg en meer zelfregie, terwijl de 
kosten dalen.
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Spaarne Gasthuis

Ons Podium

Aanpak
Het Spaarne Gasthuis is als gevolg van 

de fusie een grote organisatie gewor-

den. Om te voorkomen dat het einde-

loos duurt voor een goed idee wordt 

doorgevoerd, kun je op ‘Gasthuisnet’ je 

idee kwijt. Bij elke stap van het proces 

kun je een hulplijn inschakelen. Een 

groep ‘rebellen’ uit het Spaarne Gast-

huis helpt jou bij het uitvoeren van jouw 

idee. De rebellen houden continu in de 

gaten wat er binnenkomt op Ons Po-

dium, maar je kunt ook zelf contact met 

hen opnemen. Rebellen weten precies 

wat er nodig is om jouw idee tot een 

succes te brengen. Ook verbinden ze 

ideeën met elkaar en kunnen ze jou in 

contact brengen met de juiste experts.

Resultaat
Een verpleegkundige op een verpleeg-

afdeling had het koud tijdens nacht-

diensten. Ze wilde graag een lekker 

thermojack en bleek niet de enige. 

Haar idee postte ze op ‘Ons Podium’. 

De ‘likes’ stroomden binnen. Samen 

met haar hoofdverpleegkundige en een 

rebel bracht de verpleegkundige het 

idee tot leven. Verpleegkundigen gaan 

nu warm de nacht in.  

Sinds de lancering van dit digitale 

platform in januari 2017 zijn er zo’n 50 

ideeën binnengekomen. Ideeën kunnen 

worden ‘geliket’ en er is de mogelijk-

heid om een reactie achter te laten. 

Leuk weetje: het meest gelikete idee 

is ‘papierbesparing door dubbelzijdig 

printen in te stellen als standaard’.

Succesfactoren
De ideeën die gepost worden zijn met 

name facilitair gericht, terwijl bij het op-

zetten van Ons Podium gedacht werd 

dat het met name zorg gerelateerde 

ideeën zouden zijn. Leerpunt is daarom 

om het facilitair bedrijf bij het opzetten 

van Ons Podium te betrekken. Op dit 

moment wordt er gekeken hoe de infor-

matievoorziening op Gasthuisnet beter 

kan, zodat medewerkers zelf antwoor-

den op vragen kunnen vinden.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Het is positief om het intranet te 

gebruiken om goede ideeën te delen. 

Het bevordert saamhorigheid en het 

samen optrekken tussen verschillende 

afdelingen van het ziekenhuis.

Op ‘Ons Podium’ delen collega’s ideeën met elkaar voor 
een beter Spaarne Gasthuis. ‘Ons Podium’ is een manier om 
kennis en ervaringen te delen. Hoe leuk is het als jouw idee 
ook een andere afdeling kan helpen?
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St. Jans Gasthuis

Huiskamer voor klinisch 
opgenomen ouderen

Aanpak
SJG Weert opende in november 2014 

een huiskamer voor ouderen. Een 

sfeervolle ruimte waar ouderen zo min 

mogelijk op bed liggen en alle zorg en 

begeleiding krijgen die ze nodig hebben. 

Na goede ervaringen volgde de opening 

van een tweede huiskamer en sinds 

september 2016 kunnen alle ouderen tij-

dens een opname in SJG Weert gebruik 

maken van een veilige en comfortabele 

huiskamer, waar het accent niet ligt op 

ziek zijn, maar op beter worden. De 

huiskamers zijn huiselijk ingericht met 

eettafels, een centrale tv, relaxstoel, rust-

hoek en keuken. Ziekenverzorgers van 

zorgcentrum Land van Horne verzorgen, 

samen met voedingsmedewerkers van 

SJG Weert, een afwisselend programma 

gericht op samenzijn, spel en beweging.  

Patiënten ontbijten en lunchen samen 

in de huiskamer. Dat is gezelliger en 

stimuleert tot eten. De activiteiten sluiten 

goed aan bij ergotherapie, fysiotherapie 

en logopedie. Dagelijks is een bewe-

gingstherapeut enkele uren aanwezig. 

Het programma biedt veel persoonlijke 

aandacht. In de huiskamer wordt alle 

medische zorg verleend; zo nodig bren-

gen behandelaars daar hun bezoek aan 

de patiënt. Bij diagnostisch onderzoek 

wordt de patiënt opgehaald en na afloop 

teruggebracht. De patiënt wordt goed 

gevolgd, zodat men weet welke zorg en 

ondersteuning nodig is na ontslag.

Resultaat
Ouderen voelen zich minder ziek en fleu-

ren zelfs op in de huiskamer. Het bezoek 

aan de huiskamer motiveert de patiënten 

om uit bed te komen en zich te verzor-

gen. Het samenzijn gaat eenzaamheid 

tegen en stimuleert zelfredzaamheid. 

Het samen eten en drinken bevordert de 

inname van voedsel en heeft daarmee 

een positief effect op voedingstoestand 

en vochtbalans. Het samen bewegen 

stimuleert en bevordert de mobiliteit en 

verkleint zo het risico op vallen. De con-

tinue begeleiding leidt tot minder incon-

tinentie, omdat signalen van naderend 

toiletbezoek worden waargenomen door 

de aanwezige ziekenverzorger. Patiënten 

zijn overdag actief tijdens het programma 

in de huiskamer en kunnen daardoor 

’s nachts beter slapen, met minder kans 

op acute verwardheid. Het continue 

toezicht leidt ook tot minder vrijheid 

beperkende maatregelen bij verwarde 

patiënten. De oudere patiënt voelt zich 

gelukkiger, is rustiger en heeft een beter 

dag-nacht-ritme. Ook familieleden zijn 

enthousiast.

Succesfactoren
Ouderenzorg - één van de speerpunten 

van SJG Weert - heeft bijgedragen aan 

de realisatie van de huiskamers. Echter, 

dé succesfactor is de samenwerking 

tussen de vele betrokken professionals. 

Zij brachten de huiskamers tot stand en 

bieden dagelijks de beste zorg aan de 

oudere patiënten. De onderlinge contac-

ten zijn laagdrempeliger geworden. 

Aandachtspunt: sommige ouderen 

moeten gestimuleerd worden om naar 

de huiskamer te gaan, voor anderen kan 

het nog te veel zijn. De verpleging maakt 

de inschatting, mede op advies van 

medisch specialisten. 

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Het initiatief is inmiddels door an-

dere ziekenhuizen overgenomen. De 

zorg voor ouderen is beter en veiliger 

geworden. De huiskamer heeft ook 

effect op de verpleegafdeling: het is er 

rustiger geworden. De ouderen krijgen 

persoonlijke aandacht in de huiskamer 

en de verpleegkundigen kunnen meer 

persoonlijke aandacht zorg verlenen aan 

de overige patiënten. Ook de nachten op 

de verpleegafdeling zijn rustiger vanwege 

een beter dag-/nachtritme.

Ouderen liggen tijdens een ziekenhuisopname vaak veel op bed. 
Daardoor gaan ze verder achteruit en is er een verhoogd risico 
op acute verwardheid, ondervoeding en vallen. Het St. Jans Gast-
huis in Weert opende als eerste ziekenhuis een huiskamer voor 
ouderen. Hier wordt tijdens de opname samen gegeten, bewogen 
en geleefd. Dit bevordert de gezondheid en het herstel.
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Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)

Jong en epilepsie: samen 
nadenken over de toekomst

Aanpak
In een pilotonderzoek is het proces voor 

transitiezorg uitgewerkt. Jongeren werden 

in vier leeftijdsgroepen ingedeeld (12-13, 

14-15, 16-17 en 18-25 jaar). De verpleeg-

kundig specialist (VS) voerde met de jongere 

en zijn/haar ouders een gestructureerd 

transitieconsult, met aandacht voor de 

volgende thema´s: ik, zorg en gezondheid, 

zelfstandigheid en wonen, vriendschap en 

relaties, studie/school en opleiding, vervoer, 

sport, vrije tijd, werk. De jongeren en de 

ouders bereidden zich voor door de lande-

lijke epilepsie-groei-wijzer in te vullen met 

dezelfde thema’s. Na afloop van het consult 

werden de ervaringen van de jongeren en 

de ouders apart schriftelijk geëvalueerd. 

De VS evalueerde ook de tijdsinvestering 

en (interne) doorverwijzingen. Het piloton-

derzoek is afgestemd met een multidisci-

plinaire klankbordgroep. De resultaten zijn 

uitgewerkt, aangevuld met kwantitatieve 

gegevens over leeftijdsopbouw per polikli-

niek, voorzien van een implementatieadvies 

en gepresenteerd aan de medische staf en 

het SEIN-management.

Resultaat
Patiënten, ouders en VS zijn zeer tevreden 

over transitiezorg. 

De thema’s bij transitiezorg worden door 

93% van de jongeren tussen 12-17 jaar en 

door 100% van hun ouders beoordeeld als 

belangrijk. Alle jongeren en ouders vinden 

dat leeftijdgenoten en hun ouders de epilep-

sie-groei-wijzer zouden moeten gebruiken 

en hierover met een professional moeten 

spreken (100% score). 93% van de 12-17 

jarigen is meer betrokken bij de behandeling 

en denkt meer na over het eigen zorgproces 

en groei naar zelfstandigheid. 

Bij de groep 18-25 jarigen vindt 70% van de 

jongvolwassenen en hun ouders de thema’s 

belangrijk. 50% van de jongvolwassenen 

en 86% van hun ouders vindt dat andere 

jongvolwassenen de epilepsie-groei-wijzer 

zouden moeten gebruiken. 63% van de 

jongvolwassenen en 86% van hun ouders 

vindt dat andere jongvolwassenen hierover 

met een professional moeten spreken. 75% 

van de jongvolwassenen wordt geactiveerd 

tot nadenken over het eigen zorgproces en 

40% is meer betrokken bij de behandeling.  

Besloten is transitiezorg te implementeren in 

het reguliere zorgproces, te starten met de 

groep 16-17 jarigen en de nieuw verwezen 

patiënten van 18-21 jaar.

Succesfactoren
Het invullen van de epilepsie-groei-wijzer 

brengt bewustwording en gesprekken op 

gang. De thema’s zijn een goede leidraad 

voor het transitieconsult. Tijd voor individu-

ele thema’s is ook belangrijk.  

Voor basisschoolkinderen is het transitie-

consult nog niet relevant. Voor jongeren 

tussen 14-21 jaar wel, omdat zij volop in 

ontwikkeling zijn naar zelfstandigheid. Bij de 

22-25 jarigen is een zorgvuldige inschat-

ting gewenst. Bij de 16-17 jarigen is ook de 

naderende overgang naar de volwassenpo-

likliniek onderwerp.  

Het includeren van jongeren is soms lastig, 

omdat zij volop in de pubertijd zitten. Hier-

door kan het zijn dat alleen gemotiveerde 

jongeren en hun ouders hebben deelge-

nomen. Ouders van allochtone jongeren 

hadden moeite met de vragenlijst vanwege 

hun taalbeheersing. Voor jongeren met 

een lichte verstandelijke beperking zijn de 

epilepsie-groei-wijzers te moeilijk.  

Door raadpleging van een brede vertegen-

woordiging van disciplines is veel draagvlak 

gecreëerd voor transitiezorg. De positieve 

uitkomsten, een goede kwantitatieve onder-

bouwing en de brede communicatie over 

transitiezorg hebben bijgedragen aan het 

besluit tot implementatie.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Overal in de gezondheidszorg waar jonge-

ren begeleid worden, gaan transitiethema’s 

op enig moment spelen. De overgang van 

kinderpolikliniek naar volwassenpolikliniek 

is ook onvermijdbaar. Gestructureerde 

aandacht voor transitiethema’s bij een 

jongere met epilepsie wordt zeer gewaar-

deerd, zoals het ook bij jongeren met 

andere chronische aandoeningen speelt. 

De groei-wijzer is een zeer goed instrument 

gebleken om transitiezorg gestructureerd in 

kaart te brengen en vorm te geven. Ook het 

expertisecentrum voor epileptologie Kem-

penhaeghe gebruikt het instrument. Een 

inspirerende en ondersteunende website is 

www.opeigenbenen.nu.

Epilepsie kan grote invloed hebben op de sociaal-emotione-
le ontwikkeling en groei naar zelfstandigheid van jongeren. 
Ook de transitie van kinder- naar volwassenpolikliniek is 
een grote stap. Door transitiezorg worden jongeren en hun 
ouders beter begeleid.
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Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ)

Handen uit de mouwen! 

Aanpak
Sinds 2014 werken alle elf ziekenhui-

zen in de regio Rijnmond samen in het 

programma: ‘Handen uit de Mouwen’. 

In een aantal sessies zijn samen met in-

houdsdeskundigen, werkvloer, managers 

en adviseurs uit alle ziekenhuizen ge-

meenschappelijke doelen geformuleerd.  

In de periode 2014-2016 moest het 

volgende worden bereikt: 

- 100% naleving van de regels voor 

het dragen van (witte) kleding voor 

zorgprofessionals;

- 100% afwezigheid van hand- en 

polssieraden;

- Significante betere naleving van de 

handhygiëneregels op klinische afde-

lingen (100% als uiteindelijk doel).

 

Alle RvB’s en Medische Staven heb-

ben de overeenkomst ondertekend. 

De aanpak is dus zowel bottom up als 

top down geweest. Ook is een driejarig 

masterplan uitgewerkt, bestaande uit 

een verplicht deel (regelmatige obser-

vaties, monitoring en feedback) en een 

facultatief programma. Hierin optionele 

interventies zoals: 

- Verbetering kennisniveau (e-learning, 

workshops, training on the job); 

- Verbetering faciliteiten m.b.t. handal-

cohol; 

- Observatietrainingen; 

- Sociale teamtrainingen; 

- QuickScans. 

Tijdens observatieronden op afdelingen, 

door speciaal getrainde observatoren, 

werd de naleving op de vijf WHO-mo-

menten voor handhygiëne gemeten. In 

de publieke ruimten is de naleving van de 

regels voor kleding en sieraden geobser-

veerd. Na een observatieronde (2 x per 

jaar) ontvingen de afdelingen de eigen 

resultaten. Deze werden besproken in de 

afzonderlijke projectgroepen en met de 

andere ziekenhuizen. Interventies voor 

verbetering werden uitgezet.

Resultaat
In de periode 2014-2016: 

• Naleving regels voor kleding en siera-

den is zo goed als op orde;

• Naleving regels voor handhygiëne 

kan nog verder verbeterd worden. 

Tussen meting 1 en meting 5 steeg 

de totale score naar meer dan 50% 

en was een stijging zichtbaar op alle 

WHO-momenten. De ondergrens 

van meting 1 lag op 21,5%, de 

ondergrens van meting 5 is inmid-

dels 40,1%. Gedragsverandering 

kost echter tijd en aanhoudende 

aandacht!

Succesfactoren
De grootste uitdaging om zowel inhouds-

deskundigen als adviseurs en lijnverant-

woordelijken van alle ziekenhuizen op 

één lijn te krijgen. Inhoudsdeskundigen 

waren sceptisch omdat zij al jaren, 

zonder succes, bezig waren met betere 

naleving van hygiëneregels. Ook het ver-

zamelen van de data en het verspreiden 

van informatie en resultaten onder zo’n 

groot aantal afdelingen en mensen bleek 

niet eenvoudig.  

Andere knelpunten waren de per zieken-

huis verschillende regels en voorschriften 

en de beperkte financiële en personele 

middelen. In diverse ziekenhuizen bleek 

ook de voorraad en kwaliteit van de 

dienstkleding onvoldoende voor het 

nieuwe beleid, waardoor relatief fors 

geïnvesteerd moest worden. Dankzij een 

subsidie kon een projectmedewerker 

aangesteld worden en de observatoren 

betaald voor de uitvoering van het mas-

terplan. Overige werkzaamheden zijn met 

gesloten beurzen uitgevoerd.  

Voorwaarden voor succes: 

•  Goed programmamanagement en 

coördinatie projectgroepen; 

• Geoormerkt budget; 

• Randvoorwaarden (handalcoholdis-

pensers) op orde; 

• Volledige transparantie m.b.t. resulta-

ten;

• Heldere afspraken en duidelijk 

omschreven consequenties bij over-

treden afspraken/regels; 

• Structurele aanpak, lange adem en 

vasthoudendheid.

Belang voor de zorg
Het principe van krachten bundelen en 

kennis delen om samen meer te bereiken 

is eenvoudig door anderen over te ne-

men; specifiek kan ook het programma 

van Handen uit de mouwen zowel door 

afzonderlijke instellingen als in samen-

werkingsverband, één op één worden 

overgenomen. Met vereende krachten en 

in gezonde competitie bereik je samen 

meer dan alleen.  De samenwerkende 

SRZ-ziekenhuizen zullen nooit onderling 

concurreren op veiligheid, maar steunen 

elkaar om de veiligste regio van Neder-

land te worden.

Elf Rijnmondse ziekenhuizen werken succesvol samen aan 
een betere naleving van hygiëneregels (kleding, sieraden 
en handhygiëne). Het doel: een daling van het aantal zie-
kenhuisinfecties en vermindering van de hiermee gepaard 
gaande gezondheidsschade en kosten.
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Stichting ZBC Zuyderland Medisch Centrum

Wondzorg op basis van proto-
collair evidence-based handelen

Aanpak
BBeterzorg ECW maakt gebruik van een 

in eigen beheer ontwikkeld digitaal regis-

tratiesysteem (Woundmonitor©). Wond-

consulenten verzamelen alle gegevens 

over patiënten met een complexe wond 

op basis van objectieve beoordelingen. 

Het registratiesysteem heeft diverse richt-

lijnen over de behandeling van specifieke 

wonden. De gebruiker is verplicht om 

protocollair te werken. 

Bij registratie van het type complexe 

wond, wordt meteen de juiste richtlijn 

getoond voor de verzorging. Daarnaast 

zijn diverse verzorgingsmethoden beschre-

ven als keuzeoptie voor een individueel 

behandelplan. Het is mogelijk om van de 

richtlijn af te wijken, mits beargumenteerd 

en duidelijk genoteerd in het registratie-

systeem.  

De naleving van het protocol en de daarbij 

horende registratie resulteren in kwalitatief 

en uniform handelen van de wondconsu-

lenten. Dat leidt tot snellere wondsluiting. 

Het protocol voorkomt mogelijke compli-

caties door verkeerd handelen, hetgeen de 

patiëntveiligheid waarborgt. Geregistreerde 

afwijkingen worden gemonitord en dienen 

vervolgens om de wondzorg te optimali-

seren.

Resultaat
De protocollaire aansturing heeft geleid 

tot uniform handelen van de wondconsu-

lenten. Het beleid is eenduidig. De patiënt 

met een complexe wond krijgt onder-

bouwde, kwalitatieve en veilige wondzorg 

die resulteert in snelle wondsluiting en een 

betere kwaliteit van leven.  

De resultaten van wondsluiting kunnen 

gegenereerd worden uit het registratiesys-

teem. De gemiddelde sluitingspercenta-

ges stijgen en de behandelfrequentie en 

behandelduur worden korter. Patiënten zijn 

erg tevreden (onafhankelijk onderzoek). 

Ook Zorgkaart Nederland toont een hoge 

patiëntwaardering. 

Succesfactoren
Om naleving van richtlijnen te borgen, 

moeten de richtlijnen op ieder moment 

toegankelijk zijn voor zorgverleners. Het 

volgen van richtlijnen moet geborgd 

worden in de bestaande werkproces-

sen. Het type wond moet worden geclas-

sificeerd en de bijbehorende richtlijn met 

de beschreven interventies moet meteen 

zichtbaar zijn voor de wondconsulent. De 

interventies zijn verankerd aan het opge-

stelde wondbehandelplan.

Afwijkend handelen moet verantwoord 

worden door het registreren van de reden 

van afwijking.  

Dit gaat als volgt: de verpleegkundige 

stelt een behandelplan op. Hierin staan 

de materialen die hij mag gebruiken en 

kan bestellen. Als hij af wil wijken, en dus 

andere materialen wil bestellen, kan dat 

alleen als hij de reden vastlegt.  

De verankering van de richtlijn in de 

werkprocessen leidt ertoe dat de focus 

steeds meer komt te liggen op het klinisch 

redeneren, waarbij alle stappen in een 

verzorgingstraject nauwkeurig doorgeno-

men moeten worden en een holistische 

benadering van de patiënt essentieel is.   

Aandachtspunt: zorgprofessionals vinden 

het lastig om zich altijd te houden aan 

de richtlijn en zich vervolgens ook nog te 

moeten verantwoorden. Verpleegkundi-

gen kunnen zich in hun professionaliteit 

beperkt voelen.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
Richtlijnen zijn hulpmiddelen om de juiste 

interventies uit te voeren. Het volgen van 

de richtlijnen leidt tot uniformiteit van zorg, 

gebaseerd op wetenschappelijk onder-

zoek. Iedere patiënt heeft recht op zorg 

die gebaseerd is op onderbouwd hande-

len en niet op de persoonlijke voorkeur of 

ervaringen. Complexe wonden hebben 

een enorm effect op het dagelijks leven 

en het welzijn: iedere zorgverlener zou in 

het belang van de patiënt moeten streven 

naar snelle en hoge wondsluitingspercen-

tages. De sluitingstijd en -percentages 

van complexe wonden zouden belangrijke 

prestatie-indicatoren kunnen zijn. Uniform 

handelen en dus naleven van de richtlijnen 

is essentieel. Het handelen en mogelijk 

afwijkend handelen moeten geregistreerd 

worden in een dossier. Op basis van de 

geregistreerde resultaten kan de kwaliteit 

verbeterd worden, door aanpassing van 

het protocol of het evalueren van het 

handelen van de zorgprofessional.

Het borgen van het protocollair handelen op basis van 
evidence-based richtlijnen en niet op basis van persoonlijke 
voorkeuren, waardoor meetbare, objectieve, professionele, 
veilige en resultaatgerichte wondzorg geboden wordt aan 
patiënten met complexe wonden.
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Universitair Ziekenhuis Gent

Experten op de werkvloer 
met een mobiel leerstation

Aanpak
Om medewerkers te enthousiasmeren mee 

te werken aan de thema’s van kwaliteit en 

veiligheid, moet dit concreet, haalbaar en 

toepasbaar zijn binnen de eigen werkcon-

text. De thema’s en kennis moeten op maat 

van de beroepsgroepen worden aangebo-

den. Daartoe werd een mobiel leerstation 

ontwikkeld, samen met de thema-experten 

voor medicatiebeleid, medewerkersveilig-

heid, infectiepreventie, veilig voedselbeleid 

en veilig gebruik van apparatuur.

Het leerstation bestaat uit: 

• Een nagebouwde patiëntenkamer en 

gang van een verpleegafdeling; 

• Educatieposten met PC’s voor het 

Incidenten Meld- en Leersysteem en 

documentenbeheer; 

• Educatiepost voor Infectiepreventie 

(Semmelweis handhygiënescanner + 

maquette patiëntenkamer met uitda-

gingen van de dagelijkse praktijk); 

• Experten van de verschillende onder-

delen zijn aanwezig; 

• Een filmpje met de Afgevaardigd 

bestuurder ter ondersteuning van de 

belangrijke veiligheidsthema’s.

Met dit leerstation trekken we naar de 

afdelingen, zodat we dicht bij de eigen 

werkplek in interactie kunnen gaan met de 

medewerkers over de kwaliteitsthema’s en 

gericht hun vragen beantwoorden.

Resultaat
• In 2016 werden 1400 medewerkers 

ontvangen op het Leerstation (14% 

artsen, 48% verpleegkundigen/vroed-

vrouwen/technologen, 9% paramedici, 

5% logistiek medewerkers, 9% admi-

nistratieve medewerkers, 15% andere). 

• Tijdens de NIAZ-audit van mei 2016 

kreeg het ziekenhuis als compliment 

‘dynamiek kwaliteit en veiligheid’ en 

een mooie score voor de audit. 

• Aan de hand van VIR-audits op alle 

afdelingen wordt gecheckt in welke 

mate medewerkers kennis hebben 

van de grote kwaliteitsthema’s. Deze 

resultaten worden teruggekoppeld op 

afdelings-, sector- en ziekenhuisniveau. 

• In de balanced scorecard van het 

ziekenhuis is een specifiek dashboard 

met kwaliteitsindicatoren opgesteld om 

de implementatie van afspraken m.b.t. 

kwaliteit nauwgezet op te volgen. Deze 

resultaten worden besproken en op-

gevolgd op dienst- en sectorniveau en 

maandelijks op de stuurgroep kwaliteit 

en de raad van bestuur.

Succesfactoren
• Het grootste succes van het mobiel 

leerstation is de aanwezigheid op de 

werkvloer waar via vraag en antwoord 

kort op de bal (knelpunten op afdelings-

 niveau) kan gespeeld worden. 

• Kwaliteitsnormen worden vertaald naar 

concrete kwaliteitsthema’s die begrijpe-

lijk en toepasbaar zijn op de werkvloer. 

• Leren door confrontatie helpt eigen 

blinde vlekken te detecteren. Dit helpt 

misvattingen en verkeerde interpreta-

ties voorkomen of verhelpen. 

• Een mogelijke valkuil is de organi-

satie van het leerstation: dit is zeer 

tijdrovend en bijzonder intensief en 

moet dus goed ingepland worden. De 

aanwezigheid van experten m.b.t. de 

verschillende kwaliteitsthema’s is een 

meerwaarde en eigenlijk noodzakelijk. 

• Leidinggevenden spelen een zeer 

belangrijke rol in het motiveren van 

medewerkers tot deelname aan het 

leerstation. 

Belang voor de zorg in het 
algemeen
• Door steeds minder beschikbare tijd 

van zorgverleners voor activiteiten 

als vorming, is het noodzakelijk na te 

denken over methodieken waarbij in 

minimale tijd maximale in de praktijk 

bruikbare informatie wordt aangereikt. 

• Belang van intense aanwezigheid van 

experten op de werkvloer en laag-

drempelige toegang voor concrete 

discussies over bestaande knelpunten 

en risico’s inzake kwaliteit en veilig-

heid.

• Belang van goede inschatting tijd en 

(personele) middelen voor start.

• Bewustzijn (voor centrale beleidsma-

kers) dat focus (en aanwezigheid) 

moet liggen op de plaatsen waar de 

patiëntzorg plaatsvindt. Beleid in con-

crete, haalbare en toepasbare taal.

Het UZ Gent telt ongeveer 6000 medewerkers, waarvan ca. 
4000 zorgverleners. Het leerstation motiveert de individuele 
medewerker concreet en op maat zodat iedereen overtuigd 
wordt van het belang om continu te bouwen aan kwaliteit en 
veiligheid, a.d.h.v. analyse en reflectie op de eigen processen.
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Ziekenhuis Amstelland

Risico Inventarisatie 
Kaart-campagne

Aanpak
Na overleg met extern bureau Intergo is 

gekozen voor de ‘Safety Observations 

Card’, een veel gebruikte techniek in 

andere veiligheidskritische sectoren. 

Deze techniek stelt de gebruikers in 

staat om kritisch naar de eigen werk-

omgeving te kijken en om snel en effec-

tief VIM-meldingen te doen. De tool is in 

het ziekenhuis omgedoopt tot de ‘RIK’: 

De Risico Inventarisatie Kaart.  

De kaart is voor zes verschillende 

thema’s ontwikkeld: infectiepreventie, 

informatieveiligheid, fysieke werkbelas-

ting, patiëntidentificatie, medicatieveilig-

heid en vergeten, vergissen en protocol 

niet naleven. Voor het vaststellen van 

deze thema’s is gebruik gemaakt van 

de VMS-thema’s, resultaten uit het 

VIM-systeem, richtlijnen en normerin-

gen. Dit maakte het mogelijk om een 

ingevulde RIK in het meldformulier VIM 

te verwerken.  

Op de kaart kunnen (potentieel) ge-

vaarlijke situaties worden gescoord en 

staan drie aanvullende vragen: 

• Tot welk incident/gevolgen voor de 

patiënt had dit kunnen leiden? 

• Wat is de oorzaak van het risico? 

• Welke maatregel kan genomen 

worden om het risico te beheersen? 

De kaarten zijn verspreid op alle afdelin-

gen. Medewerkers werd gevraagd om 

tijdens een werkdag de eigen werkom-

geving kort te observeren met behulp 

van de RIK. Ingevulde kaarten zijn ver-

zameld bij teamleiders en overhandigd 

aan de afdeling Kwaliteit & Veiligheid.

Resultaat
Gedurende twee weken in novem-

ber 2016 is de RIK ingezet en dat 

heeft geresulteerd in 130 ingevulde 

kaarten. Hiervan konden 80 kaarten 

daadwerkelijk als VIM-melding worden 

verwerkt. Een deel van de kaarten was 

incompleet ingevuld. Daarnaast bleek 

het thema fysieke werkbelasting teveel 

arbo-gerelateerd te zijn. Deze kaarten 

zijn daarom door de arbo-coördinator 

verwerkt in een ander systeem.  

In de maand na de RIK-campagne 

is een stijging van 40% in het aantal 

gedane VIM-meldingen ten opzichte 

van de voorafgaande maanden ge-

constateerd. Bovendien is het aantal 

meldingen per maand in 2017 hoger 

dan diezelfde maanden in 2016.

Succesfactoren
De RIK is op een aantal afdelingen zeer 

enthousiast toegepast. Werknemers 

zijn te spreken over het gebruikersge-

mak van de kaart. Het aantal ingevulde 

kaarten was echter niet erg hoog. Dit 

heeft mogelijk te maken met de geringe 

publiciteit die binnen teams aan de 

kaart is gegeven.  

Het is belangrijk dat men zich realiseert 

dat de RIK is ontworpen om onge-

makken te melden en daarmee in dit 

format absoluut geen vervanging van 

de VIM is. Binnen het ziekenhuis wordt 

gekeken naar de inzet van de RIK in de 

toekomst.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
De RIK is een laagdrempelige methode 

om risico’s in kaart te brengen en te 

melden die potentieel kunnen leiden 

tot een incident. Het is mogelijk om 

de kaart voor verschillende thema’s te 

ontwerpen. Daarbij is het een hulpmid-

del om werknemers actief in hun eigen 

directe werkomgeving op zoek te laten 

gaan naar risico’s. Hiermee kan het vei-

ligheidsbewustzijn onder medewerkers 

vergroot worden.

Afgelopen jaren is een dalende trend in aantal VIM-meldin-
gen geconstateerd, wat vanuit kwaliteits- en veiligheidsoog-
punt onwenselijk is. Wens is het aantal VIM-meldingen op 
jaarbasis te verhogen. Een ‘safety awareness programma’ 
vergroot het veiligheidsbewustzijn.
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Ziekenhuis St. Jansdal

De ‘closed loop’ van medicatie

Aanpak
Op het gebied van voorschrijven van medica-

tie zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen 

voorschrijver en ziekenhuisapotheek over 

wie op welk moment verantwoordelijk is voor 

welke medicatiebewaking. De ziekenhuisapo-

theek maakt hierbij gebruik van een beslis-

singsondersteunend systeem dat meerdere 

keren per dag medicatiebewaking uitvoert op 

de actuele medicatie van de patiënt.  

De basis blijft de conventionele medica-

tiebewaking gebaseerd op de landelijke 

G-Standaard, waaraan comedicatie, patiënt-

karakteristieken, toedientijden en relevant 

laboratorium zijn toegevoegd. Door deze 

continue monitoring is gefragmenteerde me-

dicatiebewaking geëvolueerd tot een continu 

en efficiënt patiënten-monitoringsysteem.  

Op het gebied van toediening van medicatie 

wordt sinds oktober 2016 de toediening van 

elk systemisch werkend geneesmiddel elek-

tronisch gecontroleerd door het scannen van 

de polsband van de patiënt (juiste patiënt) en 

de barcode op elk toegediend middel (juiste 

middel in de juiste vorm, op het juiste tijdstip 

in de juiste dosis).  

Teamleiders hebben toegang tot een online 

dashboard van het scangedrag van hun 

medewerkers. Door directe feedback op het 

scangedrag, worden bij meer dan 95% van 

de toedieningen de identiteit van de patiënt 

en de juistheid van de toediening elektronisch 

gecontroleerd. Uiteraard moet medicatie 

die niet door de fabrikant van een barcode 

is voorzien, gebarcodeerd worden door de 

ziekenhuisapotheek. De ziekenhuisapotheek 

maakt hiervoor gebruik van een slimme 

oplossing: een geïntegreerde scanner-printer 

oplossing, waarbij de barcode informatie 

van de omverpakking wordt geprint als 

kleine datamatrix barcodes. Aangezien deze 

barcode-informatie reeds is opgenomen in 

de landelijke G-Standaard, worden deze 

barcodes direct herkend in ons Elektronisch 

Patiëntendossier.

Resultaat
 1. De resultaten van het continue patiënten-

monitoringssysteem (2015):

- 2204 patiënten werden actief gemonitord 

voor 5004 potentiële problemen;

- Bij 1088 patiënten (49%) resulteerde 

deze monitoring in een wijziging van de 

medicatie;

- Bij 112 patiënten werd een overdosering 

als gevolg van een nierfunctiestoornis 

voorkomen, bij 34 patiënten werd een 

mogelijke maagbloeding voorkomen, bij 

23 patiënten werd i.p.v. antibioticumthe-

rapie actief geswitcht naar oraal, etc.; 

- Bij nog eens 269 patiënten (12%) is de 

voorschrijver geadviseerd om verdere 

monitoring aan te vragen; 

- Het aantal (irrelevante) meldingen voor de 

voorschrijver verminderde met 80% en 

voor de ziekenhuisapotheker met 55%; 

- De tijd die de ziekenhuisapotheker 

besteedde aan interactiebewaking werd 

meer dan gehalveerd: hierdoor zijn 

bewaking van antistolling, nierfunctie en 

antibiotic stewardship budgetneutraal 

ingevoerd. 

2. Resultaten van de elektronische controle 

op juiste toediening (nov’16): 

- 654 fouten voorkomen bij 50.254 toedie-

ningen.

Succesfactoren
Algemene lessen medicatiebewaking: 

1. Meldingenmoeheid is te voorkomen;

2. Bepaal je 80-20 regel. In ons ziekenhuis 

bepaalden 29 interacties 85% van de 

meldingen; 

3. Bespreek alleen deze interacties met de 

voorschrijvers;

4. Durf irrelevante meldingen uit te zetten;

5. Maak duidelijke afspraken over verant-

woordelijkheden in de medische staf en 

leg deze vast. 

Specifieke lessen over beslissingsonder-

steuning: 

1. Houd altijd de link met de G-Standaard 

medicatiebewakingsdatabase;

2. Gebruik de literatuur op dit gebied; 

3. Valideer je beslisregels.

Specifieke lessen over elektronische toe-

dienregistratie: 

1. Het is mogelijk en noodzakelijk. Het 

merendeel van de toedienfouten worden 

nooit gedetecteerd omdat men niet wist 

dat er iets fout ging, of omdat de patiënt 

geen (merkbare) schade had;

2.  Implementeer een efficiënte labeloplos-

sing.

Belang voor de zorg 
1. Meldingenmoeheid (alert fatigue) is oplos-

baar. Het ICT-landschap in de ziekenhui-

zen wordt steeds overzichtelijker en alle 

benodigde gegevens voor efficiëntere 

medicatiebewaking liggen elektronisch 

vast. Door de integratie met de G-

Standaard is implementatie eenvoudig.

2. Elektronische controle op juiste toedie-

ning van medicatie is de belangrijkste 

medicatieveiligheidsinterventie die een 

ziekenhuis kan doen en is bereikbaarder 

dan ooit. 

Uniforme labeling aan de bron (fabrikant) zou 

goed zijn, evenals verplichte elektronische 

toedienregistratie en elektronisch voorschrijf-

systeem.

Effectieve elektronische controle op het juist voorschrijven 
van medicatie wordt belemmerd door een groot aantal ir-
relevante meldingen. Toediening is risicovol, maar elektroni-
sche controle van dit proces was afwezig. Deze twee gapende 
gaten in de medicatiecyclus in het ziekenhuis zijn gedicht.
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Ziekenhuis Tjongerschans

Bouwen aan een
verbetercultuur

Aanpak
In 2012 is Tjongerschans gestart met 

het programma Productive Ward op de 

verpleegafdelingen. Op elke afdeling is een 

verbeterteam samengesteld en de leden 

zijn getraind in de methodiek. De essentie: 

organiseer je eigen afdeling en verbeter 

je werkprocessen vanuit de vraag wat dit 

oplevert voor de patiënt. Verspillingen zijn 

zichtbaar gemaakt en verbeteringen ge-

implementeerd. Er is meer tijd voor directe 

patiëntenzorg, wat leidt tot betere kwaliteit 

van zorg, hogere patiënt- en medewerker-

tevredenheid en efficiëntere werkproces-

sen. Verbeterborden maken resultaten 

zichtbaar. Interne begeleiders stimuleren 

en begeleiden verbeterteams. Regelma-

tige terugkombijeenkomsten zorgen voor 

verbinding tussen de verbeterteams.  

In 2015 kiest Tjongerschans voor transitie 

naar Continu Verbeteren, een verbre-

ding van de kliniek naar poliklinieken en 

ondersteunende afdelingen. Het aantal 

poliklinieken en ondersteunende afdelingen 

dat hiermee aan de slag is groeit. Diverse 

knelpunten zijn opgepakt. Continu Verbe-

teren is een manier van werken die nooit 

klaar is. Een e-learningmodule ondersteunt 

nieuwe medewerkers en leerlingen hierbij. 

Op Intranet is een portaal ingericht met de 

hulpmiddelen van Continu Verbeteren. 

Resultaat
Ziekenhuisbrede resultaten

- Cultuurmeting 2016: leidinggevenden 

staan open voor suggesties van col-

lega’s die de zorg willen verbeteren 

en teams ondernemen acties om de 

patiëntveiligheid te optimaliseren; 

- 100% van de verpleegafdelingen 

werkt met een verbeterteam; 

- 50% van de poliklinieken en de afde-

ling Gebouw & Techniek werken met 

Continu Verbeteren; 

- De afdeling Hotelservices heeft ken-

nisgemaakt met de methode; 

- Er zijn meer dan 15 verbeterborden; 

- Professionalisering van het expert-

team met intern begeleiders door 

prioritering van het MT.

- Compliment NIAZ-auditoren.

Resultaten op afdelingsniveau 

- Meer structuur in artsenvisite; 

- Het sluderproces is verder verbeterd; 

- Aanpassing diensten Patiëntenvervoer 

op basis van doorlopend operatiepro-

gramma; 

- Hotel Service Assistenten-functie is 

duidelijker in kracht gezet; 

- Apotheek Service Punt krijgt rol 

tijdens opname en ontslag; 

- Digitale voorlichting voor gynaecolo-

gie- en orthopediepatiënten; 

- Goed georganiseerde en opgeruimde 

afdelingen; 

- Meer structuur in verpleegkundige 

overdrachten;

- Inlogtijden om digitaal dossier op te 

starten verkort; 

- Goederenlogistiek gecentraliseerd;

- Triagedienst op de verloskamers;

- Registratie van de VMS-thema’s sterk 

verbeterd en zichtbaar; 

- Ligduurverkorting op de longafdeling.

Succesfactoren
1. “Het licht schijnt van boven”: bestuur-

der en MT geven het voorbeeld en 

onderschrijven het belang in bijvoor-

beeld de kaderbrief, het beleidsplan, 

blogs en gesprekken. Lijnmanagers 

staan open voor suggesties;

2. “Herhaling is de kracht van de bood-

schap”: Continu Verbeteren vraagt 

lange adem. Het expertteam speelt 

een stimulerende rol. Betrokken 

leidinggevenden hebben veel impact. 

De leden van de teams vormen 

uiteindelijk de belangrijkste sleutel: zij 

realiseren verbeteringen en brengen 

de beweging op gang.

3. Houd aandacht voor de vertaalslag 

vanuit de verbeterteams naar de rest 

van het team. Ook het vasthouden 

van een structuur is wenselijk. 

Belang voor de zorg
In het Friese zorglandschap zijn sprei-

ding en concentratie van zorg aan de 

orde van de dag. Dit vraagt een flexibele 

organisatie die in staat is zich voortdurend 

aan te passen aan de zorgvraag. Tjon-

gerschans focust op het in de lead zijn 

van medewerkers op de afdeling. De 

beweging vanuit de werkvloer, gevoed 

door het management leidt tot een beter 

draagvlak en draagt bij aan een cultuur-

verandering. Verbeterteams vormen het 

fundament voor de verbetercultuur. Ze 

kijken kritisch naar de werkprocessen en 

met de ogen van de patiënt. Dit doen ze 

consistent en consequent. Continu Ver-

beteren is zo steeds meer een onderdeel 

van de bedrijfsvoering geworden en wordt 

stapsgewijs uitgebreid.

Hoe werkt Tjongerschans aan een cultuur waarin medewer-
kers actief bijdragen aan verbeterprocessen die de patiën-
tenzorg optimaliseren? Welke reis heeft de organisatie de 
afgelopen jaren afgelegd en welke route wordt gevolgd om 
te komen tot een verbetercultuur?



61

Ziekenhuisgroep Twente

90-dagenmethodiek 

Aanpak
In 2015 is binnen ZGT een methodiek 

ontwikkeld om de naleving (door álle 

professionals) van belangrijke afspraken te 

verhogen. Wij zijn gestart met het creëren 

van een sense of urgency (risico voor de 

patiëntveiligheid door het niet houden aan 

afspraken). Dit hebben wij gedaan door het 

organiseren van een groot aantal, zeer inspi-

rerende, stand-ups. Deze stand-ups waren 

verplicht voor álle zorgprofessionals in ons 

ziekenhuis. Aan de hand van de uitkomsten 

van incidentanalyses, calamiteitenonderzoe-

ken, klachtmeldingen e.d. werden in eerste 

instantie de thema’s voor het 90-dagen 

programma bepaald. Hiermee is de focus 

gelegd op die aspecten die aantoonbaar niet 

goed gaan.

1) Plan

Vervolgens werd per thema een kort cyclisch 

traject doorlopen. Ieder traject duurt in 

principe 30 dagen en kent dezelfde opbouw, 

waarbij de inhoud per thema wisselt. Door 

een nulmeting wordt inzichtelijk gemaakt 

wat de belemmerende factoren zijn voor het 

naleven van een afspraak, maar ook wat de 

succesfactoren zijn van de afdelingen waar 

een thema wel goed is geregeld. Noodza-

kelijke randvoorwaarden worden centraal 

geregeld. Per thema worden ondersteu-

nende materialen en activiteiten ontwikkeld - 

zoals z-cards, posters, filmpjes, workshops, 

praktijkoefeningen met lotuspatiënten - voor 

bewustwording en kennisoverdracht.

2) Do  

Unithoofden worden tijdens de startbijeen-

komst geïnformeerd over het programma, 

de activiteiten en de ondersteunende mate-

rialen. Het unithoofd gaat hiermee met zijn/

haar afdeling aan de slag.

3) Check 

Via een aantal meetmomenten (flitsbe-

zoeken) wordt getoetst wat de voortgang 

is. De uitkomsten zijn via een dynamisch 

dashboard voor iedereen beschikbaar. 

4) Act 

Indien een afdeling niet voldoende voortgang 

heeft geboekt, volgt er een gesprek met de 

RvB om te bepalen wat de afdeling nodig 

heeft om toch het gewenste niveau te 

bereiken.

5) Borging 

Borging vindt o.a. plaats via het herhalen van 

de thema’s, tracers en trimestergesprekken.

Resultaat
Aantoonbaar (via dashboarden met uitkom-

sten van de nulmeting flitsbezoeken, audits) 

toegenomen kennis over en betere naleving 

van de afspraken in ons ziekenhuis. Tijdens 

een evaluatie met betrokkenen werden de 

volgende kwalitatieve resultaten benoemd: 

- Oprechte aandacht voor het thema 

- Goede inhoudelijke discussies  

- Kwaliteitsslag op inhoud 

- Verhoogde patiëntveiligheid 

- Aanspreekcultuur nieuw leven ingebla-

zen. 

Succesfactoren en aan-
dachtspunten
1. Leiderschap, aantoonbare betrokken-

heid (hoger) management en medische 

staf, bewustwording, inhoudelijke 

discussies en het verbeteren van de 

aanspreekcultuur 

2. Door op afdelingsniveau, met het 

multidisciplinaire team, aan de slag te 

gaan met het onderwerp vinden de 

verbeteringen ook daar plaats. 

3. 1+1 =3: door het delen van ervarin-

gen en de resultaten kunnen afdelingen 

ook leren van elkaar.

4. Focus ligt op het beter willen doen, de 

toegevoegde waarde voor de patiënt. 

5. Maatwerk: geef afdelingen de ruimte 

om ook eigen 90-dagenprogramma’s te 

ontwikkelen.

Borging: herhaling van thema’s zorgt ervoor 

dat kennis en gedrag beter beklijven.

Lessen: 

1. Minimaal 30 dagen besteden aan een 

thema (korter werkt niet). Alleen bij hoge 

uitzondering meer dan 30 dagen. 

2. Betrek de professionals bij de ontwikke-

ling van het 90-dagenprogramma. Dit 

bevordert het draagvlak.

3. Bouw rust in, zodat afdelingen op adem 

kunnen komen. Wij hebben nu een 

vaste routine: tweemaal per jaar organi-

seren wij een 90-dagenprogramma.

4. Luister goed naar de informatiebehoefte 

van de afdelingen. Voorkom overkill aan 

materialen.

Belang voor de zorg in het 
algemeen
De problematiek die in ZGT speelde, speelt 

ook bij andere zorginstellingen in Nederland 

en daarbuiten. Het 90-dagenprogramma 

heeft in ZGT een positieve lading gekregen: 

‘kunnen we daar geen 90-dagentraject van 

maken’. Deze methodiek hebben wij, via een 

korte training, ook al overgedragen aan an-

dere zorginstellingen, met positief resultaat.

Op welke wijze dragen wij zorg dat belangrijke regels op het 
gebied van kwaliteit en veiligheid bekend zijn en worden opge-
volgd door alle professionals werkzaam binnen ons ziekenhuis?
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Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI)
Inzet van 3D printer voorkomt belastende 
procedure voor patiënten bij 
voorbereiding op bestraling

Aanpak
We zijn gaan onderzoeken of het 

toepassen van 3D printtechnieken een 

verbetering zou kunnen opleveren. Het 

3D printproces maakte de moulage-

afspraak uiteindelijk zelfs overbodig! 

Het moet natuurlijk wel een voldoende 

nauwkeurig resultaat opleveren. Wij 

hebben daartoe een kwaliteitstest uit-

gevoerd, waarbij we een gipsmodel van 

een oorschelp het hele 3D printproces 

hebben laten doorlopen. Het printpro-

ces heeft deze test goed doorstaan en 

inmiddels passen we deze techniek toe 

bij een aantal patiënten. 

Resultaat
Er is een duidelijke winst behaald voor 

de patiënt. Met de CT scan (die toch al 

gemaakt wordt voor de verdere plan-

ning van de bestralingsbehandeling) is 

alle nodige informatie voor het maken 

van de 3D scan al beschikbaar. De 

patiënt is dus niet meer nodig bij het 

maken van de hulpmiddelen en hoeft 

hier geen vervelende procedure voor te 

ondergaan. 

Het proces is niet alleen patiëntvrien-

delijker geworden maar ook beduidend 

korter door het wegvallen van de 

moulage

werkzaamheden. In een tijd waarin 

wachttijden een steeds belangrijkere rol 

spelen is dit een duidelijke winst. 

Het 3D printen, kan “offline”: je laadt de 

printer met de nodige gegevens en laat 

hem ‘s nachts gewoon door printen 

(gezien de printduur van 6 à 7 uur is dit 

ook zeker wenselijk). Het resultaat op 

de volgende ochtend is een 3D geprin-

te kopie van hard printmateriaal (PLA) 

van het benodigde lichaamsdeel. Deze 

print dient dan verder als pasmodel 

voor het maken van de hulpmiddelen. 

Een belangrijk voordeel is daarnaast 

dat het printmateriaal veel harder is dan 

gips en daardoor robuuster. 

Succesfactoren en aan-
dachtspunten
De problemen op gebied van compati-

biliteit hebben voor veel vertraging ge-

zorgd in het project. Als alternatief voor 

(kostbare) externe omzettingssoftware 

is overwogen om het printproces uit te 

besteden. Dit bracht echter hoge kos-

ten met zich mee en een langere door-

looptijd.  Ook verloren we daardoor de 

regie over een deel van het proces. Een 

ander alternatief was een infrarode 3D 

scanner, waarmee het huidoppervlak 

kan worden gescand als een 3D struc-

tuur. Deze scanner is echter behoorlijk 

prijzig en de manier van contouring 

werkte niet feilloos. Bovendien moet de 

patiënt dan alsnog aanwezig zijn. 

We hebben daarom in eerste instantie 

ingezet op de ontwikkeling van eigen 

software. Het programma werkte 

echter niet altijd voldoende (vooral bij 

complexe huidstructuren zoals oor en 

neus). Er is nu een freeware program-

ma beschikbaar dat is gebruikt tijdens 

de kwaliteitstest. Het in gebruik nemen 

van een 3D printer is zeker geen “plug 

and play” proces. We hebben er veel 

van geleerd, en ook van de ervaringen 

van andere gebruikers op de commu-

nity website van de printer.

Belang voor de zorg
De tot nu toe beschreven methode 

heeft zich beperkt tot het maken van 

een pasmodel voor de hulpmiddelen 

die nodig zijn voor de bestraling van 

een patiënt. We willen deze ontwikke-

ling voortzetten en gaan onderzoeken 

of we bepaalde hulpmiddelen recht-

streeks kunnen printen. Hiervoor is het 

wenselijk om ook zachte materialen te 

kunnen printen; een ontwikkeling die 

nog in de kinderschoenen staat. We 

verwachten dat we uiteindelijk sneller, 

nauwkeuriger en goedkoper hulpmid-

delen kunnen produceren.

Voor sommige hulpmiddelen die we inzetten bij een bestra-
lingsbehandeling is een afdruk nodig van het te bestralen 
lichaamsdeel. Hiervoor wordt er normaliter materiaal op 
de huid aangebracht dat een tijd moet uitharden (moulage). 
Bij het gezicht is dit extra vervelend, omdat ogen en neus 
meestal bedekt worden. Wij wilden deze belastende proce-
dure patiëntvriendelijker maken.
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Meer informatie?

Wilt u meer informatie over een bepaalde inzending? We brengen u graag in contact met de projectleider.

Mail ons op  info@niaz.nl



Zorg die elke dag een beetje beter wordt: 
daar streven we met z’n allen naar! 
Ook in 2018 gaat het NIAZ op zoek naar 
verbeteringen waar professionals trots op zijn. 

Ook uw zorginstelling heeft een scala aan
voorbeelden van verbeteringen die aantoonbaar
bijdragen aan een hogere kwaliteit van zorg. 
Het NIAZ vraagt u daaruit één concreet voorbeeld 
te selecteren. 

Hoe u tot de selectie komt, is natuurlijk geheel aan 
u: in 2017 hebben we gezien dat zorginstellingen 
daarvoor creatief genoeg zijn. 

We zien weer uit naar uw voorbeelden!

 
We houden u op de hoogte via email, www.niaz.nl 
en @infoNiaz.

NIAZ 
Jaarprijs 2018

De beste verbetering in de zorg Jaarprijs 2018

Door inspirerende voorbeelden te delen, leren we van elkaar. Samen worden we beter.


