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Voorwoord
Beste lezer,
Wat een feest! 45 fantastische voorbeelden
van hoe u de zorg beter maakt; het is een
echte schatkamer. En hoe inspirerend is
het om de passie, de creativiteit en het lef
te zien waarmee zorgprofessionals telkens weer nieuwe manieren bedenken om
hun patiënt of cliënt nog beter te verzorgen? Wat een gedrevenheid!
De afgelopen maanden heb ik met bewondering het ene na
het andere mooie verbetervoorbeeld zien binnenkomen, variërend van zorg voor kinderen die nog niet eens geboren zijn tot
de zorg voor mensen die aan het eind van hun leven gekomen
zijn. Het is mooi dat u die initiatieven met uw collega’s heeft
willen delen. Zo leren we van elkaar, het is de lijfspreuk van het
NIAZ.
In de maand september kon er gestemd worden; we hebben maar liefst 25.000 geldige stemmen geteld. Die kwamen
natuurlijk uit de deelnemende zorginstellingen, maar ook van
patiënten, cliënten en hun familie en vrienden. U heeft echt uw
visitekaartje afgegeven aan de mensen waar we het allemaal
voor doen. Of misschien moet ik zeggen: de mensen met wie
we het allemaal doen. Want de patiënt is een partner geworden in zijn eigen zorgproces.

“Wat een gedrevenheid!”
Ook het NIAZ is zich daarvan bewust. Met het normenkader
Qmentum Global zetten we een nieuwe stap bij het centraal
stellen van de patiënt en cliënt. Dat gaat niet vanzelf; net als
voor u is het ook voor het NIAZ een ontdekkingsreis. Hoe
vullen we patiëntparticipatie in? Wat wil en wat kan de cliënt?
Hoe geven we inhoud aan co-creatie? En: hoe gaan we dit
toetsen?

Dat zijn vraagstukken waar we samen met onze internationale
partners, met onze auditoren, met de bij ons aangesloten
zorginstellingen en met onze instellingscontactpersonen aan
werken. Maar niet alleen met hen: ook patiënten en cliënten
denken met ons mee, onder andere vanuit Nederlandse en
Vlaamse patiëntenorganisaties en cliëntenraden.

“Niets over de patiënt
zonder de patiënt”
Het is dan ook uiterst passend dat bij de finale van de NIAZ
Jaarprijs patiënten en cliënten het laatste woord hebben. Zij
kiezen de winnaar uit de tien voorbeelden die genomineerd zijn
door het publiek en de vakjury. Het is een mooi voorbeeld van
‘Niets over de patiënt zonder de patiënt’ en ik ben ontzettend
benieuwd naar hun oordeel.
Ik zie er naar uit om samen met al onze partners de komende
tijd verder te bouwen aan een volwaardig partnerschap in de
zorg.
Dr. Ellen Joan van Vliet, bestuurder NIAZ
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De tien genomineerden
voor de NIAZ Jaarprijs 2018
45 zorginstellingen stuurden een prachtig voorbeeld in van
hoe zij werken aan zorg die steeds beter en veiliger wordt.
De vijf inzendingen met de meeste stemmen gingen door
naar de finale. Ook een vakjury, bestaande uit leden van het
College Kwaliteitsverklaringen van het NIAZ, nomineerde
vijf finalisten. Op 13 november wijst een afvaardiging van
patiënten en cliënten uit de Nederlandse en Vlaamse zorg
de winnaar aan. Dit zijn de 10 genomineerden (in alfabetische volgorde).

Albert Schweitzer
Ziekenhuis
Ketenzorg Kwetsbare
Zwangeren: samen voor
een kansrijke start!
Hoe creëren we een veilige omgeving
voor pasgeborenen en jonge kinderen
in een kwetsbare situatie? In de regio
Dordrecht werken negentien organisaties inclusief de gemeente samen in
het convenant Ketenzorg Kwetsbare
Zwangeren. Samen bieden ze veilige
zorg voor baby’s en voorkomen ze
kindermishandeling.

kind te coachen, met als doel minder
conflicten en betere zelfzorg.

Elkerliek Ziekenhuis
Conservatieve polikliniek
voor Chronische niersChade (3C)
Steeds meer patiënten met chronische
nierschade, zonder zicht op niertransplantatie, zien bewust af van dialyse.
Voor hen is er de ‘conservatieve polikliniek’, gericht op de kwaliteit van het
resterende leven, symptoomcontrole en
het begeleiden van de partner/mantelzorger.

Franciscus Gasthuis &
Vlietland
Het Kleine Helden Huis
Na een vroeggeboorte volgt een onzekere periode voor het hele gezin. Er blijkt
grote behoefte te bestaan aan medische
en sociaal-emotionele begeleiding.
Samen met partners – collega-zieken-

CWZ
Het diabetes groeimodel
en de oudercursus Los
Vast
Opvoeden van een kind met diabetes
type 1 is voor ouders een ingewikkelde
taak. Het groeimodel geeft het gezin
houvast en is een leidraad voor elke stap
naar zelfstandige diabeteszorg van het
kind. De oudercursus helpt ouders hun
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ZGT
ZGT laat vrijheidsbeperkende interventies los

hulp in een niet-klinische setting. De

O.L.V. van Lourdes
Ziekenhuis Waregem
Participeren in kwetsbaarheid

gecombineerde aanpak maakt het gezin

Cliënten die opgenomen worden op een

len in het Vrijheidsbeperkende Interven-

fysiek en mentaal fit.

psychiatrische ziekenhuisafdeling hebben

tie Team, minimaliseert ZGT zowel de

huizen, gemeente, CJG, werkgevers,
scholen en patiëntenvereniging – biedt
Franciscus Gasthuis & Vlietland deze

Door kennis en vaardigheden te bunde-

vaak het gevoel de controle te verliezen.

gezondheidsrisico’s als de inzet van risi-

Mariaziekenhuis
Een ‘PRAGT’ige start voor
elke baby!

Op de Psychiatrische Afdeling van het

covolle vrijheidsbeperkende interventies.

Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) in Waregem

Preventieve en alternatieve interventies

boog het multidisciplinaire team zich over

worden optimaal ingezet.

Gezondheidsongelijkheid begint al vóór

de vraag: “Hoe kunnen we onze cliënten

de geboorte van het kind. Opvolging

de regie terug in handen geven in een

tijdens de zwangerschap geeft het

fase van ontreddering?”

kwetsbare kind betere kansen. PRAGT
is een netwerk dat staat voor Perinataal
Regionaal Ambulant GezinsTraject.

ZorgSaam
Muziekgeluk bij mensen
met dementie

Martini Ziekenhuis
Minder complicaties en
sneller herstel door Big
Data? ERAS!

Triora
Ervaringsdeskundigheid
als voorwaarde voor
patient centered care
Het werken vanuit ervaringsdeskundigheid is van grote waarde bij het

Met name de oudere, kwetsbare patiënt

respectvol benaderen van patiënten, het

heeft meer kans op het ontwikkelen van

begripvolle samenwerken en het vinden

(ernstige) complicaties. In het Martini Zie-

van herstel in de zelfhulpgroepen.

Maar al te vaak voelen verzorgenden
dat ze weinig tot geen tijd hebben voor
persoonlijke zorg aan bewoners en
cliënten. Wat als wij kostbare tijd kunnen terugwinnen? Wat als wij de kwaliteit van leven van de bewoners kunnen
verbeteren? Wat als wij de afhankelijkheid van antipsychotica en andere vrijheidsbeperkende maatregelen zouden
kunnen verminderen? Het inzetten van
muziek maakt het mogelijk.

kenhuis is gekeken hoe de zorg rondom
de operatie beter kan. De kwaliteitsmethode ERAS© blijkt succesvol.
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Adrz

Bottom up verbeteren
met Sta-Sessies
Zorgverleners op de werkvloer hebben veel ideeën voor het
verbeteren van zorgprocessen. Maar hoe zorg je ervoor dat
die ideeën ook echt praktijk worden? Het Adrz ging op zoek
naar een manier om meer gebruik te maken van de kennis
en ervaringen van zorgverleners.

Aanpak
In juni 2016 begon het Adrz met
‘sta-sessies’. Een sta-sessie is een
korte bespreking (15 minuten) van
een kwaliteitsthema op een zorgafdeling. Het kan gaan over bijvoorbeeld
medicatieveiligheid, kwetsbare ouderen
of infectiepreventie en decubitus. Het
kan ook gaan over crisismanagement
of informatiemanagement. Tijdens een
sta-sessie bespreken het team, het
management, de adviseur Kwaliteit
en Veiligheid en soms een inhoudsdeskundige wat er goed gaat, wat er
beter kan en wat daarvoor nodig is.
Soms sluit ook de Raad van Bestuur
aan. Elke week zijn er sta-sessies op
de verpleegafdelingen, elke maand op
de poliklinieken en ondersteunende
zorgafdelingen. Op vrijdag koppelt het
management de bevindingen van de
sta-sessies van de afgelopen week
terug aan de Raad van Bestuur. Als
een verbetermaatregel nodig is, worden
daar direct afspraken over gemaakt.

Hoe organiseer je stasessies?
De Raad van Bestuur, het management
en de afdeling Kwaliteit en Veiligheid
hebben eerst vastgesteld wat precies
het doel van de sta-sessies is. Er zijn
afspraken gemaakt over de verdeling
van taken en verantwoordelijkheden.
De afdeling Kwaliteit en Veiligheid
heeft, samen met de afdelingen, een

06 niaz nieuws

jaarschema met thema’s opgesteld.
Vervolgens zijn de medewerkers
geïnformeerd. Voorafgaand aan elke
sta-sessie stuurt de manager Kwaliteit en Veiligheid het thema rond, met
de bijbehorende vragen. Zo wordt
op elke afdeling hetzelfde onderwerp
besproken. Afgesproken is wel dat de
patiëntenzorg altijd voor gaat. Wanneer sta-sessies niet door kunnen gaan
vanwege een krappe bezetting, wordt
een oplossing gezocht.

Welke resultaten zijn
geboekt?
De sta-sessies leiden tot afdelingsoverstijgende verbeteracties, zoals:
• Optimalisatie van diverse registraties in HiX, bijvoorbeeld van
lijnsepsis;
• Aanpassing van diverse protocollen, zoals dat voor delier;
• Aanschaf van (extra) hulpmiddelen
waar medewerkers behoefte aan
hebben, zoals bewegingsmelders,
hielkussens, kalenderklokken en
verstelbare po-stoelen.
Mede door de sta-sessies blijven
belangrijke werkafspraken onder de
aandacht van de collega’s. Ook vormen de sessies een handig moment
om medewerkers te informeren over
belangrijke wijzigingen in protocollen en
andere ontwikkelingen.

Wat maakt de sta-sessies
een succes?
De sta-sessies zijn een succes doordat
er echt een wens was om de kennis en ervaringen van zorgverleners
te benutten om de zorgprocessen te
verbeteren. Ook de coördinatie en ondersteuning door de afdeling Kwaliteit
en Veiligheid dragen bij aan het succes,
evenals het commitment van de Raad
van Bestuur en het management. Ook
de inbreng van inhoudsdeskundigen zoals apothekers en arbo-deskundigen
- is belangrijk. Deze inhoudsdeskundigen krijgen zo zelf een beter beeld van
de knelpunten op de werkvloer. Een tip:
nodig de inhoudsdeskundigen tijdig uit!

Waar moet je op letten?
Let erop dat het management achter
de sta-sessies staat en het belang
ervan uitdraagt. Heb er oog voor
dat medewerkers het meedoen aan
sta-sessies in het begin als een extra
belasting kunnen zien. Leg uit dat
niet elke sta-sessie leidt tot concrete
verbetermaatregelen. Ook kan het een
tijd duren voordat bepaalde verbetermaatregelen zijn uitgevoerd, waardoor
medewerkers kunnen gaan twijfelen
aan de toegevoegde waarde van de
sta-sessies. Het is belangrijk om succesvolle verbeteringen die voortgekomen zijn uit de sta-sessies zichtbaar te
maken voor de medewerkers.

Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ)

Samen voor een
kansrijke start!

Hoe creëren we een veilige omgeving voor pasgeborenen en
jonge kinderen die ter wereld komen in een kwetsbare situatie? In de regio Dordrecht en omgeving werken negentien
organisaties inclusief de gemeente samen in het convenant
Ketenzorg Kwetsbare Zwangeren. Samen bieden ze veilige
zorg voor baby’s en voorkomen ze kindermishandeling. De
zorgketen is genoemd als ‘Best practice’ door consortium
ZHZ en omarmd door de KNOV als ‘voorbeeldimplementatie’.
Een zwangere of jonge ouder kan om
uiteenlopende redenen in een kwetsbare positie terechtkomen. Vaak speelt
er (een combinatie van) een psychiatrische aandoening, een verstandelijke
beperking, tienerzwangerschap, verslaving, schulden, gebrek aan huisvesting of huiselijk geweld. Om kinderen
die in zo’n situatie ter wereld komen
toch een veilige omgeving te bieden,
hebben negentien organisaties een
zorgketen geformeerd. De organisaties
zijn actief op het gebied van medische
en verloskundige zorg, (jeugd)welzijn,
maatschappelijk werk, verslavingszorg
en geestelijke gezondheidszorg. In de
zorgketen werken ze allemaal volgens
dezelfde uitgangspunten en stemmen
ze hun zorg op elkaar af. Zo kunnen de
problemen, die een veilige ontwikkeling en hechting van het toekomstige
kind in de weg staan zo vroeg mogelijk
aangepakt worden en kan men zo
snel mogelijk aan de soms complexe
hulpvraag tegemoet komen. Dit doen
de organisaties vanuit hun gezamenlijk
gevoelde verantwoordelijkheid voor
deze kwetsbare groep. Hun belangrijkste doel: het bieden van veilige zorg
voor pasgeborenen/jonge kinderen en
preventie van kindermishandeling.

Hoe is het aangepakt?
1. Binnen het ASZ regelen van de zorg
(verloskunde, medisch maatschappelijk werk, kindergeneeskunde,
psychiatrie) en komen tot multidisciplinaire samenwerking;
2. Identificatie van externe ketenpartners inclusief de gemeente en deze
om de tafel krijgen;
3. Maken van een sociale kaart voor
deze groep mensen;
4. Maken van een ‘stroomschema’
voor de zorg voor deze groep;
5. Structuur aanbrengen in het overleg
en identificeren van ieders taak;
6. Samenwerkingsafspraken formuleren in een convenant;
7. Convenant laten tekenen door de
bestuurders van alle instellingen
zodat ook ‘van bovenaf’ akkoord is
voor het leveren van deze zorg en
samenwerking.

Wat is het resultaat?
1. Duidelijke samenwerking binnen en
buiten het ziekenhuis;
2. Duidelijk zorgplan;
3. Duidelijkheid waar de verantwoordelijkheden liggen voor deze zorg;
4. Continuïteit in de begeleiding tijdens
en na de zwangerschap en de
eerste kinderjaren.

De partijen hebben in het convenant
‘Ketenzorg Kwetsbare Zwangeren’
vastgelegd hoe ze risicovolle situaties
zo vroeg mogelijk kunnen signaleren,
hoe ze elkaar raadplegen of inschakelen en hoe de gezamenlijke zorg
optimaal vorm kan krijgen. Daarnaast
werken ze samen op het gebied van
scholing. Door te blijven evalueren hoe
de zorg en samenwerking verlopen,
borgt de keten blijvende verbetering.
Het resultaat: veel gezinnen krijgen
een meer kansrijke start en escalaties
worden voorkomen.

Succesfactoren
1. Het duurt lang voordat je iedereen
om tafel hebt, bedenk dat de aanhouder wint;
2. De transitie van de jeugdzorg
heeft er aan bijgedragen dat de
gemeente (opdrachtgever van veel
instanties buiten het ziekenhuis)
zich nu volledig betrokken voelt bij
deze kwetsbare patiëntengroep;
3. Een dedicated team dat blijft volhouden.

Belang voor de zorg in het
algemeen
Ketenzorg en goede afstemming van
zorg voor kwetsbare groepen mensen
zijn belangrijk. In 2018 heeft het College
Perinatale Zorg de preventieagenda
2018-2022 voor geboortezorg ‘Samen
aan de start voor een beter Nederland’
opgesteld. Dit ketenproject laat zien
hoe we daar samen met bevlogen
zorgverleners invulling aan kunnen
geven.
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Alrijne ziekenhuis

Mammapoli: Postoperatief
behandelen in één bezoek
Het Alrijne Ziekenhuis organiseert het postoperatieve behandeltraject zó, dat patiënten van de mammapoli op één
dag door alle behandelend artsen gezien worden. Dit zorgt
voor kortere wachttijden. Wél zo efficiënt én prettig voor de
patiënt! Dat blijkt ook uit een patiëntenquête.

Hoe is het aangepakt?

Wat vinden patiënten er van?

Het Alrijne ziekenhuis clustert alle postoperatieve patiënten
op een dagdeel direct na de oncologiebespreking. Er is
dan ook een radiotherapeut aanwezig vanuit het LUMC.
Op de poli oncologie zijn plekken gereserveerd voor patiënten met een directe verwijzing vanuit de mammapoli.
Het proces wordt logistiek begeleid door de case manager
van de patiënt. Aan patiënten is gevraagd hoe het hen bevalt om op één dag zowel de chirurg en de radiotherapeut
als de oncoloog te zien.

Het ziekenhuis kreeg 89 (anoniem ingevulde) enquêtes
terug. Het betrof 57 patiënten die een combinatieafspraak
hadden met de chirurg en de radiotherapeut. Dertien patiënten hadden een combinatieafspraak met de radiotherapeut, de oncoloog en de chirurg. En 19 patiënten hadden
een combinatieafspraak met de oncoloog en chirurg. In
totaal was 97% van alle deelnemende patiënten tevreden
over de geleverde zorg. 98% gaf aan in de toekomst opnieuw te kiezen voor de gecombineerde uitslagenpoli.

Waarom is de aanpak een succes?
•
•

•

Kortere wachttijden voor duidelijkheid behandelplan;
Minder ziekenhuisbezoeken, ook fijn voor naasten die
tijd vrijmaken om met patiënten mee te gaan naar de
afspraken;
Verbetering in kwaliteit door gemakkelijk intercollegiaal
overleg bij aanvullende vragen.

Waar moeten we op letten?
•
•
•

Logistieke uitdaging;
Nog niet voor iedereen toepasbaar;
Vergt flexibiliteit van ziekenhuismedewerkers.

Belang voor de zorg in het algemeen
Het is fijn als de periode van onzekerheid over het behandeltraject bij patiënten met een mammacarcinoom zo kort
mogelijk duurt.
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AZ Oudenaarde

Veilig dicht bij mama
na keizersnede
Met behulp van skin-to-skin en co-sleeping versterkt de
afdeling Materniteit van AZ Oudenaarde de band tussen
moeder en kind na een keizersnede.
Bij een vaginale bevalling wordt de baby één

continu aanwezig om mama en baby te ob-

uur skin-to-skin bij de mama op de borst

serveren. Uiteraard gebeurt skin-to-skin enkel

gelegd. Dit bevordert de binding. Bij een

als mama zich goed voelt.

keizersnede werd de baby echter maar kort
getoond aan de mama waarna de baby, na

Resultaat

onderzoek door een pediater, met de partner

Via een enquête werden 88 sectiopatiëntes

en de vroedvrouw naar de kamer ging. Op

bevraagd. Sommigen konden vergelijken met

de kamer kon ze de baby alleen zien vanuit

een vorige keizersnede. Zowel het co-sleepen

het bed. De baby zelf aanraken of troosten

als de draagdoek worden positief onthaald. Er

was onmogelijk zonder hulp van derden.

kwamen 43 reacties, waarvan 54,8% met een

Omdat contact zeer belangrijk is voor zowel

ongeplande keizersnede en 45,2% met een

mama als baby, wilde de kraamafdeling van

geplande keizersnede. Van de 43 patiëntes

Valkuilen

AZ Oudenaarde dit ook bij sectiopatiënten

konden er 29 (67,4%) de ervaring van skin-to-

• Extra takenpakket van de vroedvrouw;

toepassen.

skin beleven, bij 14 werd gebruik gemaakt van

• De draagdoek moet correct onder de

de speciale draagdoek. Alle patiënten gaven

door het team en de parturiëntes;
• De mama’s vinden de draagdoek en de
co-sleeper een positieve ervaring.

mama geplaatst worden;

Aanpak

aan dat de draagdoek een meerwaarde be-

AZ Oudenaarde schafte co-sleepers aan. Van

tekende. 21 sectiopatiëntes (48,8%) maakten

deze babybedjes kunnen de zijkanten open-

gebruik van een co-sleeper. Ze gaven allemaal

Een goede voorbereiding en uitrol van het

gezet worden, zodat het bedje naast het bed

aan dat dit een meerwaarde vormde.

systeem, gekoppeld aan een open com-

• Correct gebruik van de co-sleeper (cf.
veiligheid).

municatie, kan de verstoorde drempels vaak

van mama kan worden geschoven. Voor een
veilig gebruik is een gebruiksaanwijzing aan

Succesfactoren

het bedje bevestigd. Ook krijgen de ouders

• Het project past bij de baby- en moe-

voorkomen.

instructie door de vroedvrouw en middels een

dervriendelijke visie van de afdeling: het

brochure.

ganse team was onmiddellijk te vinden

Belang voor de zorg in het
algemeen

Om skin-to-skin ook voor sectiopatiënten te

voor de skin-to-skin bij een sectio, inclusief

Het project is makkelijk toe te passen in

kunnen toepassen, werd een manier gezocht

verpleegkundigen en artsen van de OK en

andere materniteiten. De aanschafkosten zijn

om de baby veilig op de borst van de mama

ontwaakzaal;

beperkt, de tevredenheid bij de mama’s groot,

te leggen. Dat kan met een ondersteunings-

• Het co-sleepen werd enthousiast onthaald

vooral na een niet geplande sectio.

band waarin een baby tot 5kg gepositioneerd
kan worden. De gynaecologen en medewerkers van het operatiekwartier brengen de

Enkele reacties

draagdoek vóór de ingreep op de correcte

“Het was een geplande keizersnede en door de draagdoek kon ik ons meisje die eerste

hoogte aan, zodat de baby na de geboorte

momenten toch dicht bij mij hebben. Haar warme fragiele huid, haar ademhaling en

veilig bij mama kan liggen zonder de steriliteit

haar hart voelen, nooit zal ik dat moment vergeten. Ik had het gevoel dat ik haar op dat

in gevaar te brengen. Ook de medewerkers

moment het beste kon geven wat ze nodig had, namelijk warmte en liefde.”

van de ontwaakzaal zijn betrokken, omdat de

“De co-sleeper was zalig om te gebruiken. Ik moest de eerste dagen op bed blijven en

partner toegelaten moest worden tot deze

zou mijn zoontje nooit zelf uit zijn bedje kunnen nemen, was het niet geweest van die

dienst. De tijd op de ontwaakzaal is beperkt

co-sleeper! Ik was enorm tevreden van mijn bevalling.”

tot het minimum. De vroedvrouw blijft immers
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AZ Sint-Lucas en Volkskliniek

Briefing aan teambord
Met de wekelijkse ‘briefing aan het teambord’ verhoogt AZ
Sint-Lucas en Volkskliniek de betrokkenheid van teamleden
bij kwaliteitsthema’s, resultaten en incidenten. De briefing
helpt bij het ontwikkelen van een verbetercultuur die teamleden aanzet tot participatie. De briefing dient als informatiekanaal van referentie- en expertfuncties.

•

•

Aanpak
Een teambordbriefing wordt 1 x per
week gegeven door de dienstverantwoordelijke en duurt maximaal 15
minuten. Het teambord vertaalt de
drie componenten van het kwaliteitssysteem op een visuele manier:
(1) Zo doen we het (afspraken en
procedures), (2) Doen we het zo?
(resultaten) en (3) Zo doen we het
beter (verbeterprojecten). De afdeling
bepaalt zelf op welk moment van
de dag de briefing plaatsvindt, maar
de briefing moet wel structureel zijn
ingepland en liefst op een moment
dat zoveel mogelijk medewerkers
aanwezig (kunnen) zijn. Indien relevant, worden ook medewerkers van
schoonmaak, logistiek en paramedici
uitgenodigd.
De onderwerpen worden kort toegelicht, waarna reflectie of voorstellen
van medewerkers gevraagd worden.
Als een onderwerp een diepere of
bredere uitwerking vraagt, wordt dit
onderwerp verder geagendeerd op
een teamvergadering. Er wordt geen
patiëntgerelateerde informatie gegeven en de dienstverantwoordelijke let
erop dat de teambordbriefing geen
forum voor negatieve ventilatie wordt.

Een teambordbriefing gaat bijvoorbeeld over de resultaten van een
quickscan op de afdeling of over de
resultaten van themascan op zorgindicatoren. Ook kan de briefing ingaan
op incidenten (bron: meldportaal),
informatie uit de beleidsdag zorg
(bron: beleidskrantje), de feedback
van patiënten (bron: vertel-het-ons
kaartje) of van referentieverpleegkundigen (bron: verslag referentievergadering). Er kan gewerkt worden met
een maandthema.
Doorgaans komt er geen verslag. Bij
grote groepen of op verzoek van de
dienstverantwoordelijke wordt een
kort verslag opgesteld voor de teamleden. Verbetervoorstellen worden
genoteerd op het Kaizen-document.

•

Valkuilen
•
•
•

•

Resultaat
Teambordbriefings worden inmiddels
toegepast op alle verblijfsafdelingen,
maar ook bij medisch-technische
en ondersteunende diensten zoals
radiologie, sociale dienst, onthaal en
apotheek.
Dienstverantwoordelijken gebruiken
nu het teambord actiever. De informatie op het teambord is actueel.
Medewerkers die niet aanwezig
waren bekijken het bord vaker. Ze
voelen zich beter geïnformeerd en
meer betrokken.

Succesfactoren
•
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•

Voor dienstverantwoordelijken is
de teambordbriefing een forum
om hun medewerkers te betrek-

ken bij de kwaliteit op hun afdeling;
De briefings bieden referentieverpleegkundigen de kans informatie
over hun onderwerp te presenteren;
Medewerkers krijgen tijd en
ruimte om over bepaalde onderwerpen mee te denken of acties
te formuleren;
De staf begeleidt dienstverantwoordelijken bij de eerste teambordbriefings.
Het gaat om onderwerpen die op
korte termijn een verschil kunnen
maken.

•

Bewaak de tijd goed.
Kunnen/durven de dienstverantwoordelijken zorg dit aan?
Wijs een medewerker aan die let
op storende factoren (beloproep
patiënten, telefoons, artsenronde,
…).
De manier van werken moet gestructureerd zijn en de onderwerpen moeten voorbereid worden
door de dienstverantwoordelijke.
Een teambordbriefing mag geen
vervanging zijn van teamvergaderingen!

Belang voor de zorg in
het algemeen
Het is belangrijk dat medewerkers
goed geïnformeerd worden over het
reilen en zeilen binnen hun organisatie. Ze moeten op de hoogte zijn van
doelstellingen en projecten die op
beleidsniveau bepaald worden, maar
hier ook actief bij betrokken worden. De teambordbriefing geeft hen
inspraak. Ook kunnen ze voorstellen
doen om de verbetercultuur in praktijk om te zetten.

AZ Turnhout

Operative in het
operatiekwartier
OK-verpleegkundigen zijn microveiligheidscoördinatoren.
Bij elke stap moeten ze stilstaan bij de veiligheid van de
patiënt: van het klaarzetten van materiaal tot het moment
waarop de patiënt de recovery verlaat. Met OPERATIVE
observeren ze zichzelf en anderen om zich hier nóg beter
bewust van te worden.

Aanpak

Resultaat

Tijdens ‘de Week van de Patiëntveiligheid 2017’ lanceerden de OKverpleegkundigen het project OPERATIVE (in het Operatiekwartier tijdens
het PERioperatief traject werken aan
Afdelingsoverschrijdend, Teamoverschrijdend, Innovatief, Verbonden aan
Elkaar feedback geven). OPERATIVE zet
veiligheid centraal. Bij elke stap in het
OK wordt even stilgestaan bij patiëntveiligheid. Ook vinden ‘zorgobservaties’
plaats, waarbij verpleegkundigen elkaar
observeren gedurende een heelkundig
traject. De bevindingen worden met het
hele team besproken. Tijdens dienstvergaderingen en in het OKA-comité
worden grotere terugkerende vaststellingen besproken en voorzien van verbeteracties. Alle vaststellingen worden op
respectvolle wijze opgenomen in verslagen die voor alle teamleden toegankelijk
zijn. Aandachtspunten komen op het
nieuwsbord. Nieuwe medewerkers
lopen mee tijdens de observaties. Hun
frisse blik helpt eventuele blinde vlekken
te onderkennen. Dat ze direct deelnemen aan feedbackmomenten bevordert
bovendien de aanspreekcultuur. Omdat
de zorg niet stopt aan de deuren van het
operatiekwartier, wil het OK ook samen
met andere zorgteams observaties
voor en na de ingreep gaan uitvoeren.
Dit verbetert het onderling begrip, de
samenwerking en de zorgkwaliteit.

Doordat de verpleegkundigen de
verbetering hebben ingezet, worden de
verbeterpunten gedragen door het hele
team en sneller geïmplementeerd. Dit
resulteert in verhoogde patiëntveiligheid
en kwaliteitsbehoud en -verbetering.
De communicatie is versterkt en opener
geworden en er is een continu lerende
groep geëngageerd.
Het gaat om reële kwaliteitsverbetering,
niet om kwaliteit op papier. De patiënt is
betrokken als lid van het team (beantwoordt vragen wanneer hij nog wakker
is), waardoor kwaliteitsaspecten vanuit
elke hoek bekeken worden. Dit heeft
al geleid tot verbeteracties, bijvoorbeeld ten aanzien van de koude in de
operatiezaal.
Dit project past volledig binnen de
vier kernwaarden van AZ Turnhout:
betrokken (iedereen is actief betrokken),
inlevend (team en patiënt verplaatsen
zich in elkaar), ondernemend (team reikt
zelf oplossingen aan) en samenwerkend (betere communicatie en geven
feedback). Na het verpleegkundig
departement beginnen nu ook andere
medewerkers (zoals artsen of logistiek
assistenten) belangstelling te tonen
voor deelname. Dit versterkt het auditen toetsingsbeleid.

Succesfactoren
•

Het doorzettingsvermogen van

•

•

•

•

•

een klein aantal zeer gemotiveerde
mensen;
Het doorzetten van de verbetercyclus, waardoor het team zag dat
het hierdoor én door een sterkere
teamband problemen het hoofd kan
bieden;
Het besef en de acceptatie dat
dit traject nooit voltooid is maakt
blijvende groei mogelijk;
Dat andere teams naar de OKwerkwijze komen kijken, resulteert
in nieuwe benaderingen en een
frisse blik op de OK-organisatie;
Een omkadering is nodig om de
nieuwe cultuur van samenwerking
op te starten, te versterken en te
ondersteunen;
De verpleegkundige neemt de
leiding, maar iedereen is betrokken,
ook tijdens het feedbackmoment.

Belang voor de zorg
Eén van de meest risicovolle processen
in de zorg, namelijk een operatie, wordt
door deze actie op zeer regelmatige
basis geauditeerd. Elke schakel binnen
de zorg, met de patiënt voorop, krijgt
een plaats binnen de bespreking. Dit
kan vertaald worden naar elk traject
binnen elke vorm van zorg. Door
samenwerking tussen alle sleutelpersonen van afdelingen en clusters kunnen
(deel-)trajecten ook beter op elkaar
worden afgestemd. Dit resulteert in
verbetering van de patiëntveiligheid en
kwaliteit en winst in beschikbare middelen. De patiënt krijgt echt een centrale
plaats binnen het traject en continue
verbetering wordt vanzelfsprekend.
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CWZ

Het Diabetes Groeimodel
en de oudercursus Los Vast
Opvoeden van een kind met diabetes type 1 is voor ouders
een ingewikkelde taak. Het groeimodel geeft het gezin houvast en is een leidraad voor elke stap naar zelfstandige diabeteszorg van het kind. De oudercursus helpt ouders hun kind
te coachen, met als doel minder conflicten en betere zelfzorg.

diabetes en dus op de gezondheid.

Succesfactoren/
aandachtspunten
•

Onze jarenlange wens en de passie
om iets van dit project te maken. We

Aanpak

een opfrisbijeenkomst ontwikkeld, met als

Alle ouders van een kind met diabetes zien

titel: Los Vast. Na een pilotcursus is het

het belang van zelfstandigheidsontwikkeling

draaiboek aangepast op basis van de eva-

van hun kind. Maar hoe pak je dat aan? En

luatieformulieren en de input van ouders.

zijn klein begonnen met ons eigen

hoe weet je wanneer je kind wat precies

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een effectieve

diabetesteam en hebben daarna

moet kunnen? Een goede richtlijn hiervoor

methode met een professioneel vormgege-

professionals door het land, ouders,

ontbrak. Het multidisciplinaire Kinder Dia-

ven trainershandleiding.

jongeren en jongvolwassenen betrok-

hebben er veel meer tijd en energie in
gestoken dan begroot.
•

De samenwerking met anderen. We

ken om mee te denken en ons te

betes Centrum Nijmegen heeft daarom het
Diabetes Groeimodel ontwikkeld, op basis

Resultaat

ondersteunen. Doordat het daarna is

van literatuurstudie, wetenschappelijk on-

Om zoveel mogelijk gezinnen, maar ook

gedeeld met zoveel mogelijk hulpverle-

derzoek en vooral ervaringen in de klinische

professionals te laten profiteren van het

ners en gezinnen is het een werkwijze

praktijk. Dit model helpt ouders, jeugdigen

Diabetes Groeimodel en de oudercursus is

van iedereen geworden.

en professionals om een beeld te krijgen

de ‘train-de-trainer’-workshop ontwikkeld.

van wat zij op welke leeftijd van een kind

Alle kinderdiabetescentra in Nederland

kennis te delen, vraagt om extra tijdsin-

mogen verwachten en vormt een leidraad

konden hieraan gratis deelnemen. In april

vestering. Tijd is schaars, dus moesten

om met elkaar in gesprek te gaan over de

2018 waren 48 centra getraind, verspreid

verschillende taken en verantwoordelijkhe-

over zes verschillende locaties.

den. Het Diabetes Groeimodel is verwerkt

Het Diabetes Groeimodel en de oudercur-

financiële ondersteuning mede mogelijk

in een web app, te downloaden via www.

sus Los Vast krijgen in diabetesland steeds

gemaakt dat we de methode zo pro-

diabetesgroeimodel.nl.

meer bekendheid. Binnen veel centra is

fessioneel neer konden zetten.

Aan het Diabetes Groeimodel is een

de eerste oudercursus gegeven of zijn

oudercursus gekoppeld, die via de ouders

de voorbereidingen in volle gang. Zowel

het hele gezin een steun in de rug geeft.

ervaringsdeskundigen als professionals

Belang voor de zorg in het
algemeen

Bij de ontwikkeling ervan zijn professionals,

reageren enthousiast.

De methode is zo opgezet dat elk zieken-

ouders en jongvolwassenen met diabetes

Ouders waarderen dat ze onderling

huis ermee kan werken. Het Kinder Diabe-

betrokken. Met hun input en literatuurstudie

ervaringen kunnen uitwisselen. Ze komen

tes Centrum Nijmegen wilde zijn kennis en

zijn een cursus van drie bijeenkomsten en

tot andere inzichten over de zelfstandig-

ervaringen actief delen met andere centra.

heidsontwikkeling en leren positiever te

Dit fungeerde als vliegwiel: het heeft andere

communiceren met hun kind. De kinderen

centra geïnspireerd om ook meer te gaan

en jongeren zijn blij dat ze meer betrokken

delen, wat de zorg voor de patiënt steeds

worden bij de diabeteszorg en zelf een doel

verder zal verbeteren. Inmiddels zijn we

mogen kiezen.

samen met professionals uit andere centra

Op lange termijn zullen gezinsleden met

bezig met het opzetten van wetenschap-

elkaar de uitdaging als team aangaan. De

pelijk onderzoek naar de effecten van de

kwaliteit van de interacties en daardoor de

oudercursus. Ook zijn er concrete plannen

kwaliteit van leven zal toenemen. Dat heeft

om de methode door te ontwikkelen en te

een positief effect op de omgang met de

promoten.
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•

De ambitie om samen te werken en

we keuzes maken.
•

Ten slotte heeft de inhoudelijke en

Deventer Ziekenhuis

Regionaal transferpunt
Salland
Het Regionaal Transferpunt (RTP) maakt de zoektocht naar
de juiste zorgplek voor de patiënt overbodig. Alle verblijfsvragen in Salland zijn voortaan via één loket te regelen. Van
eerstelijnsverblijf en revalidatiezorg tot zorg vanuit de Wet
langdurige zorg en respijtzorg. Zeven dagen per week.

Aanpak

men kan worden in een VVT-instelling

organisatie efficiënter en effectiever.

Binnen het RTP Salland werken het Deventer

voor kortdurend verblijf komen niet meer

Partners houden elkaar scherp op het

Ziekenhuis en ruim 15 VVT-instellingen

voor;

samen met gemeenten, 140 huisartsen,

3. Patiënten worden direct op het juiste

nakomen van afspraken;
4. De verbinding tussen alle betrokkenen

verslavingszorg, GGZ, VGZ en zorgverze-

bed geplaatst en krijgen de zorg die zij

is sterk gesteund vanuit de vereniging

keraars om de verblijfsvraag voor patiënten

nodig hebben. Onnodige ziekenhuisop-

ZISO (Zorg en Innovatie in Salland en

op te lossen. Elke netwerkpartner heeft

name of herplaatsingen door de regio is

omgeving) en het programma Salland

toegang tot dezelfde informatie en kan de

overbodig;

verblijfsvraag afhandelen. Wie een bed

4. Het RTP scheelt specialisten, huisartsen

United;
5. Blijf het hogere doel benadrukken: de

‘beschikbaar’ meldt, is in staat daadwerkelijk

en zorgverleners in de VVT veel tijd. In

juiste zorg op de juiste plek op het juiste

zorg te leveren als daar aanspraak op is.

plaats van drie tot vijf uur per patiënten-

moment. Start dus met de inhoud en ga

De regie ligt bij de transferverpleegkundigen

transfer, zijn ze nu tweemaal tien minuten

niet te snel over de infrastructuur en de

van het transmuraal logistiek bureau van het
Deventer Ziekenhuis. De applicatie POINT
ondersteunt het capaciteitsoverzicht en de
digitale transfer van overdracht van patiënten.

kwijt;
5. Huisartsen voelen zich ontzorgd en
richten zich op de medische overdracht;
6. De werkzaamheden van de transferver-

financiering praten;
6. Er is een neutrale kartrekker nodig die investeert in de verbindingen en contacten
tussen de deelnemende partijen.

pleegkundigen worden verrijkt met veel

Hoe werkt het precies?
Als een huisarts advies wenst over een patiënt of overplaatsing naar een VVT-instelling

eigen verantwoordelijkheid. Zorgprofessionals worden efficiënter ingezet;
7. Het RTP biedt zorgverzekeraars en

Belang voor de zorg in het
algemeen
De diverse Hoofdlijnenakkoorden noodzaken

nodig acht, belt hij met het Regionaal Trans-

gemeente inzicht in de ingekochte

om steeds meer zorg buiten de muren van

ferpunt Salland. Zeven dagen per week zijn

capaciteit en doorstroming. Het maakt

het ziekenhuis te leveren, zodat ouderen

transferverpleegkundigen beschikbaar om

inzichtelijk of er knelpunten zijn en waar

langer thuis kunnen blijven. Niet alleen een

samen met de huisarts de zorgbehoefte te

die zitten;

ziekenhuis krijgt hierdoor zorgvragen, ook

inventariseren en te adviseren over eventuele

8. Het RTP zorgt ervoor dat zorgaanbie-

huisartsen, VVT-instellingen en GGZ-aanbie-

vervolgzorg. De transferverpleegkundigen

ders veilig en verantwoord patiëntgege-

ders. Het regionaal transferpunt voert hierin

regelen samen met de netwerkpartners alle

vens digitaal kunnen overdragen.

de regie.

organisatorische en administratieve taken.

Resultaat

De juiste zorg op het juiste moment op de

Succesfactoren

juiste plek vraagt inzicht in de gehele keten

1. Investeren in elkaar leren kennen en ver-

en zorgvuldige afweging van de opties, ook

trouwen, waardoor iedereen overtuigd

voor de ‘grijze gebieden’ tussen verschil-

voor hem/haar geregeld. De ontvan-

is van nut en noodzaak van centrale

lende domeinen. Een beperkt aanbod

gende aanbieder wacht de patiënt op en

coördinatie;

zou leiden tot versnippering, opnames op

1. De patiënt staat centraal en alles wordt

beschikt over alle benodigde informatie
om te starten met zorg;
2. Acute situaties op de huisartsenpost en
SEH waarbij een patiënt niet opgeno-

2. Het is cruciaal om randvoorwaarden
goed te regelen;
3. Samenwerken op basis van vertrouwen
maakt het vak inhoudelijk leuker en de

‘verkeerde’ bedden en meermaals verhuizen
van patiënten. Voor de patiënt en familie een
onaangename situatie en het maakt de zorg
uiteindelijk ook duurder.
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Diakonessenhuis

Op weg naar 100%
medicatieverificatie
In het Diakonessenhuis beschikken medisch specialisten
bij elk bezoek over actuele medicatieoverzichten van hun
patiënten. Een belangrijke voorwaarde om te garanderen
dat patiënten de juiste medicatie krijgen voorgeschreven.

De ziekenhuisapotheek leest dagelijks de
medicatiegegevens in het EPD in, op basis
van de spreekuren op de poliklinieken van
de daaropvolgende dag. De medisch specialist heeft deze medicatiegegevens daar-

Aanpak

medicatieverificatie op basis van het EPD,

door tijdig ter inzage. Vanuit dat overzicht,

Stap 1: Medicatieverificatie bij ge-

het LSP en de informatie van de patiënt zelf.

opgehaald via het Landelijk Schakelpunt,

plande opnames

zijn de medicatiegegevens over te nemen

Voorafgaand aan het bezoek aan de anes-

Resultaat (juli 2018)

als voorschrift in het elektronisch patiënten-

thesist, stellen de apothekersassistent en de

Medicatieverificatie bij geplande opna-

dossier van het ziekenhuis.

patiënt vast welke medicatie thuis gebruikt

mes: 98%

Inzetten van apothekersassistenten

wordt. De anesthesist heeft hierdoor een

Nagenoeg alle gepland opgenomen patiën-

Medicatieverificatie kan het beste worden

actueel medicatieoverzicht (AMO) en kan

ten krijgen een medicatieverificatiegesprek

uitgevoerd door een apothekersassistent op

met de patiënt afspraken maken over het

door een apothekersassistent. De dag voor

basis van een afleveroverzicht van de open-

medicatiegebruik rondom een operatie. Bij

de opname wordt bovendien gebeld of er

bare apotheek, bleek uit het WHO-project

opname is het AMO bekend en vastgelegd

nog wijzigingen zijn sinds het medicatieveri-

High 5’s, ‘Medication reconciliation’.

in het Elektronisch Voorschrijfsysteem.

ficatiegesprek.

Toevoegen apothekersassistenten aan

Stap 2: Medicatieverificatie bij spoed-

Medicatieverificatie bij spoedopnames:

team Spoedeisende hulp

opnames

96%

Bij spoedopnames is dé succesfactor dat

Op de Spoedeisende Hulp voert een

Vrijwel alle met spoed opgenomen patiënten

de apothekersassistente deel uitmaakt van

apothekersassistent dagelijks, ook in het

krijgen een medicatieverificatiegesprek met

het SEH-team en daar ook een werkplek

weekend, van 10.00 tot 22.00 uur, medica-

een apothekersassistent.

heeft.

tieverificatiegesprekken met patiënten. Wie

Medicatieverificatie bij eerste polikli-

Uitvoeren risicoanalyse door medisch

na 22.00 uur wordt opgenomen, krijgt bin-

niekbezoeken: 49%

specialisten

nen 24 uur een medicatieverificatiegesprek.

Sinds januari 2018 wordt medicatieverifica-

Het uitvoeren van een risicoanalyse is een

Door de koppeling van het elektronisch

tie bij het eerste polikliniekbezoek uitgevoerd

geschikte methode om het aantal medica-

patiëntendossier (EPD) van het Diakones-

door de medisch specialisten. In juli 2018

tieverificatiegesprekken terug te brengen tot

senhuis aan het Landelijk Schakelpunt (LSP)

voeren medisch specialisten bij 49% van

die patiënten bij wie dit echt nodig is.

is voor de meeste patiënten een afleverover-

de eerste polikliniekbezoeken de mate van

zicht 24/7 opvraagbaar.

medicatieverificatie uit die zij in hun risico-

Belang voor de zorg

Stap 3: Medicatieverificatie bij polikli-

analyse als vereist hebben vastgesteld. Dit

Incomplete medicatieoverzichten veroor-

niekbezoeken en dagbehandelingen

percentage neemt nog elke maand toe.

zaken veel voorschrijffouten. Patiënten

Medisch specialisten hebben voor alle po-

kunnen de verkeerde medicatie krijgen,

liklinische behandelingen een risicoanalyse

Succesfactoren

de verkeerde dosis krijgen of voorgeschre-

gemaakt m.b.t. medicatiegebruik op basis

Beschikbaar hebben van medicatiege-

ven medicatie níet krijgen. Dit kan leiden

van richtlijnen van het eigen specialisme.

gevens

tot schade door ineffectieve behandeling,

Daarmee hebben zij bepaald welke mate

Het beschikbaar hebben van het aflever-

overbehandeling en bijwerkingen of zelfs

van medicatieverificatie nodig is per patiënt.

overzicht van medicatie als basis voor

tot verlengde opname of overlijden van de

Medicatieverificatie op de poliklinieken wordt

medicatieverificatie is een succesfactor. Dit

patiënt. Medicatiefouten kunnen bovendien

nu gedaan door de medisch specialisten

is mogelijk door koppeling van het EPD aan

leiden tot veel ‘herstelwerkzaamheden’ door

zelf op basis van deze risicoanalyse. De

het LSP.

de zorgverleners, maar ook tot ineffectieve

ziekenhuisapothekers hebben de medisch

Inlezen medicatiegegevens vóór het

behandelingen, met hogere zorgkosten tot

specialisten geschoold in het uitvoeren van

polikliniekbezoek

gevolg.

14 niaz nieuws

Elkerliek Ziekenhuis

Conservatieve polikliniek voor
Chronische niersChade (3C)
Steeds meer patiënten met chronische nierschade, zonder
zicht op niertransplantatie, zien bewust af van dialyse. Voor
hen is er de ‘conservatieve polikliniek’, gericht op de kwaliteit van het resterende leven, symptoomcontrole en het
begeleiden van de partner/mantelzorger.

overleven.”
1.

Een goed gesprek blijkt de basis van
goede zorg of behandeling;

2.

‘Patiëntprofiel’ vormt een waardevolle
ondersteuning voor alle disciplines om de
patiënten optimaal te begeleiden. Klach-

Aanpak

profiel’ om de patiënten persoonlijk goed

ten, symptomen, psychosociale situatie

Wie geen zicht heeft op niertransplantatie en

te kennen, zodat de zorg multidisciplinair

die eerder geen aandacht krijgen, worden

de nadelen van supportieve dialyse te groot

gepersonaliseerd en geoptimaliseerd kan

nu wel besproken. Kleine interventies

vindt, kan er voor kiezen om niet te dialyse-

worden. Dit patiëntenprofiel beslaat vier

ren. Voor deze patiënten is de Conservatieve

gevalideerde vragenlijsten: DS14 - type

polikliniek voor Chronische nier sChade (3C)

D-persoonlijkheid, KDOQI QoL, Gronin-

opgezet.

gen Frailty Index en Hospital anxiety and

Start project
•

Het samenstellen van een multidisci(palliatieve) verpleegkundig, medisch

en mantelzorg;

•

•

‘onnodige cure’.

Samen met patiënt en mantelzorg wordt

Het includeren van de patiënten: chroni-

besproken en samengesteld. Deze ACP

Succesfactoren/
aandachtspunten

wordt aan de huisarts medegedeeld;

•

Doelen

•

Vrijwel geen enkele patiënt ondergaat

de Advanced Care Planning (ACP)

15ml/min en ≥ 75 jaar.

•

patiënt (ACP);
5.

arts en dienst geestelijk verzorger;
sche nierschade met creatinineklaring ≤

•

Duidelijkheid voor de huisarts en collegaspecialisten over de wensen van de

Multidisciplinair overleg vindt 2x/jaar
plaats, met terugkoppeling naar patiënt

Mantelzorgers zijn tevreden dat ze ook
gehoord worden;

4.

depression scale);
•

plinaire werkgroep: nefroloog, dialyse
maatschappelijk werk, diëtiste, palliatieve

hierin verhogen de kwaliteit van leven;
3.

•

Het multidisciplinaire team staat te allen

het projectteam, doorzettingsvermogen,

tijde paraat voor mantelzorg.

Patiëntgericht: Het meten en het bieden

De multidisciplinaire samenstelling van
betrokkenheid en enthousiasme.

•

Erkenning van cliëntenraad van het Elker-

van gerichte zorg bij veranderingen in de

Resultaat

kwaliteit van leven, (uremische) sympto-

De Conservatieve polikliniek biedt patiënt en

men, kwetsbaarheid, depressie/angst,

mantelzorg optimale begeleiding en behande-

alle disciplines zijn; het kost tijd en mid-

cognitieve functie en prestaties bij patiën-

ling. De nadruk ligt op wat voor de patiënt

delen om deze wijze van begeleiding

ten die conservatieve zorg ontvangen;

essentieel is, meer ‘care’ dan ‘cure’. Er is meer

Mantelzorg gericht: Het meten en be-

tijd voor gesprekken over de laatste levens-

schrijven van de subjectieve en objectieve

fase, zoals hoe ver je wilt gaan met behande-

last van mantelzorg;

len en welke medicijnen je echt nodig hebt.

Specialist-/teamgericht: Het beslissings-

De patiënt en de mantelzorg waarderen deze

proces verkennen dat voorafgaat aan

wijze van begeleiding, zijn minder gespannen,

verwijzing voor conservatieve zorg met

hebben het gevoel dat ze weten wat er gaat

betrekking tot patiënttevredenheid (samen

gebeuren en dat ze niet alleen staan. Zoals

Belang voor de zorg in het
algemeen

beslissen).

patiënt J. (78) zegt: “Ik wil leven, maar niet

Het 3C-project belichaamt persoonlijke en

liek ziekenhuis (Cliëntenjaarprijs 2017).
•

Er moet voldoende ondersteuning voor

optimaal uit te kunnen voeren;
•

Training ontwikkelen voor alle disciplines
in het communiceren;

•

Een potentiële valkuil is ‘Begeleiden, maar
niet betuttelen’.

Werkwijze

gerichte zorg. Het draagt bij aan optimale

•

Patiënten worden 4x/jaar op de poli

kwaliteit van leven en van sterven. ACP geeft

gezien, 2x bij nefroloog (nadruk op soma-

in samenspraak met de behandelaar de regie

tische zorg) en 2x bij dialyseverpleegkun-

terug aan patiënten, waardoor onnodige actie,

dige met aantekening voor palliatieve zorg

interventies en/of zorg door onwetendheid

(nadruk op psychosociale zorg, inclusief

vermeden kunnen worden. De werkwijze

mantelzorg);

kan ook bij patiënten met andere chronische

We maken gebruik van het ‘patiënten-

aandoeningen worden toegepast.

•
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Erasmus MC

Design4care: innovatie voor
de dagelijkse zorgpraktijk
Verpleegkundigen komen in hun werk vaak praktische problemen tegen die ze zelf provisorisch oplossen. Slimme technische
innovaties bieden uitkomst. Deze komen in het Erasmus MC tot
stand in co-creatie met studenten van Hogeschool Rotterdam.

Aanpak
1.

2.

3.

5.

Hulpmiddel toedienen dikke sondevoeding: cliënten van de afdeling adolescen-

soon van het Erasmus MC een praktijkpro-

tenpsychiatrie die niet kunnen of willen eten

bleem voor. Ook komen praktijkproblemen

krijgen soms sondevoeding toegediend.

naar boven tijdens workshops;

Een medewerker moet dan dikke voeding

Vierdejaars studenten van de Hogeschool

in een maagsonde spuiten. Hiervoor is

tijdens presentaties en in het huisblad

werken een prototype uit in samenwerking

veel kracht nodig. Een instrument voor

Scanner, verandert de blik op de eigen

met verpleegkundigen;

toediening van dikke sondevoeding biedt

praktijk. Men ziet nieuwe praktijkproblemen

Na meerdere versies van het prototype

uitkomst;

volgt een realistische uitwerking, bv in de

4.

•

Een zorgprofessional legt de contactper-

•

Babylengtemeter: de babylengtemeter

om op te lossen;
•

Medewerkers en (familie van) patiënten sig-

vorm van een 3D-geprint prototype. Dat

meet buiten de couveuse digitaal de lengte

naleren verbeterpunten. Familie gaat ook

wordt nader getest met zorgprofessionals;

van prematuur geboren kinderen, met

zelf aan de slag, met bijvoorbeeld een hoes

De afdeling Experimentele Medische

behulp van twee lichtlijnen.

om monitorkabels van de vloer te houden

Instrumentatie beoordeelt of het prototype

Verpleegkundigen en ouders van patiënten zijn

tot gevolg. Deze initiatieven worden zeer

technisch goed ontworpen en produ-

alert op verbetermogelijkheden. Enkele reacties:

gewaardeerd en getuigen van een nieuwe

ceerbaar is. De Unit Infectiepreventie

•

veiligheidscultuur;

Hulpmiddel om zeer dunne centrale lijn
•

Erasmus MC en Hogeschool Rotterdam

beoordeelt of het prototype voldoet aan de

door te spuiten: “Wat een geweldige

hygiënische eisen;

uitvinding, nu kan ik pijnloos sluiten”;

onderschrijven het belang van deze

Hulpmiddel toedienen dikke sondevoe-

samenwerking.

Studenten verpleegkunde onderzoeken in

•

een gebruikerstest of het prototype voldoet

ding: “Ik word hier heel blij van, nu hoef ik

Ontwikkelpunt: een eigen Erasmus design- en

aan de wensen. Zo ja, dan bestelt de

de spuit niet meer tegen mijn riem leeg te

maakstudio zou de processen kunnen versnel-

afdeling meerdere professioneel gemaakte

drukken”.

len.

producten voor implementatie;
6.

Het Technology Transfer Office (TTO)

Succesfactoren

Nut voor de zorg

van het Erasmus MC scout beloftevolle

•

Het is essentieel om verpleegkundigen en

Design4Care geeft een impuls aan het ver-

innovaties voor valorisatie en ondersteunt

(familie van) patiënten vanaf het begin bij

pleegkundig beroep, verhoogt de aantrekkelijk-

studenten in het valorisatietraject;

het ontwerpproces te betrekken, om de in-

heid van het Erasmus MC als werkgever en

De innovatie wordt in een (wetenschappe-

novatie te laten aansluiten bij hun wensen;

helpt praktijkproblemen oplossen. Omdat de

Door studenten van verschillende

innovaties vaak fysiek belastende, ergonomisch

opleidingen van zorg en techniek er bij te

onhandige en veelvuldig herhaalde handelingen

Resultaat

betrekken en outside the box te denken,

verlichten, kunnen ze het arbeidsproces voor

In het tweede jaar van Design4Care zijn zestien

komen verrassende en goed werkende

medewerkers verbeteren. Dit draagt bij aan

problemen opgepakt. In de praktijk worden

oplossingen tot stand;

veilige zorg en duurzame inzetbaarheid. De

De bottom-up benadering werkt enthou-

samenwerking is geschikt voor andere steden

Kranenblokhouder voor infuuslijnen: de

siasmerend voor medewerkers en ook de

waar een ziekenhuis en een vergelijkbare on-

houder voorkomt dat infuuslijnen afge-

studenten voelen zich zeer betrokken en

derwijsinstelling zijn. Het concept is ook toepas-

zijn trots op hun voorstellen;

baar bij andere patiënten- en beroepsgroepen

Door succesvolle innovaties te tonen

of in een andere context, zoals de thuiszorg.

7.

lijk) artikel beschreven.

zeven innovaties gebruikt, zoals:
•

•

•

klemd worden bij het omhoog zetten van
de bedhekken;
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•

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Het Kleine Helden Huis
Na een vroeggeboorte volgt een onzekere periode voor het
hele gezin. Er blijkt grote behoefte te bestaan aan medische
en sociaal-emotionele begeleiding. Samen met partners collega-ziekenhuizen, gemeente, CJG, werkgevers, scholen
en patiëntenvereniging - biedt Franciscus Gasthuis & Vlietland deze hulp in een niet-klinische setting. De gecombineerde aanpak maakt het gezin fysiek en mentaal fit.

•
•

•

Aanpak
Na ontslag beginnen de prematuur en het gezin aan een
nieuwe fase. Maar hoe voorkom
je heropnames op basis van
sociale indicatie en beperk je
medische schade? Hoe geef je
het gezin een goede ‘doorstart’? De casemanagers medische zorg en sociaal-emotionele
zorg zetten zich hiervoor in. In
een niet-klinische setting, op één locatie,
organiseren ze een kring van deskundigen die alle tijd, aandacht en medische
zorg biedt waar de prematuur en het
gezin behoefte aan hebben. Dit leidt tot
snelle en juiste diagnoses en behandelplannen en adequate begeleiding op
sociaal-emotioneel gebied. Vroegtijdige
hulp en begeleiding voorkomt of beperkt
schade bij de prematuur en problemen
als depressies, burn-outs en echtscheidingen bij de ouders. Langdurige uitval in
het sociale en arbeidsproces blijft achterwege. Het Kleine Helden Huis krijgt het
gezin fysiek en mentaal fit.

Resultaat
Het Kleine Helden Huis is in januari 2018
geopend. Bij 30% van de prematuren
is een interventie op maat verricht.
Hierdoor is de terugval op medische
zorg beperkt gebleven. Dat betekent
óók: minder heropnames, minder
infectiegevaar, geen volle wachtkamers
en geen wachtlijsten. In het gezin komt
meer rust en er wordt meer teruggekoppeld naar de hulpverleners. Hierdoor kan

vers, scholen en patiëntenvereniging;
Kennis- en onderzoekscentrum voor
deze specifieke doelgroep;
Schakel tussen eerste en tweedelijnszorg door middel van samenwerking, hierdoor kunnen kosten
beperkt blijven;
Een gezinscoach is laagdrempelig en
toegankelijk.

Aandachtspunten
Omdat de aanpak zo innovatief is, is het
lastig om de juiste hulp met de juiste
vergoeding op het juiste moment te kunnen bieden. Er zijn veel stakeholders en
de huidige financieringsstructuur heeft
beperkingen.

Belang voor de zorg
sneller geïntervenieerd worden. Ouders
zijn weer aan het werk, uit depressies
gekomen en de gezinsstructuur kan
herstellen.

Succesfactoren
•

•

•
•
•

•

•

Eindverantwoordelijkheid en onderlinge continue afstemming tussen
casemanager medische zorg en
casemanager sociaal emotionele
zorg;
Alle betrokken disciplines op één
locatie met focus op specifieke
doelgroep;
Direct overleg tussen verschillende
disciplines;
Directe emotionele en sociale zorg;
Direct aandacht en signalering voor
sociale problematiek als gevolg van
vroeggeboorte;
Voor de ouders korte lijnen naar en
directe bereikbaarheid van casemanagers, zodat er snel geschakeld
kan worden;
Goede sociale kaart door intensieve
samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen, gemeente, CJG, werkge-

Franciscus Gasthuis & Vlietland werkt
samen met het Maasstad Ziekenhuis
en het Erasmus MC in het Neonatale
Centrum binnen de ‘Beter Keten’: deze
keten wil de zorg voor pasgeborenen
op alle drie de locaties gelijktrekken. Samenwerking in Het Kleine Helden Huis is
een mooi vervolg op de reeds gemaakte
start. Er wordt een goede verbinding
gemaakt tussen de eerste en tweede lijn,
waarbij kinderarts en consultatiebureau
van elkaar leren. Door deze zorg in Het
Kleine Helden Huis te verlenen en niet
in het ziekenhuis, krijgt het ziekenhuis
bovendien meer ruimte voor andere
patiënten en verkorten de wachtlijsten.
De medische en psychosociale uitkomsten, de patiënt-gerapporteerde
uitkomsten en de kosten van Het Kleine
Heldenhuis worden onderzocht (valuebased healthcare). De lessen die hieruit
getrokken worden, worden gedeeld met
de andere ziekenhuizen. Zo mogelijk
wordt het concept uitgebreid naar
andere steden.
Meer informatie kunt u vinden op www.
hetkleineheldenhuis.nl
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Groep Zorg H. Familie

De propere handencup
Hoe kunnen we medewerkers sensibiliseren rond het belang
van een goede handhygiëne in het kader van infectiepreventie? Hoe kunnen we het aantal bacteriën op de handen
van medewerkers, studenten en vakantiekrachten meten en
aantoonbaar maken, om de verschillende zorgteams feedback te geven?

•

•

Aanpak
De cra-arts van de Groep Zorg
Heilige Familie neemt maandelijks,
per afdeling (ad random), drie stalen
af van de handpalmen van medewerkers, studenten en vakantiekrachten
via petrischalen. Die petrischalen
worden in laboratorium op kweek
gezet. De cra-arts verwerkt de
resultaten per team in grafieken en
voorziet ze van de nodige schriftelijke
uitleg. Hij plaatst de gegevens in het
gemeenschappelijk informatiemodel van processen, documenten en
indicatoren. De resultaten worden
altijd besproken op de teamoverleggen met alle medewerkers. Het team
dat aan het einde van het werkjaar
het beste scoort, krijgt voor een jaar
de wisselbeker: de ‘Propere Handencup’. Alle medewerkers krijgen een
glas schuimwijn en een lekker stuk
taart.
Daarnaast worden maandelijks alle
infecties van de bewoners geregistreerd per afdeling. De cra-artsen
onderzoeken of er mogelijk een
verband is tussen deze infecties en
de staalafname van de handen van
medewerkers op dat moment.

Resultaat
•

Het aantal bacteriën op de handen van de medewerkers is aan
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•
•

het dalen;
Er zijn minder gevaarlijke bacteriën op de handen aanwezig;
Medewerkers ervaren de werkwijze als een leuke, competitieve
sensibilisering. Ze moedigen elkaar aan om goede handhygiëne
te doen.
•

Succesfactoren/
aandachtspunten
•

We zien dat we naast de staalafnames meteen ook extra check
moeten doen op het gebruik van
juwelen aan de handen. Dit nemen we mee in onze verwerking
van de resultaten van de propere
handencup.

In de zomer is het resultaat licht
verminderd. Dit komt voornamelijk door de staalafnames van
de vakantiekrachten. Zij krijgen
extra uitleg voor aanvang van hun
vakantiejob.
Valkuil is de toename van onjuist
handschoenengebruik. Het gebruik kan een vals gevoel van veiligheid geven, bijvoorbeeld wanneer men dezelfde handschoenen
bij meerdere bewoners gebruikt.
We zullen dit bij eerstkomende
vorming rond handhygiëne voor
medewerkers ook extra onder de
aandacht brengen.
Ook vrijwilligers krijgen in 2019
een uitgebreide vorming over het
belang van goede handhygiëne
en hoe dit concreet binnen hun
vrijwilligersdomein kan worden
toegepast. Daarna nemen we
ook vrijwilligers op in de meting
rond de Propere Handencup.

Belang voor de zorg in
het algemeen
Vermindering van infecties bij bewoners zorgt voor verminderde ongemakken. Bewoners hebben minder
last van klassieke symptomen en
we beperken het antibioticagebruik.
Door de ludieke, competitieve invalshoek vinden medewerkers het leuk
om hier nog extra hun beste beentje
voor te zetten.

H. Hartziekenhuis Mol

C.O.P.I.N.G.@WORK
Met C.O.P.I.N.G.@WORK maakt H. Hartziekenhuis patiëntveiligheidsincidenten in een lerende en veilige sfeer bespreekbaar
(‘open disclosure’).Verder helpt het om zorg te dragen voor
elkaar op de moeilijke momenten na een klinisch patiëntveiligheidsincident.

Aanpak
Stap 1: De kartrekker (de HR-directeur)
inventariseerde bij artsen en verpleegkundigen of er behoefte was aan, en
draagvlak voor, een dergelijk project.
Stap 2: Met steun van de artsen heeft
de kartrekker een specifieke opleiding
gevolgd aan de KU Leuven.
Stap 3: Een second-victimbeleid is
opgesteld en top-down gepresenteerd.
De bouwstenen zijn opgenomen in de
missie en visie van het ziekenhuis.
Stap 4: Een organisatiestructuur werd
opgesteld. Zeven (agressie)coaches zijn
opgeleid om medewerkers te helpen
bij incidenten. De coaches vangen ook
medewerkers op na andere veiligheidsincidenten en informeren de secondvictimcoach. Die komt in actie als een
incident met de voltallige groep besproken moet worden. Er is een speciaal
telefoonnummer voor second victims
beschikbaar en in het ziekenhuis is
breed de aandacht gevestigd op de
second-victimcoach. Bij klinische en/
of patiëntveiligheidsincidenten kan elk
teamlid de second-victimcoach vragen
het incident bespreekbaar te maken.
De coach houdt een registratiesysteem
bij dat gelinkt wordt aan het algemeen
incidentmeldingssysteem. Het project
wordt jaarlijks opgevolgd door de Raad
van Beheer, de Medische Raad en het
directiecomité.
Stap 5: Het preventief uitwerken van
een Management Plan na Klinisch Incident. Deze stap is lopende. Het project
is kleinschalig en low profile gestart op
gynaecologie. Inmiddels wordt het project breed gedragen op verschillende

afdelingen. Ook de scope is verbreed:
de coach wordt nu ook ingeschakeld
om ‘incidenten tussen artsen’ bespreekbaar te maken en samen op te
lossen.

•
•

•

Resultaat
Incidenten zijn bespreekbaar. We veroordelen elkaar niet, leren van eventuele fouten en willen elkaar helpen. De
second-victimcoach begeleidt enkele
artsen die het soms zwaar hebben
wanneer zich meerdere incidenten
binnen een bepaalde termijn voordoen.
Artsen motiveren elkaar om het gesprek
aan te gaan als ze het te zwaar krijgen.

Valkuilen
•

•

Succesfactoren
•

•
•

•

•

Het veilig bespreekbaar maken van
patiëntveiligheidsincidenten leidt tot
preventieve maatregelen en creëert
rust onder professionals;
Het is belangrijk om ook met de patiënt incidenten open te bespreken;
Bij cases moeten we eerst stap
voor stap het incident doornemen,
de emoties laten komen en niet
vrezen ‘zwak’ of ‘onkundig’ over te
komen. In een tweede fase wordt
er iets meer afstand genomen en
wordt geanalyseerd wat anders en
beter had gekund;
Tenslotte wordt onderzocht hoe we
in sommige cases de tijd kunnen
verkorten door nog efficiënter te
werken;
Doordat alles binnenskamers
bleef en er daadwerkelijk preventieve maatregelen zijn getroffen ten
gunste van de patiënt, groeide het

vertrouwen. De teams ondervonden
ware steun van elkaar;
Het kost tijd en middelen, geduld
en moed;
De coach moet niet willen ‘overtuigen’; de teams overtuigen eigenlijk
via hun daden de anderen;
Alles gebeurt op vrijwillige basis en
naast het gewone werk. Dit weegt
soms.

•

•

•

Open disclosure vraagt tijd en een
veranderingsproces. Een open
disclosure-cultuur is niet vanzelfsprekend in de Belgische medische
wereld;
Neem voldoende tijd om incidenten
volledig te bespreken en ook helder
te krijgen hoe een dergelijk incident
in de toekomst te voorkomen is;
Maximale discretie onder de teams
én het onvoorwaardelijk op elkaar
kunnen rekenen zijn vereisten;
De Medische Raad, de Raad van
Beheer en het directieteam moeten
er daadwerkelijk achter staan;
Deskundigheid is nodig voor de
opstart van het project en voor het
begeleiden van de teams.

Belang voor de zorg
Elke zorginstelling heeft het nodig
dat er ‘zorg gedragen wordt voor de
zorgende’. Dit project is opgezet zonder grote middelen, maar heeft grote
impact op de zorg die alle stakeholders
voor elkaar dragen en voor de patiënt.
‘Zorg voor de zorgenden’ steunt op
bouwblokken zoals moed, vertrouwen,
open communicatie, kritische evaluatie
van procedures en creativiteit.

19

NIAZ Jaarprijs 2018

H.-Hartziekenhuis Lier

VIR-buddy als facilitator
tijdens het accreditatietraject
Hoe laat je accreditatie en de nieuwe afspraken en richtlijnen die in dit kader zijn gemaakt, leven in je organisatie?
Het H.-Hartziekenhuis Lier informeert medewerkers ‘top
down’ over de richtlijnen, normensets en normencriteria,
maar vindt het belangrijk dat medewerkers zelf creatieve
ideeën uitwerken en inzetten om de richtlijnen en normensets te vertalen naar de werkvloer.

•
•

Aanpak
Om medewerkers meer eigenaarschap te geven, is de ‘VIR-buddy’ in het
leven geroepen. De VIR-buddy is een
afdelingsmedewerker die zich vrijwillig
een zelf gekozen VIR eigen maakt en
zijn team coacht in het leren kennen van
de VIR en de correcte toepassing ervan.
Het ziekenhuis heeft krijtlijnen opgesteld
over het doel van een VIR-buddy, maar
de invulling ervan is vrij. De VIR-buddy’s
vulden hun functie met een enorme
creativiteit in. De VIR’s komen als het
ware tot leven.
Naast de creatie van de VIR-buddy is
een VIR-poster gemaakt. Die beschrijft
elke VIR in één korte zin. De posters hangen door het hele ziekenhuis. Verder is
een zakboekje ontwikkeld en ter beschikking gesteld aan elke medewerker. Het
bevat een korte weergave van alle VIR’s
en een aantal belangrijke ziekenhuisbrede thema’s. Elke pagina heeft een uniek
trefwoord waarmee de medewerker
meteen de correcte procedure terug kan
vinden in het documentbeheersysteem.

Resultaat
De auditresultaten geven een duidelijk
positieve trend sinds de opstart van de
VIR-buddy’s in maart 2018. Waar de auditresultaten van februari negatieve cijfers
tonen en de totaalscores van de afdelingen globaal zijn gedaald met gemiddeld
zo’n 12%, zien we vanaf mei 2018 een
uitgesproken toename in het globale

20 niaz nieuws

auditresultaat, gemiddeld met 30%.
Het ziekenhuis werkt op elke afdeling
met kwaliteitsverbeterborden. Wekelijks
komt het team - artsen, verpleegkundigen, ondersteunende werknemers
- samen rond het bord en bespreekt
verbeteracties en indicatoren. De VIRbuddy’s gebruiken deze bordmeetings
voor hun VIR en koppelt deze aan een
nieuwe maandindicator of verbeteractie
op het bord.

Succesfactoren
•

Het vooraf bepaalde communicatieplan vormt het brede kader waarbinnen initiatieven hun plaats kregen.

•

De verschillende acties zijn op elkaar
afgestemd, waardoor de ene communicatietool - bijvoorbeeld de VIRbuddy - de andere tool - bijvoorbeeld
de VIR-poster - versterkt;
Het engagement van de VIR-buddy’s;
Actieve betrokkenheid van de
directie. Tijdens gemba-walks op
de werkvloer werd naar de invulling
en het succes van de VIR-buddy’s
gekeken. Afdelingen waar de VIRbuddy’s goed waren uitgewerkt,
konden steeds positieve feedback
onthalen;
Aandacht voor de VIR-buddy’s door
het accreditatieteam: waar nodig
extra ondersteuning en tips. Op een
intranetpagina staat maandelijks het
‘VIR-idee van de maand’.

Valkuil
Vaak spreken mensen toch de leidinggevende aan bij vragen en problemen,
ze denken er niet aan de VIR-buddy te
contacteren.

Belang voor de zorg
Accreditatie en de nieuwe afspraken en
richtlijnen die in dit kader zijn gemaakt,
continu laten leven in een organisatie
is niet eenvoudig. Accreditatie brengt
namelijk veel verandering en weerstand
met zich mee. Het communicatieplan is
weldoordacht en zorgvuldig opgebouwd
om met deze weerstand om te gaan. De
medewerkers eigenaarschap toekennen om zo verandering ‘bottom up’ te
verwezenlijken is effectiever dan enkel
‘top down’ te werken. De poster en het
zakboekje zijn tools die de medewerker
een versterkend en als het ware ‘gewapend’ gevoel kunnen geven tijdens de
definitieve audit.

HagaZiekenhuis

Meer tijd voor de patiënt
Verpleegkundigen besteden slechts een kwart tot een derde
van hun tijd direct aan de patiënt. Dit wordt zowel door patiënten als door verpleegkundigen als onwenselijk ervaren.
Het doel van het programma is om de tijd van de verpleegkundigen beter en efficiënter te benutten ten bate van de
patiënt.

Aanpak
Het programma ‘Verhoging Zorgtijd’
heeft een bottom-up benadering, waarbij
verpleegkundigen ‘in the lead’ zijn. Het
programma richt zich op een breed
scala van zorgprocessen tijdens de reis
van de patiënt van opname tot ontslag.
Verpleegkundigen krijgen verschillende
(lean) tools voor kwaliteitsverbetering tot
hun beschikking en worden ondersteund
door een programmabegeleider. Ze krijgen
een training om hen vaardigheden aan
te leren om hun eigen zorgprocessen te
verbeteren. Het programma is gebaseerd
op een train-the-trainer-principe, waarbij
verpleegkundigen hun eigen collega’s
instrueren.
Het programma heeft een modulaire
aanpak en duurt twee jaar. Alle verpleegkundigen worden om de beurt ingedeeld
in verbeterteams, zodat iedere verpleegkundige zich de principes van continu
verbeteren eigen kan maken. Gedurende
het programma worden verbeteracties en resultaten bijgehouden op een
prestatie- en verbeterbord op de afdeling.
Dit vergroot het kwaliteitsbewustzijn. Er
ontstaat een cultuur van leren en continu
verbeteren.
Voorafgaand aan de modules wordt een
basisprogramma doorlopen, waarbij de

huidige situatie op de afdeling in kaart
wordt gebracht, de omgeving van de afdeling wordt geoptimaliseerd en randvoorwaarden worden gecreëerd om te kunnen
verbeteren. Daarna worden binnen de
modules processen aangepakt, zoals
‘overdracht’, ‘artsenvisite’, ‘medicatietoediening’ en ‘verpleegkundige procedures’.
De beginsituatie wordt in kaart gebracht
met de eigen zorgminutenmeting-app: alle
acties van verpleegkundigen worden gevolgd gedurende verschillende diensten.
Zo wordt op de minuut af duidelijk waar
verpleegkundigen hun tijd aan besteden: directe zorgtijd, indirecte zorgtijd
en niet-zorgtijd. Na afloop van het totale
programma volgt een effectmeting.

Resultaten
Pre- en postinterventiemetingen tonen
een toename van de zorgtijd in de directe
en indirecte patiëntenzorg aan, terwijl de
tijd voor niet-patiëntenzorg is verminderd.
Voorbeelden: efficiëntere artsenvisite, minder tijd voor uitzetten medicatie, minder
zoeken naar materialen en een kortere
overdrachtstijd.
Naast de kwantificeerbare resultaten
zijn ook andere positieve uitkomsten
gerealiseerd. De samenwerking binnen de
afdeling en tussen afdelingen onderling
is verbeterd. Verpleegkundigen zijn zich
meer bewust geworden van hun eigen rol
in veranderprocessen, wat hun probleemoplossend vermogen vergroot en de
cultuur voor continu verbeteren versterkt.
Ook de patiënttevredenheid is toegenomen.

Nieuwe structuren zoals effectieve
dagstarts en een up-to-date prestatie- en
verbeterbord helpen bij het (kort) cyclisch
verbeteren.
De resultaten worden geborgd binnen een
borgingsmodule en met kwaliteitsteams.

Succesfactoren
Het programma kent een aantal uitgangspunten:
- Kort cyclisch verbeteren met duidelijke
structuren;
- Grote betrokkenheid van verpleegkundigen;
- Focus op processen op de afdeling
binnen de eigen invloedsfeer;
- Gebruik van visual management als
beïnvloeder;
- Focus op alle processen van opname
tot ontslag;
- Belangrijke faciliterende rol voor de
leidinggevende van de afdeling.
Cruciale randvoorwaarden:
- Gebruik een bottom-up benadering;
- Zorg voor voldoende tijd, tools en
begeleiding voor de verbeterteams;
- Garandeer een cultuur waarbinnen
continu verbeteren mogelijk is;
- Zorg voor een adequate verdeling van
afdelingsverpleegkundigen over de
verbeterteams, waarbij ieders kwaliteiten optimaal tot hun recht komen.

Belang voor de zorg
Het is belangrijk dat verpleegkundigen zich
ontwikkelen tot reflectieve professionals,
kwaliteitsbevorderaars en samenwerkingspartners in de zorg. Het programma
‘Verhoging Zorgtijd’ draagt hieraan bij. Het
programma heeft in twee jaar tijd voor veel
beweging gezorgd binnen de verpleegkundige beroepsgroep en heeft daarbij
mooie resultaten geboekt voor zowel
verpleegkundigen als patiënt.
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Het Oogziekenhuis & Optometristen Collectief Rijnmond

Gezamenlijke zorg
glaucoompatiënten
Het aantal glaucoompatiënten groeit. Om ruimte te maken voor
deze groei is een samenwerking gestart met optometristen in
de regio. Voortaan zien zij de stabiele glaucoompatiënten, waardoor in het ziekenhuis plek is voor patiënten die specialistische
glaucoomzorg nodig hebben.

Aanpak
Allereerst is een kritische selectie onder
de optometristen gemaakt op basis van
kwaliteit, ervaring en vertrouwen. Er zijn
vijf optometristen geselecteerd, werkzaam in verschillende optiekzaken in de
regio. Deze optiekzaken beschikken over
de benodigde apparatuur om de patiënten goed te onderzoeken. De optometristen zijn opgeleid in Het Oogziekenhuis
en hebben de afgelopen jaren veelvuldig
contact gehad met de oogartsen van het
ziekenhuis. Om deze samenwerking te
realiseren is geïnvesteerd in een technische oplossing om de optometristen op
afstand op een veilige manier toegang
te geven tot het digitaal dossier van Het
Oogziekenhuis. Ook is een gemeenschappelijke werkwijze bepaald en zijn
overeenkomsten tot stand gekomen.
Sinds februari 2018 krijgen glaucoompatiënten die door de glaucoomarts als
stabiel worden beoordeeld én woonachtig zijn vlakbij één van de vijf optiekzaken
de mogelijkheid om voortaan voor een
periodieke controle een optiekzaak te
bezoeken. Bij een veranderende situatie
kan de optometrist overleg voeren met
de glaucoomarts. Indien nodig krijgt de
patiënt weer een afspraak in Het Oogziekenhuis.

op het gebied van glaucoom. Patiënten
kunnen veel dichter bij huis terecht voor
een periodieke controle. Ze hebben
aanzienlijk minder reistijd, parkeerproblemen en andere reisgerelateerde
problemen. Ook ervaren patiënten de
omgeving waarin de controle plaatsvindt
en het contact met de optometristen in
de optiekzaak als zeer prettig. Aangezien
zowel de optometrist in de optiekzaak
als de glaucoomarts in Het Oogziekenhuis in hetzelfde dossier werken en met
elkaar meekijken, is de kwaliteit van zorg
gewaarborgd.

Succesfactoren
•

•

•

•

•

Resultaat
Voor Het Oogziekenhuis betekent deze
verplaatsing van zorg dat er meer ruimte
is ontstaan om nieuwe patiënten te zien
met tweede- en derdelijns zorgvragen
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•

Continuering van kwalitatief goede
glaucoomzorg in de woonomgeving
van de patiënt;
Een al bestaande vertrouwensband
met kwalitatief goede optometristen
in optiekzaken die gedurende jaren is
opgebouwd;
Korte lijnen tussen de optometristen
en glaucoomartsen via het digitaal
dossier;
Glaucoomartsen met een toekomstvisie die durven te investeren in
samenwerking met optometristen
buiten Het Oogziekenhuis;
Een technisch veilige verbinding
tussen de optiekzaken en Het Oogziekenhuis waardoor optometristen
in hetzelfde digitaal dossier kunnen
werken als de medewerkers van Het
Oogziekenhuis;
Vergoeding vanuit Stichting Coolsin-

gel om de technische aanpassingen
aan het digitaal dossier en verbinding
op afstand te kunnen realiseren.

Belang voor de zorg
Het gebrek aan capaciteit binnen de
tweede- en derdelijnszorg, door onder
andere een dubbele vergrijzing en betere
behandelmogelijkheden, is een bekend
probleem. Door taakherschikking ontstaat ruimte voor patiënten die specialistische zorg nodig hebben. Dit geldt niet
alleen voor de oogheelkunde, maar ook
voor diverse andere specialismen binnen
de zorg.
Patiënten hebben daarnaast behoefte
aan goede zorg dichtbij huis. Door het
verplaatsen van zorg van het ziekenhuis
naar de optiekzaak in de woonomgeving
van de patiënt kan aan deze behoefte
worden voldaan. Een bijkomend voordeel
is dat patiënten zich minder ‘ziek’ voelen
als ze een optiekzaak bezoeken in plaats
van een ziekenhuis waar veel patiënten
aanwezig zijn.
Op langere termijn zorgt taakherschikking
ook voor het betaalbaar houden van de
zorg. Inmiddels hebben diverse andere
zorginstellingen al interesse getoond in
deze nieuwe vorm van samenwerking.

IJsselland Ziekenhuis

Kennis is macht, kennis delen
is kracht
Door best practices op het gebied van kwaliteit en
veiligheid te delen, enthousiasmeren en inspireren we
elkaar. De jaarlijkse postergalerij is hét platform voor
innovatie en kwaliteitsverbetering en leidt tot waardering, enthousiasme en nieuwe ideeën.

Aanpak

bij sluiskamers om ziekenhuisbacteriën

In de landelijke week van de kwaliteit en vei-

tegen te gaan. Deze suggestie is be-

ligheid organiseert het IJsselland Ziekenhuis

sproken met de afdeling infectiepreventie

een postergalerij. Er is plaats voor 22 inzen-

en meegenomen in de verbouw- en

pen en maken van de poster wordt

dingen over innovatie en/of kwaliteitsver-

renovatieplannen van de kliniek.

begeleiding aangeboden en een format

À la carte: presentatie van een nieuw

beschikbaar gesteld. Dit draagt bij aan

betering. Álle afdelingen van het ziekenhuis

•

staat voor elk team open en levert bruikbare ideeën op uit de gehele organisatie;
•

Begeleiding en format: bij het ontwer-

kunnen meedoen. Tijdens de lunchpauzes

voedingsconcept dat verspilling van

presenteren de inzenders hun poster. Zowel

voedsel tegengaat, voor meer aanbod

collega’s als patiënten mogen ter plekke

van eiwitrijke voeding zorgt en een

functioneert als een platform, van waar-

stemmen. Er zijn drie prijzen. De publieksprijs

betere smaakbeleving oplevert. Het

uit sommige ideeën verder uitgewerkt

is voor de poster met de meeste stemmen.

voedingsconcept is inmiddels dooront-

worden of opgepikt worden door andere

Een vakjury, die bestaat uit collega’s van

wikkeld en vormt de basis in de keuken.

teams;

verschillende geledingen van de organisatie,

•

Denk aan sepsis: door via de poster

een kernachtig eindresultaat;
•

•

Platform dat verbindt: de postergalerij

Publieksprijs: doordat elke bezoeker

selecteert de posters voor de winnende prijs

laagdrempelig kennis te verschaffen

ter plekke een stem kan uitbrengen op

en de aanmoedigingsprijs.

over sepsis, is er meer aandacht onder

de favoriete poster, worden de posters

verpleegkundigen gekomen voor (de

met aandacht gelezen en ontstaan er

Resultaat

gevolgen van) sepsis. Sepsis wordt

gesprek en uitwisseling met het team

Een breed publiek kon in korte tijd kennisne-

eerder herkend en behandeld, waardoor

dat de poster presenteert;

men van verschillende onderwerpen. Diverse

het overlijdensrisico van deze patiënten

onderwerpen zijn uitgewerkt en dragen in

daalt.

wordt beloond met toegang tot het

Het bloedstollend boekje: een nieuw

congres International Healthcare

kennisoverdracht. Er is aandacht voor de

zakboekje voor artsen over antistol-

Improvement, wordt ook ervaren dat er

positieve patiëntbeleving. Medewerkers zijn

ling met makkelijk toegankelijke kennis

trots op, en hebben waardering voor, de

over veelvoorkomende praktische

gepresenteerde innovaties en kwaliteitspro-

vragen omtrent antistollingsregulatie en

jecten.

de praktijk bij aan structureel vakinhoudelijke

•

•

Juryprijs: doordat de winnende poster

vakgericht iets te winnen is;
•

Waardering en trots.

diagnostiek. Het zakboekje wordt nog

Belang voor de zorg

Videotraining on the job: een pilot

steeds verspreid en is inmiddels een

Doordat de best practices op een profes-

met een nieuwe individuele training voor

veelgebruikt instrument door artsen bij

sionele manier worden beschreven, ontstaan

medisch specialisten en AIOS over de

antistollingsvragen.

draagvlak en bewustwording over wat er no-

communicatie tussen arts en patiënt. De

•

•

dig is om het initiatief te laten slagen. De best

poster zorgde voor meer deelnemers

Succesfactoren/valkuilen

practices worden ook verspreid buiten het

aan de training. Daarnaast wordt de

Een valkuil was de brede doelgroep: niet elk

ziekenhuis, doordat teams hun poster breder

training nu structureel aangeboden aan

team kan de boodschap op een heldere en

bekendheid geven op bijvoorbeeld congres-

een bredere doelgroep.

toegankelijke manier verwoorden.

sen. Deelnemers en patiënten worden zich

Koper vs. ziekenhuisbacteriën:

bewust van kwaliteitsprojecten en initiatieven

literatuurstudie van verpleegkundigen

Succesfactoren waren:

om de zorg nog beter te maken. Dit leidt tot

over de inzet van koperen materialen

•

waardering.

Laagdrempeligheid: de postergalerij
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Imeldaziekenhuis

BroodjeDirectie
BroodjeDirectie is één van de initiatieven om de patiëntenparticipatie in het Imeldaziekenhuis te verbeteren. Directieleden horen rechtstreeks de ervaringen, problemen, wensen
en behoeften van patiënten tijdens hun verblijf. Dit vormt
het startpunt voor gerichte en concrete verbeteracties in de
patiëntenzorg.

Aanpak
•

•

•

Via allerlei communicatiekanalen
(posters, nieuwsbrief, internetsite, sociale media, filmpjes, ...)
zijn patiënten die de laatste zes
maanden zijn opgenomen (of hun
familieleden) uitgenodigd voor
een gesprek. In eerste instantie
is gestart met personeelsleden
die opgenomen waren, nadien
volgden andere patiënten.
In groepen van zes schoven
patiënten voor een verzorgde
lunch met broodjes, koffie en fruit
aan bij de CEO, de hoofdarts,
de verpleegkundig directeur en
twee moderatoren (de ombudsvrouw en het diensthoofd sociaal
en pastoraal werk). Het gesprek
duurde twee uur.
De moderatoren namen vooraf
contact op met deze patiënten

voor een eerste inventarisatie
van de items en duiding over de
bedoeling van het gesprek.

Resultaat
De kloof tussen de directie en
patiënten is opmerkelijk verkleind.
De deelnemers konden de directieleden aanspreken met de voornaam,
hetgeen de sfeer een stuk gemoedelijker maakte. De deelnemers gaven
aan dat ze blij verrast waren door de
hoge graad van toegankelijkheid van
de directieleden.
De directieleden gaven aan dat het
voor hen een nieuwe ervaring was
om knelpunten (waarvan ze het bestaan vaak al kenden) te horen uit de
mond van een patiënt zelf. Dit raakte
hen meer dan wanneer ze zulke
dingen vernamen uit bijvoorbeeld de
tevredenheidsenquêtes.

Na het lunchgesprek werd onmiddellijk een datum geprikt door de
directieleden voor het inventariseren
van de knelpunten en het opmaken
van een actieplan (PDCA).

Succesfactoren
De pilootversie is over het algemeen
heel vlot verlopen. Voor de volgende
editie willen we graag iedereen aan
één tafel krijgen in plaats van, zoals
bij de eerste editie, in een U-opstelling. De directie nam plaats aan
de ene kant van de U-vorm en de
deelnemers aan de andere kant. De
broodjes stonden dan nog eens op
een afzonderlijke tafel. Dit creëerde
in het begin nog wat afstand en een
gevoel van onbehagen.
De onderwerpen werden op voorhand geïnventariseerd door de
moderatoren en gestructureerd in
enkele PowerPoint-dia’s, die de leidraad vormden van het gesprek. Dit
was zeker een meerwaarde.

Belang voor de zorg
Het belangrijkste doel is om de kloof
tussen directie en patiënten klein te
houden en patiënten letterlijk een
stem te geven in het beleid van het
ziekenhuis. Dit is een belangrijke stap
in het streven naar een hogere graad
van patiëntparticipatie.
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Inkendaal revalidatieziekenhuis

Zoektocht naar patiëntidentificatiesysteem voor ambulante revalidanten
Revalidatieziekenhuis Inkendaal had al een uitgebouwd
systeem voor patiëntidentificatie voor de gehospitaliseerde
revalidanten, maar nog niet voor de ambulante revalidanten
(kinderen en volwassenen). Het ziekenhuis ging begin 2017
op verkenning in de wereld van patiëntidentificatie.

met oog voor patiëntidentificatie.

Resultaat
‘One size fits all’ bleek geen oplossing. Volwassenen krijgen een badgehouder met jojoclipsysteem en voor kinderen is er, afhankelijk

Aanpak

temen mogelijk zijn en wat daarbij de kansen

van de doelgroep, een jojo-clipsysteem of cein-

Er werd gestart met het samenstellen van de

en bedreigingen zijn. De feedback is verwerkt in

tuur. Elke revalidant is continu identificeerbaar,

projectgroep ‘patiëntidentificatie – ambulante

een overzichtsmatrix per ambulante afdeling.

ongewenste incidenten worden voorkomen

werking’. Alle ambulante afdelingen waren

STAP 3

de zorgverlening is veiliger. We kunnen in één

hierin vertegenwoordigd. De dienst ICT werd ad

Verschillende identificatiesystemen zijn verge-

oogopslag zien of er sprake is van valrisico of

hoc betrokken. De projectgroep stelde samen

leken. Er bestonden nog geen best practices

slikproblemen.

met de dienst kwaliteit een projectplan op.

binnen de revalidatiesetting, evenmin als aan-

Uit metingen blijkt dat 92% van de kinderen een

Stap 1

gepaste badgehouders voor kinderen of onze

identificatiebadge droeg (norm 100%), 98,2%

Het projectplan bracht het volgende in kaart:

doelgroep. De projectleden verrichten research

van de ambulante kinderen een volledige en

•

Coördinatoren en projectleden;

en er werd navraag gedaan bij collega-zieken-

correcte identificatiebadge had (norm 100%).

•

Doelgroepen;

huizen. Verschillende firma’s presenteerden

•

Timing;

hun oplossing. Dit leidde tot een overzicht van

•

De verschillende normelementen van het

mogelijke systemen, met hun bedreigingen,

Succesfactoren/
aandachtspunten
•

project;

kansen, haalbaarheid en kostenplaatje.

•

De scope van het project;

STAP 4

•

Risicomanagement;

Aangepast ziekenhuisbreed patiëntidentificatie-

•

Patient & family empowerment: hoe

systeem wordt geïmplementeerd en gecom-

betrekken we onze revalidanten bij dit

municeerd in de organisatie. De projectgroep

project?

koos voor een badgesysteem: ieder kind en

Gemotiveerde projectleden zochten creatieve oplossingen;

•

Het is een echte cultuurverandering
geweest;

•

De implementatie vroeg veel tijd en bijsturing gedurende het traject;

STAP 2

iedere volwassene krijgen een badge met bad-

Situatie ‘AS IS’ in kaart brengen en zoeken naar

gehouder. Er zijn verschillende systemen getest

mogelijke systemen m.b.t. identitovigilantie. Bij

bij een aantal proefpersonen gedurende een

inventarisatie bleek dat de identiteit van ambu-

aantal weken. De vier beste systemen zijn ge-

singen om de badge zo goed mogelijk

lante patiënten soms wel werd nagegaan, maar

selecteerd en aan de revalidanten is gevraagd

te bevestigen, want het ‘ideale’ systeem

dat dit niet op gestructureerde en gestandaardi-

welk systeem zij prefereren.

seerde wijze gebeurde.

STAP 5

De verwachtingen en behoeften van de be-

Indicatoren en streefwaarden m.b.t. identitovi-

ideetjes laten komen voor andere badge-

langhebbenden zijn in kaart gebracht, evenals

gilantie worden gedefinieerd. Twee keer per jaar

houders en wie weet... kunnen we er een

die van de interne stakeholders. Dit leverde

wordt een audit uitgevoerd om na te gaan of de

patent op nemen?

informatie op over welke gegevens minimaal

patiënten hun identificatiebadge dragen en of

aanwezig moeten zijn bij identificatie, welke sys-

de gegevens die erop staan volledig en correct

Belang voor de zorg

zijn. Er werden ook verschillende processen

Dit project kan andere revalidatieziekenhuizen

geënt op de identificatiebadge. Zo is er op de

of gelijkaardige instellingen helpen in hun zoek-

badge een herkenning van valpreventie (picto-

tocht naar een patiëntidentificatiesysteem voor

gram) en dysfagie (rode clip) bij de ambulante

de ambulante patiënten. Dit vraagt namelijk

kinderen. Dit kadert binnen de patiëntveiligheid

een totaal andere aanpak dan patiënten die

en wordt als een enorme meerwaarde be-

gehospitaliseerd zijn. Een identificatiesysteem is

schouwd voor de zorgverleners. Verder wordt

een ‘must’ voor de patiëntveiligheid.

•

De kwaliteit van de gekozen plastieken
badgehouder blijkt niet optimaal;

•

Medewerkers zoeken creatieve oplos-

bestaat nog niet;
•

We gaan dit jaar de medewerkers zelf met

er halfjaarlijks een veiligheidsronde uitgevoerd
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Instituut Verbeeten

Zorg dichterbij door
samenwerking
Instituut Verbeeten wil patiënten graag dicht bij hun huis
behandelen. Dankzij een patiëntvriendelijke planning voor
onderhoud en kwaliteitscontrole aan bestralingsapparatuur,
hoeven patiënten tijdens onderhoudsdagen niet meer naar
de hoofdlocatie in Tilburg.

Aanpak
Instituut Verbeeten is actief op drie locaties: Tilburg, Breda en Den Bosch. Het
grote voordeel daarvan is, dat patiënten
dicht bij huis behandeld kunnen worden.
Tijdens onderhoud aan bestralingsapparatuur in Breda en Den Bosch, moesten
de patiënten toch naar de hoofdlocatie
reizen. Omdat niet alle patiënten in aanmerking komen om op de hoofdlocatie
bestraald te worden, kwam de ‘reislast’
bovendien vaak op dezelfde patiënten
neer.
Kon dat niet anders? Een multidisciplinaire projectgroep onderzocht of de
geplande onderhoudstijd anders verdeeld
kon worden. Dit leidde tot een pilot,
waarin het meerdaags onderhoud en de
behandelingen deels naar de avonden
en zaterdagen verschoven. Dat resulteerde in onrust en onduidelijkheid: het
werkte niet. Vervolgens is gekeken naar
de inhoud en indeling van het onderhoud
en de kwaliteitscontroles. Verschillende
scenario’s zijn bekeken. Het opsplitsen
van onderhoud en kwaliteitscontroles in
dagdelen bood de meeste mogelijkheden
voor efficiënter werken. Hiervoor moesten
wel nieuwe afspraken worden gemaakt
met de leverancier. Zodra die rond waren,
is een nieuwe planning opgesteld. Het
onderhoud vindt nu plaats op een vaste
middag in de week en duurt een dagdeel
in plaats van een hele dag. In het nieuwe
schema is ruimte voor de kwaliteitscontroles, onderhoud en het oplossen van
storingen. Technici van Verbeeten en
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technici van de leverancier werken soms
in de avond.

Resultaat
•

Het aantal patiënten dat naar de hoofdlocatie moet reizen is gehalveerd;

•

Het kan niet meer voorkomen dat
patiënten meerdere dagen in één week
naar de hoofdlocatie moeten;

•

De reislast is eerlijker verdeeld;

•

De drukste dagen zijn ontzien in de
planning (geen onderhoud op maandag);

•

Het totaal aantal onderhoudsdagen per
locatie is afgenomen van 42 hele dagen
naar 52 halve dagen;

•

De medisch-instrumentele dienst is
vaker en regelmatiger op locatie om
vragen en kleine storingen op te lossen;

•

Er wordt zo weinig mogelijk in de avond
gewerkt om de (externe) kosten zo laag
mogelijk te houden;

•

Wekelijks dezelfde tijd aanhouden geeft
structuur en duidelijkheid in de perso-

team gaf de mogelijkheid om te luisteren
naar elkaars wensen en met elkaar
mee te denken. Dit heeft tot een betere
verstandshouding en onderling begrip
geleid.
Door sommige patiënten toch nog naar
de hoofdlocatie te laten gaan, bleek
meer mogelijk dan wanneer meteen
naar 100% gestreefd was. Het huidige
schema geeft ruimte verder te werken
naar het einddoel: alle patiënten alle
behandeldagen op de eigen locatie
behandelen.
In het project is buiten de bestaande
werkwijze en kaders gedacht, ten aanzien van de werktijden, afspraken met
leveranciers, eerlijke verdeling van de lasten over afdelingen en het verdelen van
het onderhoud in stukjes. Er is opnieuw
gekeken naar wat nodig en mogelijk was.
De afdelingen zijn meegenomen in het
proces. Bezwaren zijn meegenomen.

neelsplanning;
•
•

Het is makkelijker geworden om de

Belang voor de zorg

patiëntenplanning te maken;

De service voor de patiënt is verbeterd.
Door de planning van het onderhoud anders te organiseren is het voor de patiënt
minder nodig om naar de hoofdlocatie
te reizen voor de behandeling. Dit is
gerealiseerd door de patiënt centraal te
zetten bij het zoeken naar een oplossing.
Uiteindelijk is het gelukt om een nieuwe
manier van onderhoud in te voeren zonder extra kosten.

In de onderhoudsplanning zijn extra
momenten opgenomen voor niet-acute
problemen. Hierdoor hoeft er nauwelijks
ad-hoc extra tijd gepland te worden in
het patiëntenprogramma.

Succesfactoren
Het project is multidisciplinair uitgevoerd.
De samenwerking tussen de bestralingsuitvoering en het fysisch technisch

Jessa Ziekenhuis

Patiëntervaring en patiëntparticipatie structureel inbedden
Hoe zet je een beleid op waarbij de strategische doelstelling
‘patiënten en hun directe omgeving ervaren warme en persoonlijke zorg’ vertaald wordt naar de praktijk? En waarbij
bovendien de noden en verwachtingen van de patiënten effectief beantwoord worden?

kader en operationeel werkplan.

Succesfactoren
•

Een helder en eenduidig begrippenkader is vereist om ziekenhuisbreed beleid
vorm te geven;

Aanpak

•

Een participatieve en lerende organisa-

Jessa ambieert al vele jaren om ‘onze

tie, met tijd en ruimte om te proberen,

patiënt en zijn directe omgeving warme en

succes te boeken, te falen, én betrok-

persoonlijke zorg te laten ervaren’. Dit heeft

kenheid te creëren;

in de praktijk vorm gekregen in 10 standaar-

•

den. Gestimuleerd door de strategische

Een overkoepelend en richtinggevend
beleid zijn noodzakelijk;

doelstelling en aan de hand van deze 10

•

standaarden ontstonden in Jessa heel wat

Een goede samenwerking met en
wederzijdse steun van patiënten en

initiatieven om meer patiëntgericht te gaan

gedrag wordt met een tijdelijk systeem

patiëntenorganisaties is essentieel. De

werken. Maar er bleek eenduidig, duurzaam

een halve deur aangebracht. Deze kan

sterke professionalisering bij diverse

en ziekenhuisbreed beleid nodig om pa-

gesloten worden. Hierdoor kan de pa-

patiëntenorganisaties, VPP en ZOPP

tiëntervaring en patiëntparticipatie structu-

tiënt, zonder het risico op weglopen van

dragen ook bij tot de slaagkansen.

reel te verankeren in de organisatie. Door

zijn afdeling, rondwandelen in de kamer.

Tegelijkertijd is het belangrijk om elke

een stafmedewerker te positioneren binnen

Tegelijk is er direct contact en toezicht

patiëntenorganisatie in zijn eigenheid

de Algemene Directie en verantwoorde-

mogelijk. Met deze aanpak wordt het

te respecteren, wat soms een extra

lijk te stellen voor het bevorderen van de

gebruik van fixatieriemen in zetel of bed

patiëntervaring en patiëntparticipatie kán het

vermeden bij patiënten.

thema niet verzanden tot een thema of een

•

inspanning van de zorgverleners vraagt.
•

Meso: Ouder-kindsuite op neonatolo-

Het bewustzijn dat de strategische
doelstelling een prioriteit is voor álle

‘project’. Ook is met interne stakeholders

gie. In deze suites leren ouders de zorg

een functiekaart opgesteld, met focus op de

voor hun pasgeborene zelf in handen

creatie van een ziekenhuisbreed, duurzaam

te nemen, de verpleegkundigen staan

lijke zorg’ als strategische beleidsdoel-

en éénduidig beleid inzake patiëntervaring

steeds paraat om bij te staan wanneer

stelling duurzaam laten aansluiten bij

en patiëntparticipatie.

nodig. De gemiddelde ligduur in een

wat de patiënt nodig heeft en verwacht,

betrokkenen;
•

Last but not least: ‘warme en persoon-

ouder-kindsuite bedraagt vijf dagen.

kan uiteindelijk alleen maar door de

Resultaat

De ouder-kindsuites bespoedigen dat

patiëntervaring op nr. 1 te zetten en pa-

Duurzame initiatieven ter verbetering van de

proces.

tiëntenparticipatie te organiseren op elk

Meso: ’The Living’ op oncologie, een

niveau van de dienstverlening. Wat “de

Micro (op niveau van de individuele

opvangruimte voor familieleden en de

patiënt” aangeeft op vlak van geboden

zorgrelatie): In rondetafelgesprek-

thuisbasis voor de vrijwilligerswerking

zorg en kwaliteit van leven, is één van

op de dienst oncologie.

de meest kritische succesfactoren.

patiëntervaring en patiëntparticipatie:
•

•

ken met revalidanten wordt gezocht
naar hun levensdoelen. Dit leidt tot

•

•

Macro (ziekenhuisbreed niveau): De

realistische behandelplannen om deze

‘Patiënt Experience Officer’ (PXO),

Belang voor de zorg

levensdoelen te helpen realiseren.

een ervaringsdeskundige en patiënten-

Uiteindelijk is dit de essentie van wat we

Meso (afdelings- en dienstniveau):

vertegenwoordiger is aangesteld. Deze

moeten doen in de zorg, met name de fo-

Halve deuren: in de deuropening

weet wat er speelt en stelt een strategie

cus leggen op de patiënt en wat er voor de

van patiënten die, al dan niet tijdelijk,

‘patiëntervaring en patiëntenparticipa-

patiënt toe doet. Zowel als goed voorbeeld

verward gedrag vertonen met dwaal-

tie’, met bijbehorend helder begrippen-

als inspiratie, kan dit tellen.
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LUMC

Slimme werkwijze
medicatieverificatie
Het verifiëren van de actuele medicatie van patiënten levert
een belangrijke bijdrage aan de behandeling. Om dit efficiënt en effectief te doen worden verschillende medicatieoverzichten met elkaar vergeleken. De patiënt heeft hierbij
een actieve rol.

•

•
•

Aanpak
Wat is precies een ‘actueel’ medicatieoverzicht en hoe brengen we dat automatisch tot stand? Deze vragen beantwoordt
het LUMC door een medicatieoverzicht op
te vragen van diverse betrouwbare bronnen: de behandelaar, de apothe(e)k(en) en
de patiënten. Met deze gegevens is een
applicatie Medicatieverificatie ontwikkeld
die medicatiegegevens van het ziekenhuis
EPD, het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor
apothekers en een patiëntenmodule combineert. Deze applicatie werd onderdeel
gemaakt van het ziekenhuis EPD.
De werkwijze is uitgerold op de polikliniek
Nierziekten. Voorbereidend op het polikliniekbezoek controleert de patiënt thuis
(via de medicatiemodule van het Medical
Dashboard) de medicijnen zoals geregistreerd in het ziekenhuis EPD. Hij geeft
eventuele discrepanties aan. Bij polikliniekbezoek verifieert de doktersassistent met
de patiënt de medicatie. Het medicatieverificatiescherm geeft per geneesmiddel
weer wat er in het ziekenhuis-EPD staat,
welke discrepanties de patiënt eventueel
heeft aangegeven en wat de apotheker
geleverd heeft. De doktersassistent klikt
aan wat de patiënt daadwerkelijk gebruikt.
Alle medicijnen die goed in het ziekenhuisEPD staan worden in zwart getoond.
Ontbrekende en gestaakte medicijnen en
dosiswijzigingen worden in rood weergegeven. Dit geeft de arts direct inzicht in
mogelijk onjuiste registraties.
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•
•

•

Resultaat
Een eerste analyse laat zien dat er bij
239 van 380 patiënten (62.9%) één of
meer discrepanties waren. Van de 3909
onderzochte geneesmiddelen stonden er
3019 (77%) goed in het EPD. Er werden
598 discrepanties aangetroffen (208 ten
onrechte in HIX, 247 ontbrekend in HIX en
143 geneesmiddelen onjuist gedoseerd).
Bij 292 geneesmiddelen kwamen doktersassistent en patiënt er samen niet uit. Dit
wordt in rood weergegeven voor de arts,
zodat ook deze medicijnen ter sprake komen. De pilot bij Nierziekten is succesvol
verlopen. Er wordt nu gewerkt aan verdere opschaling bij Interne geneeskunde
en goede terugrapportage naar huisarts
en apotheker. Onderzocht zal worden in
welke mate de betere medicatie-registratie
tot minder medicijn-gerelateerde complicaties zal leiden.

Succesfactoren
•

De werkwijze leidt tot betere medicatieregistratie;

•

•
•

Er is meer inzicht in de grootte van het
probleem rondom goede medicatieregistratie in het ziekenhuis-EPD;
Het bewustzijn hierover bij zowel
patiënten als zorgverleners is vergroot;
De patiënt heeft een beter overzicht
en meer kennis van de gebruikte
geneesmiddelen;
De patiënt krijgt meer regie en verantwoordelijkheid;
De patiënten zijn zeer positief over de
wijze waarop de doktersassistenten
de medicatieverificatie uitvoeren. Ze
voelen zich veiliger;
Doordat de doktersassistent veel
voorwerk verricht, komt de focus te
liggen op geïdentificeerde medicatiefouten;
De arts kan gericht over afwijkende
medicatie praten en heeft ook tijd
voor andere aspecten dan medicatie. De kwaliteit van het consult gaat
omhoog;
Het ziekenhuis zorgt zo voor goede
borging van de medicatieverificatie;
Complicaties van medicatiefouten
worden gereduceerd (aanname).

Belang voor de zorg
Het Medical Dashboard bij het LUMC fungeert als een ‘add on’ op het ziekenhuis
EPD en haalt daar de benodigde medicatiegegevens op. Andere zorginstellingen
kunnen ook het Medical Dashboard aan
het ziekenhuis EPD koppelen en zo de
medicatieregistratie/veiligheid verbeteren.
In 2017 is de het Medical Dashboard tot
‘best practice’ benoemd in het Qmentumrapport. Ook is het in de Kamerbrief van
mei 2018 over ‘voortgang e-health en
zorgvernieuwing’ als voorbeeld genoemd.

Mariaziekenhuis

Een ‘PRAGT’ige start
voor elke baby!
Gezondheidsongelijkheid begint al vóór de geboorte van het
kind. Opvolging tijdens de zwangerschap geeft het kwetsbare
kind betere kansen. PRAGT is een netwerk dat staat voor Perinataal Regionaal Ambulant GezinsTraject.

Aanpak
•

De huisarts, die de zwangere vaak als
eerste ziet en een vertrouwensband
met haar heeft, is een spilfiguur. Als de
huisarts oordeelt dat een aanstaande
moeder extra begeleiding kan gebruiken, doet hij een aanmelding.
• Zodra de kwetsbare zwangere zich in
het ziekenhuis meldt, onderzoekt de
sociale dienst of het diensthoofd van
materniteit welke netwerkpartners een
rol kunnen spelen.
• Er wordt een netwerk opgezet. Vaste
partners zijn de gynaecoloog, de
huisarts, Kind en Gezin en de eerstelijnsvroedvrouw. Per casus wordt
er bekeken welke andere partners
betrokken worden.
• Er komt een zorgplan op maat.
Concrete acties worden genoteerd
in het elektronisch dossier om zo
de opvolging te waarborgen en de
doorstroom naar de thuiszorg correct
te laten verlopen.
• Na de bevalling evalueert de werkgroep de zorg. Een nieuwe coördinator neemt de zorg na ontslag op zich.
Een traject kan bijvoorbeeld gaan over
een zwangere vrouw met drugsproblematiek. Zij wordt doorverwezen naar het
Centrum voor Alcohol en Drugproblemen
en het ziekenhuis volgt haar druggebruik
nauw op. Het kan ook gaan over een
tienerzwangere, waar het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding bekijkt hoe het
schoolgaan optimaal gecombineerd
kan worden met de zwangerschap. De
kinderopvang en kraamzorg kijken mee

hoe de baby na de bevalling kan worden
opgevangen.

Resultaat
•

•

•

•

In de eerste helft van 2018 zijn meer
dan 60 begeleidingen opgestart en
geregistreerd. Het aantal aanmeldingen neemt toe en het bereik wordt
steeds groter. Zowel huisartsen als
OCMW, Kind & Gezin, zelfstandige
vroedvrouwen en andere betrokken
organisaties weten PRAGT te vinden.
De grootste doorverwijzers zijn de gynaecoloog (52,5%), OCMW (12,5%)
en vroedvrouwen van het ziekenhuis
(15%). Genoemde problemen zijn o.a.
sociale problematiek (25%), relatieproblemen (10%), drugsproblemen
(5%), financiële problemen (7,5%),
fysieke/mentale beperkingen (7,5%),
tienerzwangerschappen (7,5%) en
partnergeweld (7,5%).
De zorg wordt gestroomlijnd en
alle mogelijke oplossingen worden
afgetoetst. Er wordt gekeken naar het
grotere perspectief i.p.v. enkel oplossingen te zoeken binnen de eigen
organisatie.
Minder plaatsing van kinderen in de
lokale pleegzorgcentra (cijfers van het
CKG).
Snellere detectie van problemen
waardoor verdere problemen vermeden worden.

Succesfactoren
Het netwerk is een belangrijke stap in de
samenwerking tussen de eerstelijnszorg

en het ziekenhuis. Het gebrek aan vroege
opsporing van kwetsbare zwangere vrouwen bleek veel lokale partners zorgen te
baren. Het engagement van alle partners
is één van de succesfactoren.
Het PRAGT-project is ingebed in het
beleid van de dienst materniteit en andere
netwerkpartners. Daarnaast is de materniteitsdienst continu op zoek naar de meest
efficiënte en kwaliteitsvolle manier van
opvolging en registratie van onze PRAGTmoeders.
PRAGT is uitgegroeid tot een netwerk met
tal van partners in heel Noord-Limburg.
De coördinatie van PRAGT gebeurt in
het Mariaziekenhuis. Alle omliggende
gemeentes, OCMW’s, de Welzijnsregio,
Huizen van het Kind en nog vele andere
organisaties in Noord-Limburg doen mee.

Belang voor de zorg
Elke baby verdient een goede start. De
zwangerschap en de eerste levensjaren
zijn bepalend voor de latere gezondheid
van het kind. Lokaal zijn er al jaren prenatale cursussen, infosessies en postnatale
begeleiding in het ziekenhuis en de thuissituatie. De doelgroepen die deze begeleiding het meest nodig hebben, waren heel
moeilijk bereikbaar. Door juist deze ouders
intensiever te begeleiden tijdens en na
de zwangerschap, creëren we optimale
kansen voor de kinderen. Doordat een
vertrouwensband wordt opgebouwd,
zal ook in de toekomst de stap richting
zorgverlening sneller gezet worden.
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Martini Ziekenhuis

Minder complicaties en sneller
herstel door Big Data? ERAS!
Met name de oudere, kwetsbare patiënt heeft meer kans op
het ontwikkelen van (ernstige) complicaties. In het Martini
Ziekenhuis is gekeken hoe de zorg rondom de operatie beter
kan. De kwaliteitsmethode ERAS © blijkt succesvol.
andere ziekenhuizen trainen in de imple-

Aanpak

Resultaat

mentatie van ERAS. Drie ziekenhuizen

Chirurgen en anesthesiologen hebben samen

Voor de invoering van ERAS is een nulmeting

zijn in juni 2018 in het Martini Ziekenhuis

gekeken naar mogelijke verbeterpunten in

gedaan. De resultaten daarvan zijn vergeleken

geweest voor een eerste trainingsdag.

de zorg rondom de colorectale, chirurgische

met de resultaten na de invoering van ERAS.

patiënt. Na literatuuronderzoek en op grond van

De gegevens van de patiënten zijn verzameld

Succesfactoren

ervaring is besloten om te starten met ERAS:

in het EIAS.

•

Enhanced Recovery After Surgery. Een kwali-

•

De patiënten herstellen sneller, doordat zij

teitsmethode bestaande uit een evidence based

sneller in beweging komen, sneller nor-

onderbouwd protocol met 23 punten in de pre-,

maal kunnen eten en minder pijn ervaren.

peri- en postoperatieve zorg, een scholingspro-

Ze liggen gemiddeld 2,5 dag korter in het

gramma en een auditsysteem (EIAS©). Meest

ziekenhuis.

aansprekend was het audit-systeem, dat een

•

Bottom up organisatie vergroot betrokkenheid zorgverleners.

•

Bij elk veranderingsproces kan weerstand
ontstaan. De data uit de EIAS-database
helpen weerstanden overwinnen.

•

Minder complicaties. Complicaties zoals

Steun vanuit Raad van Bestuur is van
essentieel belang.

direct inzicht geeft in de resultaten van zorg en

pijn, misselijkheid en diarree zijn gedaald

de kans biedt om direct te interveniëren.

van 69,1% naar 39.1%. Ernstige compli-

Value Based Health Care (VBHC) binnen

De Raad van Bestuur heeft dit plan gesteund.

caties zoals sepsis en ernstige pneumo-

het Martini Ziekenhuis en het SANTEON-

Een team is getraind in Zweden tot een ERAS

nie zijn gedaald van 6,5% naar 4,6%.

Centre of Excellence (CoE). Dit ERAS-kernteam

Naadlekkages zijn gedaald van 4,9% naar

bestaat uit: een verpleegkundige, recovery-

1,4%.

mogelijk: het geeft direct inzicht in com-

Daling van zorgkosten. Volgens een eerste

plicaties op het niveau van de individuele

anesthesiologen, 2 chirurgen en een manager.

berekening ligt dit rond de 1400 euro per

patiënt, kan per behandelaar een indivi-

In 8 maanden tijd is het project uitgerold voor de

patiënt, exclusief personele kosten en

dueel rapport genereren en laat zien hoe

colorectale chirurgie: afdelingen zijn geschoold,

materiaalkosten.

verpleegkundige, anesthesiemedewerker, 2

•

protocollen en patiëntenvoorlichting zijn aan-

•

Grote patiënttevredenheid.

gepast.

•

Verhoging van werkplezier: het snelle

•

De EIAS-database is waardevol voor

verband van 7 ziekenhuizen.
•

Het EIAS maakt een goede feedbackloop

medewerkers het protocol naleven.
•

Een valkuil bij een goede implementatie is
dat men te snel wil.

herstel van de patiënten motiveert mede-

Belangrijk voor een goede implementatie van

werkers.

Belang voor de zorg

Werkdruk neemt niet toe, eerder af: het

ERAS is een wereldwijd geaccepteerde me-

werk verandert, de patiënt is zelfstandiger.

thode en protocol om de zorg en de uitkom-

Verbeterde samenwerking tussen alle

sten voor de patiënt te verbeteren. Zeer vele

wat wordt gedaan, kan terugkoppe-

disciplines: een ieder kent het protocol en

wetenschappelijke studies laten zien dat de

ling gegeven worden aan alle betrokken

weet van elkaar wat de verwachtingen

ligduur tot 40% daalt en complicaties met tot

medewerkers. Dit verhoogt de naleving

zijn.

50% afnemen. Er is een mogelijk verband tus-

Emoties maken plaats voor feiten: door

sen het ERAS-protocol en de vijfjaars-survival.

zorg. Medewerkers zijn meer betrokken en

het bespreken van de resultaten wordt

ERAS werkt bovendien kostenverlagend. De

ervaren meer werkplezier;

subjectieve beleving bespreekbaar ge-

EIAS-database is waardevol voor VBHC, biedt

•

Goede scholing;

maakt, zodat de zorg geoptimaliseerd kan

mogelijkheden om te benchmarken met an-

•

Actieve betrokkenheid van de patiënt bij zijn

worden.

dere ziekenhuizen wereldwijd en kan gebruikt

Als CoE mag het Martini Ziekenhuis

worden voor wetenschappelijk onderzoek.

ERAS:
•

Bottom up: het ERAS-protocol wordt door

•

alle collega’s gedragen;
•

EIAS-auditsysteem: door te meten

van het ERAS-protocol en de kwaliteit van

herstel.
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•

•

•

Máxima Medisch Centrum (MMC)

Gestructureerd visite lopen
op AOA en oncologie
Om de patiënttevredenheid te verhogen, tijdwinst te behalen en het aantal onderbrekingen terug te brengen, nam
Máxima Medisch Centrum de visite op de Acute Opname
Afdeling (AOA) en de oncologie-afdeling onder de loep. De
AOA wilde ook nog de doorstroom van patiënten verbeteren.

Aanpak
In beide projecten is gestart met het
meten van de tijdsduur en de onderbrekingen. Uit de nulmeting op AOA kwam
naar voren dat de gemiddelde visite 14
minuten duurt en dat een visite 23 keer
wordt onderbroken. 13 onderbrekingen
zijn niet noodzakelijk. De onderbrekingen
kosten samen 5 minuten. AOA wilde
het gehele visiteproces per patiënt in
maximaal tien minuten doorlopen. De
onderbrekingen zijn ondergebracht in drie
categorieën: niet-noodzakelijke onderbrekingen, wachten op lab en wachten op
verpleegkundige. Vervolgens is een aantal
verbeteringen doorgevoerd:
• ‘Niet storen’-bord op de deur;
• Voicemail met keuzemenu op assistentensein;
• Vaste starttijd visite;
• Seinnummers van verpleegkundigen
inzichtelijk maken.
Op de oncologieafdeling bleek de visite
per patiënt 14,5 minuten te duren. Hier
is als doelstelling geformuleerd dat de
visite per patiënt 8 minuten gaat duren.
De verpleegkundige en de arts-assistent

voeren de visite uit en het beleid voor de
patiënt is bij aanvang visite bekend. De
twee belangrijkste knelpunten bleken dat
de specialist vaak wordt gestoord door
de telefoon en dat arts-assistenten het
beleid niet direct invoeren in het EPD,
waardoor de verpleegkundige met vragen
zit. Besloten is dat:
• De specialist zijn telefoon inlevert;
• Opdrachten in het EPD worden
ingevoerd;
• Er een terugkoppelmoment is.

Resultaat
Bij AOA
• Is het aantal onderbrekingen terug
gebracht van 23 naar 9;
• De kwaliteit en veiligheid zijn verbeterd;
• Standaardisatie zorgt voor eenduidigheid;
• Visite duurt gemiddeld 12,52 minuten;
• Afspraken ten aanzien werkwijze hangen aan de muur in de visiteruimte;
• De nametingen worden voortgezet
door proceseigenaren.

Bij oncologie
• Levert de specialist zijn telefoon in, 9
van de 10 keer. Toch wordt de visite
nog in 33% van de gevallen verstoord
door een spoedtelefoontje;
• In 80% van de visites zijn de opdrachten direct ingevoerd in EPD;
• Bij 72% van de visites is er een
terugkoppelmoment tussen arts en
verpleegkundige. Dit gebeurt niet
altijd op het afgesproken tijdstip;
• De viste duurt 9 minuten.
De processen zijn geborgd door er een
eigenaar aan toe te kennen, halfjaarlijkse
audits te lopen, elkaar aan te spreken en
de afspraken te verwerken in een boekje
voor nieuwe arts-assistenten.

Succesfactoren
Belangrijke succesfactoren zijn de toewijding van het verpleegkundig team en de
internisten en de inzet van de zeer actieve
projectgroep. Visite lopen is een complex
en persoonsafhankelijk proces. Door iedereen te betrekken, bleef de weerstand
beperkt. Wat we meenemen naar een
volgend proces, is dat er niet te strak op
tijd gezeten moet worden. Neem ruim de
tijd, kwaliteit en veiligheid staan voorop.

Belang voor de zorg
Met de procesmatige ‘Green Belt’-aanpak kun je stappen zetten op het gebied
van de efficiency van visites. Het project
zorgt voor inzicht in elkaars werkzaamheden, wat de samenwerking tussen arts
en verpleegkundige bevordert. Maar het
allerbelangrijkste is dat er een kwalitatief
hoogwaardige en veilige visite plaats kan
vinden, die resulteert in de juiste en beste
zorg voor de patiënt en die past in een tijd
waarin patiënten niet een hele ochtend in
afwachting willen zijn van een artsenvisite.
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Medisch Centrum St.-Jozef

Deel je Mangomoment

®

Kleine, onverwachte en deugddoende acties tussen patiënten en zorgverleners dragen bij aan een aangenaam leef- en
werkklimaat. Het delen van Mangomomenten heeft therapeutische meerwaarde omdat het de interventies vanuit de
positieve psychologie versterkt.

Aanpak

meld: 50 van patiënten onderling, 16

In kader van de interne ‘Kwaliteit-Verbeter-

van patiënt naar zorgverlener en 6 van
zorgverlener naar patiënt.

dag-Competitie 2018’ werd het idee om iets
te doen met Mangomomenten gelanceerd.

•

Het delen van Mangomomenten is een

Tijdens de teamvergadering van zorgeen-

fijne tool om het leef- en werkklimaat

heid A3 is met alle disciplines onderzocht

op de zorgeenheid in positieve zin te
beïnvloeden.

hoe dit project vorm zou kunnen krijgen. Het
volgende werd beslist:
•

Patiënten en zorgverleners blijven

Iedereen (zorgvragers en zorgverleners)

enthousiast en duiden elkaar op Man-

kan Mangomomenten indienen en het

gomomenten.

project is van iedereen;
•

•

•

gevoel tussen patiënten en zorgverle-

op de ‘Broaden and Build’-theorie van

ners.
•

zorgeenheid A3;
•

Het ondersteunt het gelijkwaardigheids-

We baseren ons qua onderbouwing
Barbara Fredrickson;

stelvisie en het therapeutisch kader van
Constante aandacht is noodzakelijk
zodat het niet stil valt;
•

Let op dat de voorbeelden niet te
abstract en te algemeen worden.

Het delen van Mangomomenten zorgt

De Mangomomenten worden wekelijks

voor een goede band tussen de patiën-

Wat voegden we toe?

voorgelezen tijdens de patiëntenverga-

ten onderling en tussen de patiënten en

De uitleg over het Mangomoment wordt

zorgverleners.

structureel 4x per jaar in onze educatie-

Waar in het begin sommige patiënten

cyclus ingepland, is onderdeel van de

wat terughoudend waren om hun zelf

informatie aan nieuwe patiënten en toege-

Patiënten en de ergotherapeut hebben

geschreven Mangomoment voor te

voegd aan de afdelingsbrochure. Wekelijks

een ‘Mangobrievenbus’ gemaakt en bij

lezen, is deze schroom nu volledig weg.

worden de verhalen (als de patiënt dat goed

Door de patiëntenvergadering steeds

vindt) opgehangen op een ‘moodboard’.

Patiënten verzamelden ter voorbereiding

af te sluiten met een Mangomoment

De Mangomomenten zijn een vast punt bij

van de interne ´Kwaliteit-Verbeterdag-

ontstaat blijdschap en tevredenheid;

de wekelijkse groepsvergadering voor de

Collega-afdelingen gaan het concept

verschillende groepen op de zorgeenheid

introduceren op hun zorgeenheden;

geworden. Ieder jaar worden de Mangomo-

Patiënten trekken het concept van de

menten geëvalueerd.

•

dering;
•

De uitleg over het project wordt ook tij-

•

dens de patiëntenvergadering gegeven.

de ingang van de zorgeenheid geplaatst.

Competitie´ al een aantal Mangomomenten.

•

•

Vier patiënten, de ergotherapeut en een
verpleegkundige presenteerden het project

•

tijdens de interne ´Kwaliteit-Verbeterdag-

Mangomomenten ook door naar hun

Competitie´. Het project won! Vervolgens is

familie: ‘Ik kon onverwacht naar een

Belang voor de zorg

het project uitgerold op de zorgeenheid. De

schoolvoorstelling van mijn dochter

Het concept is heel eenvoudig in te voeren

mangobrievenbus kreeg zijn vaste plaats en

gaan kijken, zo heb ik haar een Mango-

en legt sterk de focus op positieve momen-

invulbriefjes voor de Mangomomenten lig-

moment bezorgd’.

ten, menselijke momenten die er toe doen.

gen standaard bij de brievenbus. Een korte

De Mangomomenten roepen positieve

Succesfactoren/
aandachtspunten

emoties op bij patiënten en verbreden hun

patiënten en zorgverleners de Mangomomenten voor tijdens de patiëntenvergade-

•

Het Mangomoment is makkelijk te

een positieve spiraal die op de lange termijn

installeren op een zorgeenheid en kost

bijdraagt aan een betere gezondheid.

weinig extra tijd;

Mangomomenten motiveren zorgverleners

Het is belangrijk dat iedereen vanaf het

om steeds betere zorg te verlenen. Ook de

begin betrokken is;

onderlinge relatie tussen de zorgverleners

Het project sluit sterk aan bij de her-

wordt versterkt.

uitleg hangt erboven. Wekelijks lezen de

ring aan alle patiënten en zorgverleners.

Resultaat
•

•

Van maart tot juli 2018 heeft zorgeenheid A3 72 Mangomomenten verza-
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•

dagelijks denken en handelen. Dit creëert

Medisch Spectrum Twente (MST)

“Wat beweegt jou?”
MST creëert een activerend klimaat voor de kwetsbare
oudere patiënt en vergroot kennis bij zorgverleners over
kwetsbaarheid/preventie.

•

Aanpak

•

•

•

•

•

Het huiskamerproject ‘Goad Goan’
biedt mogelijkheden voor (kwetsbare) opgenomen ouderen om deel
te nemen aan sociale activiteiten,
verzorgd door vrijwilligers. Vrijwilligers voeren ook bed-bezoeken uit.
Ook is voor ouderen de beweegposter ‘Bewegen is gezond’
ontwikkeld. De poster hangt op alle
patiëntenkamers. Verpleegkundigen en fysiotherapeuten besteden
er dagelijks aandacht aan. Op de
poster staan ook preventieve interventies om o.a. vallen, functieverlies,
ondervoeding, delier en decubitus te
voorkomen.
Wekelijks is er een fysiotherapeutisch oefenuur in de oefenzaal van
de fysiotherapie, waar de fysiotherapeut ouderen begeleidt bij het oefenen van kracht, balans en conditie.
Ook worden testen afgenomen,
zoals de handknijpkrachtmeting.
Er is ruimte voor gesprekken over
bijvoorbeeld valgeschiedenis en preexistent functioneren.
Op de afdeling is het thema
‘kwetsbare ouderen’ behandeld. Er
zijn ‘wist je datjes’ opgehangen en
benoemd tijdens de dagstart. Er is

specifieke aandacht geweest voor
het juist invullen van de indicatoren
m.b.t. kwetsbaarheid bij de 70+ patiënten bij opname. Zo nodig wordt
een algemeen interventieoverzicht
opgenomen in het patiëntendossier, als naslagwerk en om ingezette
interventies te borgen. Er is korte en
bondige informatie voor de patiënt
en naasten op een A4tje en de I-pad
beschikbaar. Hier is ook de video
‘Voorkom vallen’ te zien.

•

•

•

Resultaat
•

Sinds het implementeren van de
huiskamer is het aantal valincidenten
gedaald met 31%.
• Vrijheidbeperkende interventies
worden steeds efficiënter ingezet
bij bijvoorbeeld verhoogd valrisico,
acute verwardheid en dwaalgedrag
voortkomend uit dementie;
• Het verhoogd risico op vallen is
afgenomen van 29% (2017) naar
24% (2018), terwijl er een stijging is
te zien van 11% met betrekking tot
een verhoogd risico op functionele
beperkingen (van 24% in 2017 naar
35% in 2018). Het percentage patiënten met verhoogd risico op delier
is gedaald met 5% (van 33% naar
28%).
De conclusie is dat de patiëntencategorie steeds kwetsbaarder wordt, maar
niet per definitie een hoger risico op vallen heeft. Dit onderbouwt het belang van
een activerend klimaat op de afdeling.

Succesfactoren
•

De huiskamer en het activerende
klimaat d.m.v. de beweegposter en
het oefenuur zijn volledig geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten;

•
•

De interventies beperken het risico
op vallen, delier, functieverlies,
ondervoeding en decubitus en
bespoedigen het herstel;
Vrijwilligers vinden het belangrijk van
betekenis te zijn voor deelnemende
of aan bed bezochte patiënten. Ze
dragen bij met een luisterend oor of
een activiteit;
Er moeten een plan van aanpak,
een kartrekker en een aanspreekpunt voor zorgverleners zijn;
Er moet goed geluisterd worden
naar de verbeterpunten van zorgverleners en daar moet iets mee
gedaan worden;
Uiteindelijk moet iedereen zich
verantwoordelijk voelen, zodat het
project uit zichzelf draait;
Het management steunt het initiatief;
Er is tevens aandacht voor het
belang van een heteroanamnese
(vooral bij patiënten met geheugenproblemen en/of acute verwardheid)
middels de poster ‘Leer mij kennen’.
Deze ingevulde poster hangt op
de patiëntenkamer en helpt de
zorgverlener het gesprek aangaan
met de patiënt. Dit bevordert de
vertrouwensband en zorgt ervoor
dat uitingen van acute verwardheid
afnemen.

Belang voor de zorg
Het aantal 65-plussers in Nederland
neemt toe naar (geschat) 4,7 miljoen
65-plussers in 2040. Het ‘activerende
klimaat’ zou in zowel ziekenhuis als
thuiszorg en verpleeghuis standaard
moeten zijn. Aandacht voor ‘Uit bed, in
de benen’ voorkomt blijvend functieverlies, beperkt het valrisico en letsel.
De sociale contacten in de huiskamer
verminderen de ervaren eenzaamheid.
Samen eten verbetert ook de voedingstoestand. Patiënten ervaren meer
kwaliteit van leven.
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Maastricht UMC+

De verpleegkundige patiëntenoverdracht aan bed
Een goede verpleegkundige patiëntenoverdracht is van
belang voor de continuïteit en de veiligheid van zorg. De
overdracht op de verpleegafdeling verliep niet optimaal. Patiëntbetrokkenheid was hierbij onvoldoende. De overdracht
aan bed heeft hierin verbetering gebracht.

•

Aanpak

•

Do-Check-Act cyclus;
Houd rekening met weerstand tegen
vernieuwingen;

De overdracht van de dag- naar de avond-

opmerkingen worden beantwoord;
•

Spreek elkaar aan als de overdracht
niet aan bed plaatsvindt;

Patiënt en/of familie weten welke zorg in
•

Integreer de verpleegkundige over-

dienst ging gepaard met storingen en de

de avonddienst wordt geboden en wie

patiënt was niet betrokken. Daarnaast duur-

het aanspreekpunt is;

dracht in het werkproces (o.a. informa-

De verpleegkundigen beoordelen

tie over de overdracht aan bed bij het

methodisch. Hoe zou dat beter kunnen? In

gezamenlijk de conditie van de patiënt

opnamegesprek en bij de patiëntenin-

het Maastricht UMC+ wijdde een student

tijdens de overdracht en controleren

HBO-V hier haar afstudeeronderzoek aan.

eventuele infusen en katheters.

•

De verpleegkundigen hebben een beter

•

de de overdracht te lang en verliep deze niet

Op basis van een literatuurstudie, interview

•

•

met expert, observaties en enquêtes is een
plan van aanpak opgesteld voor de implementatie van de overdracht aan bed.

•

formatie);
Betrek de patiënt bij de evaluaties;
Spreek waardering uit voor verpleeg-

beeld van de patiënt en kunnen tijdig

kundigen die meegaan in de verande-

acties ondernemen;

ring.

De verpleegkundige overdracht duurt

Er is gestart met een pilot op een aantal

korter omdat er minder storingen zijn.

Aanvullende aandachtspunten:

één- en tweepersoons patiëntenkamers.

Er is tijdswinst;

•

Het team werd geïnformeerd en gecoacht.

•

Er kwam een werkinstructie met o.a. spel-

beter bij de verpleegkundigen doordat

regels en randvoorwaarden (zoals een cow

ze een beeld van de patiënt hebben.

Bij sommige patiëntencategorieën is
overdracht aan bed lastig (zoals ver-

De informatie uit de overdracht beklijft

warde mensen of slechthorenden);
•

Soms kan niet alle informatie aan bed
van de patiënt worden medegedeeld

op wielen). Patiënten kregen een informatiebrief. De pilot is geëvalueerd en de resul-

Succesfactoren

taten waren positief. De overdracht duurde

Geleerde lessen:

korter, er waren minder storingen en de

•

De visie dat patiëntveiligheid verbetert

(bijv. een uitslag die nog niet door de
arts gecommuniceerd is);
•

Privacy op een meerpersoonskamer

verpleegkundigen ontwikkelden een beter

bij een optimale patiëntenoverdracht

(patiënten hebben weinig bezwaar,

klinisch beeld van de patiënten. Patiënten

moet eerst worden gedeeld;

mondelinge toestemming van de pati-

Enthousiaste kartrekkers zijn nodig (bot-

ënt is voldoende).

waren enthousiast. De overdracht aan bed

•

is fasegewijs geïmplementeerd op de afde-

tom up);
Draagvlak bij leiding en verpleegkundi-

Belang voor de zorg

bijgesteld en opnieuw uitgevoerd.

gen is nodig. Vooral in het laatste is veel

De verpleegkundige overdracht aan

Momenteel wordt het project uitgebreid met

tijd geïnvesteerd. Verpleegkundigen zijn

bed verhoogt de patiënttevredenheid

het aanwezig zijn van familie/mantelzorger

goed geïnformeerd en de voordelen zijn

en –betrokkenheid en verbetert klinische

bij de overdracht, uiteraard op verzoek van

duidelijk benoemd. Argumenten tegen

uitkomsten. Er is tijdwinst. De verpleeg-

de patiënt.

de overdracht aan bed zijn serieus

kundige overdracht aan bed geeft invulling

genomen;

aan patiëntenparticipatie. Ook sluit het aan

Maak een plan en begin zo snel moge-

bij de zorgbrede wens om de efficiëntie,

lijk;

effectiviteit, methodisch werken en veiligheid

Begin klein met een aantal patiëntka-

van zorg te verbeteren. Verpleegkundigen

mers;

zijn meer aan bed. Verpleegkundigen en

Evalueer regelmatig en volg de Plan-

patiënten zijn zeer tevreden.

ling. Het project werd steeds geëvalueerd,

Resultaat
•

•

Patiëntenoverdracht vindt plaats aan
bed;

•

•

•

Patiënt en/of familie worden actief
betrokken bij de overdracht en vragen/
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•

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem

Participeren in
kwetsbaarheid

Cliënten die opgenomen worden op een psychiatrische
ziekenhuisafdeling hebben vaak het gevoel de controle te
verliezen. Op de Psychiatrische Afdeling van het Algemeen
Ziekenhuis (PAAZ) in Waregem boog het multidisciplinair
team zich vanaf 2016 over de vraag: “Hoe kunnen we onze
cliënten de regie terug in handen geven in een fase van ontreddering?”

ciperen. De toepassing van dwangmaatregelen nam verder af;
•

Er zijn voelbaar minder spanningen binnen de groep en tussen de cliënten en
het team.

Aanpak

van de cliënten worden door het team elke

Succesfactoren en
aandachtspunten

Om cliënten de controle over hun herstel-

vrijdag aan het verbeterbord besproken en

•

proces te geven, een gelijkwaardige relatie te

indien mogelijk opgelost.

vormen vroeg een cultuurverandering

installeren tussen cliënt en hulpverlener, het

(3) De persoonlijke werkdocumenten

van paternalistisch en begrenzend naar

De implementatie van de participatie-

zelfvertrouwen te stimuleren en stigmatisering

Om de cliënt te motiveren tot en te on-

tegen te gaan, implementeerde het multidis-

dersteunen bij het in handen nemen van

ciplinair team in 2016 het Patiëntenparticipa-

zijn zorgproces werden drie persoonlijke

cliënten met emotionele en cognitieve

tieplan. Dit bestaat uit drie initiatieven:

werkdocumenten geïntroduceerd. Tijdens de

problemen een grote opgave. Hulp-

(1) De dagopening

observatie- en oriëntatiefase wordt er aan de

verleners dienen hier rekening mee te

Alle cliënten worden dagelijks om 8u30 uit-

hand van het eerste document gepeild naar

houden. Mondelinge informatie wordt

genodigd op de dagopening. Hulpverleners

de kracht- en stressbronnen van de cliënt,

visueel herhaald via een informatiebord

stellen zich voor, het verloop van de dag en

zijn persoonlijke doelstellingen en in welke

en informatie wordt meer gefaseerd

de therapieprogramma’s worden besproken.

mate en waarover de familie betrokken kan

Het biedt de cliënten houvast en de gelegen-

worden. Het tweede document dient, tijdens

heid vragen te stellen of opmerkingen te

de behandelfase, als evaluatiemiddel voor

worden opgemaakt in functie van de

maken over de zorgorganisatie.

het therapieprogramma en de realisatie (of

persoonlijke doelstellingen van de cliënt

(2) De patiëntenraad

aanpassing) van de persoonlijke doelstellin-

en zijn in die zin zorg op maat en kwalita-

De patiëntenraad is een structurele, weke-

gen. Naarmate het ontslag nadert focust het

lijkse participatievorm op woensdagmid-

derde document op de installatie van nazorg.

coöperatief en transparant;
•

Kort na de opname is participeren voor

aangeboden;
•

Therapeutische behandelplannen

tief beter;
•

dag met als doel cliënten te horen over het

De cliënt wordt door te participeren
in micro-context gestimuleerd om zo

groepsproces, de interactie met de hulpverle-

Resultaat

ners en het afdelingsbeleid. De patiëntenraad

•

snel als mogelijk te re-integreren in het
maatschappelijk leven;

Enkele belangrijke verbetersuggesties

verloopt volgens een vast stramien:

van cliënten (zoals aanpassing uurrege-

•

Verwelkoming cliënten en aanduiden van

ling bij weekendverlof) zijn goedgekeurd

delen en te bespreken wordt tijd gewon-

een verslaggever onder de cliënten;

door het directiecomité;

nen voor meer persoonlijke begeleiding

Het aantal formele klachten van cliënten

van de cliënt.

•

Feedback over knelpunten en verbeter-

•

voorstellen van vorige week;
•

•

•

Door heel wat informatie in de groep te

stabiliseerde;
De patiëntentevredenheid voor de ru-

Belang voor de zorg

en verbetersuggesties bij cliënten en

brieken informatie, inspraak, therapeuti-

Door deze vormen van participatie ontstaat

hulpverleners;

sche relatie en zorg op maat steeg;

gelijkwaardigheid tussen hulpverleners en

De zelfevaluatie van het team op vlak

cliënten. Cliënten focussen op hun mogelijk-

de dagzaal, zodat niet-aanwezigen of

van patiëntenparticipatiecultuur verbe-

heden en herwinnen controle. Het afdelings-

toekomstige cliënten dit ook kunnen

terde significant. Medewerkers voelen

gebeuren wordt bespreekbaar gesteld en

nalezen.

zich competenter en zijn tevreden over

hulpverleners stellen zich kwetsbaar op. Dit

de mate waarin patiënten kunnen parti-

leidt tot positieve resultaten.

Rondvraag naar nieuwe knelpunten

Opmaken verslag en archivering in

De knelpunten en nieuwe verbetersuggesties

•

•
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OPZC Rekem

De kracht van nabijheid
in de weg naar herstel
Door de nabijheid en beschikbaarheid van het interdisciplinaire team te vergroten, kan het team samen met de patiënt
diens hersteltraject bewandelen.

sie. Door de nieuwe aanpak is het aantal
agressiegevallen sterk gedaald. Doordat
het team tussen de patiënten ‘leeft’ kunnen zij bij de minste tekenen van onenig-

Aanpak
Het cluster ouderenzorg van OPZC
Rekem heeft recent een reorganisatie
achter de rug. Van twee grote afdelingen met elk 40 patiënten is het geëvalueerd naar vier kleine leefgroepen met
12 tot 16 patiënten. Leefgroep 3 is voor
patiënten die psychisch kwetsbaar zijn
door een alcoholverslaving en patiënten
met het syndroom van Korsakov. Dit is
een nieuw samengestelde groep.
Een nieuwe leefgroep vraagt om een
nieuwe werking. In de visie werd veel
aandacht besteed aan de herstelgedachte. De patiënt neemt zelf de
verantwoordelijkheid voor zijn behandeltraject. Hij bepaalt welke weg wordt
afgelegd. De hulpverlener heeft een
coachende en begeleidende rol. Om
deze begeleiding te kunnen bieden,
is nabijheid en beschikbaarheid van
het personeel belangrijk. De patiënten moeten namelijk op elk
moment van de dag met hun
vragen, noden en zorgen
bij de hulpverlener terecht
kunnen. Er is daarom geen
verpleegstation geplaatst op
de leefgroep: de werkplek
van het team bevindt zich in
de dagzaal van de patiënten.
Bovendien is er gekozen voor
een interdisciplinaire 24-uurs
bestaffing. Binnen dit team
werken verschillende disciplines nauw samen met elkaar
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en met de patiënten. De dienst bestaat
uit verpleegkundigen, zorgkundigen,
een ergotherapeut en een opvoedster.
Van ’s morgens 07.00 uur tot ’s avonds
22.00 uur is er continu iemand van het
team aanwezig op de leefgroep. Omdat
er geen apart werkstation is, ‘leven’ de
medewerkers samen met de patiënten. Tijdens de dagopening wordt het
verloop van de dag met de patiënten
besproken. Ook geeft het team zelf elke
dag een aantal therapeutische sessies,
naast de sessies door de overkoepelende therapeuten. Het team staat zo
veel dichter bij zijn patiënten en kan
hierdoor korter op de bal spelen als er
zich problemen voordoen.

Resultaat
Vóór de reorganisatie was er binnen de
groep voor personen met het syndroom
van Korsakov veel onenigheid en agres-

heid/agitatie ingrijpen en voorkomen dat
de situatie escaleert.

Succesfactoren
Bij de start van de leefgroep was er
weerstand bij de patiënten, omdat er
door de nieuwe aanpak meer toezicht
zou zijn. De patiënten hebben hun
mening echter snel herzien. Zij geven
nu zelf aan dat ze het fijn vinden dat het
team altijd aanwezig is op de afdeling
en ze bij vragen onmiddellijk bij iemand
terecht kunnen. De patiënten voelen
zich nu ook meer op hun gemak bij
het team en zullen eerder hun gevoelens delen. Er ontstaat veel sneller een
vertrouwensband tussen de patiënt
en de hulpverlener. Doordat het team
samenleeft met de patiënten kunnen zij
zich ook veel sneller een beeld vormen
van hoe een persoon functioneert als
individu en binnen de groep. Hierdoor
kunnen zij het behandelplan
ook meer individueel afstemmen op de noden en wensen
van de patiënt.

Belang voor de zorg
De patiënten zelf zijn tevreden
met deze nieuwe aanpak. De
nieuwe werking is goed voor
de groepssfeer alsook voor het
contact tussen de patiënten en
de hulpverleners.

PC Dr. Guislain

Onthaalbrochure: samenwerking
op maat van de cliënt
De onthaalbrochure is aan een update toe door de vernieuwde werking op de afdeling. Uit bevraging van de cliënten
blijkt dat de huidige infobrochure niet aangepast is aan hun
noden en mogelijkheden op vlak van inhoud en taalgebruik.
Doel is een brochure te ontwikkelen met cliënten, hun netwerk en personeel die aan hun vereisten voldoet.

•

Resultaat
•

Actieve betrokkenheid van de cliënten,
van de fase van het ophalen van

•

informatie tot en met het vervaardigen
van de onthaalbrochure zowel op het
vlak van de inhoud als de opmaak.

Aanpak
•

•

•

•
•

•

•

•

In de wekelijkse cliëntenvergadering het gesprek aangaan met een
grote groep cliënten over de huidige
brochure en hun wensen m.b.t.
informatie, leesbaarheid en lay-out.
Vragen wie aan de nieuwe brochure
wil meewerken.
Nieuw opgenomen cliënten vragen
wat ze van de bestaande brochure
vinden.
Het personeel wordt tijdens het werkoverleg geïnformeerd over de stappen
die er gezet zullen worden met de
cliënten (fasering van het proces). Wat
vinden zij essentieel voor de nieuwe
brochure?
Met een groepje cliënten de nieuwe
brochure uitwerken.
Presentatie van de voorlopige brochure aan het personeel. Feedback
wordt verwerkt.
Presentatie van de voorlopige
brochure aan de cliënten en hun
opmerkingen verwerken.
Brochure laten nalezen door enkele
ouders, verwijzers en hun feedback
integreren.
Nieuwe brochure in gebruik nemen.

•

Er is rekening gehouden met de
verwachtingen van de cliënten. Op
vraag van de cliënten worden er foto’s
en (literaire) tekstjes in de brochure
geplaatst. Het taalgebruik is vereenvoudigd. Voor cliënten die niet kunnen
lezen wordt de brochure vertaald
in picto’s. De brochure is beperkt in
volume. De lay-out zal aantrekkelijker

•

De informatie in de onthaalbrochure
gaat ook over fundamentele thema’s
die gedragen moeten worden door ieder personeelslid. Voor sommige van
die thema’s (vb. relaties en seksualiteit)
was er echter nog geen eenduidigheid. Zo bracht de folder thema’s
naar boven die plots om een duidelijk
standpunt vroegen.
Omdat we op een opnamedienst werken, waren enkele van de eerste cliënten die aan de brochure meewerkten
al op ontslag en er moesten nieuwe
vrijwilligers gezocht worden om verder
te werken vanaf het punt waar de
anderen gestopt waren. Diegenen die
meegewerkt hebben, waren echter
zeer enthousiast.
Het maken van de nieuwe brochure
was tijdsintensief. Een valkuil is dan
dat er belangrijkere of urgentere zaken
de agenda doorkruisen.

worden.
•

Het personeel heeft nagedacht en met

Belang voor de zorg

collega’s gediscussieerd over wat zij

Als een patiënt opgenomen wordt op
een psychiatrische afdeling brengt dit
voor hem of haar een heleboel vragen en
onzekerheden met zich mee. Een goede
onthaalbrochure kan, naast persoonlijke
informatie door het personeel, een antwoord bieden op deze vragen en onzekerheden. Door met de patiënten in gesprek
te gaan en samen met hen de brochure te
schrijven, en deze voor te leggen aan hun
netwerk, kregen we een product op maat.
Ook ontdekten we dat evidenties voor het
personeel geen evidenties hoeven te zijn
voor de cliënten. Door het proces kwamen
bepaalde thema’s terug op de agenda.
Duidelijkheid in standpunten, zowel voor
cliënten als personeel, kan enkel de zorg
ten goede komen.

belangrijke informatie vinden.
•

Het personeel heeft zich erover
verwonderd dat hun oordeel over
relevante informatie verschilt van wat
cliënten relevant vinden. Zaken die
voor het personeel evident zijn, blijken
dit niet te zijn voor de cliënten. Met dit
gegeven zal ook rekening gehouden
worden in het opnameproces.

•

De onthaalbrochure werd aangepast
aan de recente referentiekaders o.a.
van patiëntenrechten en zorginspectie.

Succesfactoren
•

De nieuwe onthaalbrochure is aangepast aan wat cliënten belangrijk
vinden. Het taalgebruik is vereenvoudigd.
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RZ Heilig Hart Tienen

Perinti: van kansarm
naar kansrijker
Perinataal Netwerk Tienen (Perinti) ondersteunt en begeleidt
kwetsbare en kansarme gezinnen tijdens zwangerschap en
jong ouderschap. We helpen ontwikkelingskansen te creëren
voor elk kind. Met een duurzaam samenwerkingsverband
tussen de eerstelijns- en welzijnszorg in de regio Tienen
en het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen, sporen we
kwetsbare gezinnen vroegtijdig op in de zwangerschap en
sensibiliseren we doorverwijzers.
ruimere regionale samenwerking en kennisde-

Aanpak

& Gezin mogen we ervan uitgaan dat

ling. Zo is er contact gelegd met de organisatie

Perinti wil de perinatale coaching in Tienen or-

minstens 80% van de kwetsbare gezinnen

Parel in Leuven. Perinti is ook betrokken bij

ganiseren en het bestaande perinatale netwerk

zich aanmeldt bij de perinatale coaches.

onderzoek naar een toegankelijk participatief

De begeleiding is vaak praktisch: gezinnen

postnataal groepsprogramma voor jonge ge-

Perinatale coaching:

informeren over en introduceren bij Kind &

zinnen van de Hogeschool University Colleges

•

Aanstelling twee perinatale coaches:

Gezin, vroedvrouw, kraamzorg, kinderop-

Leuven-Limburg.

1 vanuit een wijkgezondheidscentrum,

vang en Centra Algemeen Welzijnswerk.

Grootste uitdaging is de bestendiging van het

1 vanuit de dienst Patiëntenbegeleiding

Ook gaat het over administratieve zaken

project (structurele financiering).

(sociaal verpleegkundige) van RZ Heilig

zoals kindergeld, kraamgeld, aansluiting

Hart Tienen. De coaches treden op als

bij een ziekenfonds of taalbegeleiding voor

Belang voor de zorg

vertrouwenspersoon voor het gezin en zijn

nieuwkomers in ons land. Verder biedt

Door de kwetsbaarheid vroeg in de zwanger-

eerste aanspreekpunt voor doorverwijzers;

het netwerk financiële en psychosociale

schap te detecteren en ondersteuning te

Uitbouw van een coachings- en bege-

ondersteuning bij verslaving, tienerzwan-

bieden, heeft het gezin administratief de zaken

leidingsprogramma voor de doelgroep.

gerschap, huiselijk geweld, huisvesting,

op orde voor de bevalling, is kinderopvang

Perinti volgt het gezin tot drie maanden na

isolement en ongewenste zwangerschap.

tijdig geregeld en weten de aanstaande ouders

uitbouwen en verbeteren.

•

De ligduur bij hospitalisatie na bevalling

met welke formaliteiten ze te maken krijgen na

Sensibilisering doelgroep en doorverwij-

wordt korter: niet-medische problemen

de geboorte. Zo start het nieuwe gezin met

zers via communicatiecampagne;

die de ligduur verlengen, worden veel

zo weinig mogelijk stress. Het project activeert

Ontwikkeling checklist voor doorverwijzers

vroeger gedetecteerd en opgevolgd.

bufferprocessen (informatie, toeleiding) om

de zwangerschap indien nodig;
•
•

•

•

in en buiten het ziekenhuis;

•

Minder crisissituaties op de kraamafdeling.

jonge ouders te ondersteunen. De kwetsbare

Intercollegiaal wekelijks overleg tussen

•

Perinti is ondertussen bekend in het brede

zwangere/moeder wordt actief begeleid: dat

sociaal netwerk van de regio en opge-

verkleint de kans op afwezigheid bij belangrijke

Uitbouw perinataal netwerk:

nomen in het vernieuwend zorgproject

controles/consultaties.

•

Afstemming in het perinataal netwerk door

Chronic Care Tienen-Landen, dat focust

Het project is een voorbeeld van organisatie-

systematisch overleg met alle Perinti-

op geïntegreerde zorg bij chronische

overschrijdende samenwerking op regionaal

partners;

ziekten en kansarmoede.

niveau tussen de instanties en mét de betrok-

•

coaches.

•

Bekendmaking project en gebruik van

kenheid van mensen uit de doelgroep. Door

Succesfactoren

detectie van kwetsbare zwangeren door zowel

De Perinti-partners en hun hulpverlening

het ziekenhuis, het wijkgezondheidscentrum

Resultaat

landen bij de doelgroep. De ervaring die deze

en andere hulpverlenende organisaties als

•

Het aantal aanmeldingen stijgt: 36 in

gezinnen in een niet-crisissituatie hebben

de huisartsen en toeleiders uit de doelgroep

2015, 51 in 2016, 66 in 2017 en 34 in de

opgedaan met hulpverlening geeft hun een

zelf, wordt perinatale zorg zo goed als 100%

eerste helft van 2018. Rekening houdend

aanknopingspunt voor toekomstige vragen.

toegankelijk. Zo creëren we kansen voor álle

met de kansarmoede-index van Kind

Het versterkte lokale netwerk bewerkstelligt de

kinderen.

checklist.
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SEIN

Narcolepsie@school
Narcolepsie met kataplexie is een chronische invaliderende
hersenaandoening. Het belangrijkste kenmerk is het onvermogen om langdurig achtereen wakker en geconcentreerd
te blijven. SEIN en het Landelijk Werkverband Onderwijs en
Epilepsie (LWOE) voorzien het kind, de ouders en de school
van kennis over narcolepsie met kataplexie. Aanpassingen
binnen het onderwijs zijn gerealiseerd.

vaak af naar een lager niveau. Ook stromen minder leerlingen vanuit het regulier
onderwijs door naar het speciaal onderwijs. Alle leerlingen halen betere resultaten.
Er is een 100% slagingsscore bereikt voor
leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en
op het Middelbaar Beroeps Onderwijs.

Aanpak

Succesfactoren

Kinderen en jongeren met narcolepsie
kampen met verschillende problemen in
het onderwijs. Slaapdruk, concentratieproblemen en verminderde alertheid zijn
het meest hinderlijk in meer monotone
situaties, zoals tijdens lessen en colleges.
Maar ook tijdens examens, met name als
die van langere duur zijn, kunnen deze
problemen ontstaan. Zelfs bij een optimale
behandeling blijft dit een probleem. Veel
kinderen/jongeren stromen af qua niveau
of maken hun opleiding niet af. Er is veel
schoolverzuim. Kinderen met narcolepsie
krijgen lagere schooladviezen dan qua
intelligentie verwacht mag worden.
Het Slaap-Waakcentrum SEIN zocht
voor deze leerlingen samenwerking met
het LWOE, dat kinderen met epilepsie
of een andere neurologische aandiening
ambulant onderwijskundig begeleidt.
Deze samenwerking verbindt zorg en
onderwijs. De SEIN-behandelaars hebben
de LWOE-medewerkers geschoold. Er
is voorlichtingsmateriaal ontwikkeld voor
onderwijsteams en schoolklassen in zowel
het basisonderwijs als het voortgezet
onderwijs. Er zijn criteria voor begeleiding

vastgesteld en een begeleidingsarrangement ontwikkeld. In een pilotperiode zijn
ruim 30 kinderen en jongeren begeleid.
Gedurende de begeleidingsperiode is er
overleg tussen de behandelaar en onderwijsbegeleiders.

•

•

Resultaat
De multidisciplinaire samenwerking biedt
de mogelijkheid de juiste kennis over te
brengen naar de ouders en leerkrachten.
Door de kennis over de narcolepsie en
de beperking van de leerling, kunnen de
onderwijsbehoeften duidelijk worden geformuleerd. Dit wordt omgezet naar begeleiding en afspraken op maat. Er worden
afspraken gemaakt over de slaapplaats
en de slaaptijden. Deze zijn afgestemd
met de leefregels die zijn meegegeven
vanuit de behandelaars. De proefwerk- en
examentijden worden afgestemd op de
leerling. Tijdsverlenging waardoor er een
slaapmoment kan worden genomen,
zorgt voor een verbeterde concentratie en
alertheid tijdens de toets. Er worden op
maat andere benodigdheden gefaciliteerd.
De onderwijsbegeleiding ondersteunt de
leerling desgewenst bij het geven van
voorlichting (spreekbeurt) aan
leerkrachten en klasgenoten
over de narcolepsie met
kataplexie. Het blijkt dat de
onderwijsbegeleiding helpt
bij de acceptatie van de aandoening en positieve invloed
heeft op coping gedrag. Het
schoolverzuim neemt af en
leerlingen stromen minder

•

Het LWOE is onderdeel van SEIN wat
de afstemming en samenwerking zeer
ten goede komt. Lijnen zijn snel gelegd, contacten zijn bekend of kunnen
eenvoudig gemaakt worden.
Behandeling en acceptatie blijken
individueel bepaald. Een algemeen
aanbod is niet toereikend voor alle
leerlingen. Bijkomende problematiek
door omgevingsfactoren of comorbiditeit maakt het soms extra complex
en vraagt inzet van andere disciplines.
De samenwerking van zorg en onderwijs heeft een toegevoegde waarde
in de behandeling en verruimt de
ontwikkelingsmogelijkheden van het
kind.

Belang voor de zorg
Onderwijs is een zeer belangrijke basisbehoefte. Door samenwerking van zorg
en onderwijs wordt beter zicht op het
kind verkregen en een doorgaande lijn
binnen de behandeling gecreëerd. Het
beter functioneren binnen het onderwijs
heeft positief effect op de behandeling van
narcolepsie met kataplexie. Leefregels en
balans zorgen vaak voor minder hinder
van de narcolepsie en kataplexie. Dat
werkt positief door in acceptatie en coping
gedrag.
Een invaliderende chronische aandoening
heeft altijd effect op het kind in zijn gehele
omgeving, ook op het onderwijs. De
samenwerking tussen zorg en onderwijs
biedt kinderen gelijke kansen en mogelijkheden.
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Sint-Jozefkliniek

NIAZ-Je-Rijk!
Hoe kun je kwaliteit & veiligheid op een ludieke manier aan
de man brengen? Met ‘NIAZ-Je-Rijk’ trainen we de kennis
én vaardigheden van medewerkers over patiëntveiligheid.
Borging hiervan is de boodschap. Een interactieve vorming,
waarbij teams tegen elkaar en tegen de tijd spelen. Let the
game begin…

•

Aanpak

•

NIAZ-Je-Rijk is een groepsspel voor
teams (zorgverleners en niet-zorgverleners) van 5 tot 8 personen. Het spel
bestaat uit allerlei doe-opdrachten,
kennisvragen en raadsels in en rond het
ziekenhuis. Onderwerpen als Hoog Risico
Medicatie, veilig omgaan met injectiemateriaal, missie en visie, patiëntidentificatie,
bloedtransfusie, rampen en noodsituaties, etc. komen aan bod. Per correct
uitgevoerde opdracht ontvangt het team
een tip. Alle tips samen leiden tot een verstopplaats van de prijs in het ziekenhuis.
De prijs voor het winnende team is een
enveloppe met kraslotjes. En zo word je
door NIAZ misschien wel stinkend rijk. En
is het niet in geld, dan toch wel in kennis
over patiëntveiligheid en kwaliteit.

Resultaat
Als voorbereiding op de NIAZ-audit
had de Sint-Jozefkliniek verschillende
tools uitgewerkt om de kennis van de
medewerkers te verruimen. Al deze
hulpmiddelen waren gericht op kennisverruiming, maar minder op het trainen
van vaardigheden. Dus ging het team
kwaliteit op zoek naar een manier om de
medewerkers te trainen in hun kennis én
vaardigheden rond kwaliteit en patiëntveiligheid, met als doel de borging van
werkprocessen te bevorderen. Kwaliteit
en veiligheid pas je immers toe, het moet
routine worden. Het eindresultaat was
het groepsspel NIAZ-Je-Rijk. De teams
streden tegen elkaar en tegen de tijd. Na
de opleiding voelden we ons klaar voor
de NIAZ-audit!
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Teamleden coachten elkaar. Dit verhoogde de teamspirit onder de collega’s.
Ze leerden elkaars sterke punten kennen
en ondersteunden elkaar waar nodig.
Learning by doing, en van een collega pik
je soms meer op dan van een docent.
De opleiding vond enkele maanden voor
de audit plaats. Zo kon de leidinggevende
tijdens de volgende maanden bijsturen op
punten die niet voldoende bekend waren.

Succesfactoren
Het spel is met wat kleine aanpassingen
toepasbaar in elke zorginstelling. We
delen het graag met geïnteresseerde
collega’s! De opleiding is toegankelijk voor
alle lagen van de organisatie, inclusief
de directie. De opleiding zorgde voor
‘teambuilding’: wanneer medewerkers
van eenzelfde dienst samen in een
team zitten, leren ze van elkaar en dat
kan van pas komen in hun dagelijkse
werkorganisatie. Bovendien durven
ze makkelijker aan elkaar een vraag
stellen.
Enkele praktische overwegingen:
• Zorg voor enthousiaste begeleiders die er een leuke voor- of
namiddag van maken. Met 4 begeleiders kun je het spel uitvoeren
voor een groep van 80 tot 100
personen.
• Zorg voor voldoende beschikbare
lokalen
• Voorzie voldoende oefenmateriaal en per groepje minstens één
opleidingslaptop;
• Er mag per team aan maximaal 2
opdrachten tegelijkertijd gewerkt

•

•

•

worden: zo zijn de teamleden verplicht om goed samen te werken en
kennis te delen;
Wijzig de verstopplaats en tips bij
elke opleiding;
Maak een aantal opdrachten verplicht
omdat ze over belangrijke VIR-normen handelen;
Geef niet onmiddellijk het correcte
antwoord indien het team een foutje
maakt, maar geef tips om tot de
juiste oplossing te komen;
Verdubbel de tips 30 tot 60 minuten
voor het einde. Zo komt de spanning
er automatisch in!
De ‘non-believers’ in accreditatie
deelden na afloop mee dat ze nu het
belang van accreditatie begrijpen,
namelijk de veiligheid van de patiënt
staat voorop!

Belang voor de zorg
De opleiding heeft als doel competenties met betrekking tot kwaliteit verder te
ontwikkelen. De opleiding kadert tevens in
de VIR-norm die handelt over opleidingen
patiëntveiligheid.

St. Anna Ziekenhuis

Familiekamers
Verpleegkundigen werden geconfronteerd met het gegeven
dat de zorg voor patiënten in een terminale fase in de huidige setting niet voldeed aan de behoeften van patiënten en
hun naasten. Zij kregen feedback van nabestaanden dat ze
het jammer vonden dat hun geliefde overleden was in zo’n
klinische sfeer. Daarom zijn op de verpleegafdeling neurologie en interne geneeskunde van het St. Anna Ziekenhuis
nu twee familiekamers gevestigd.

Aanpak
Het verbeterinitiatief is uitgewerkt door
verpleegkundigen van de afdeling neurologie en interne geneeskunde. In een
brainstormsessie is in kaart gebracht wat
van belang is voor deze patiëntengroep
en wat er wordt gemist. De werkgroep
heeft een hospice bezocht om te kijken
naar de werkwijze en invulling van de
zorg voor de terminale patiënt. Dit heeft
als basis gediend voor de familiekamers.
Het doel was om een fijne plaats en
positieve ervaring voor patiënten en hun
familie te creëren in de terminale fase,
waar alle zorg voor handen is.
• De doelgroep is duidelijk omschreven en, als de patiënt hieraan
voldoet, wordt in samenspraak met
patiënt en familie de voorbereiding
voor het verblijf in gang gezet.
• De familiekamers zijn zo ingericht dat
aan de definitie van Tender Loving
Care kan worden voldaan: “Extra
aandacht zodat iemand zich beter
voelt of iets er beter uitziet.”
• De familiekamer is voor patiënten
waar maximaal conservatief of
abstinerend beleid is afgesproken en
waar de familie bij waakt.
• Het is geen vervanging voor een
hospice.
• Afhankelijk van de zorgbehoefte
vindt overleg plaats met specifieke
zorgprofessionals.
• Wakende familie kan een ontbijt,
lunch en warme maaltijd krijgen.
• Naasten kunnen blijven slapen op de
kamer.

•

•

De verpleegkundigen evalueren
dagelijks of alles naar wens is. Op
de kamer liggen enquêteformulieren
waarin mensen hun ervaring kunnen
beschrijven.
Via social media, de website van het
ziekenhuis en interne communicatie
is iedereen geïnformeerd over de
geopende familiekamers. Veel collega’s zijn een keer komen kijken en
zijn enthousiast.

Resultaat
•

•

Een complete kamer in ‘huiselijke’
sfeer binnen het ziekenhuis die
voldoet aan de voorwaarde voor
een verblijf van een terminale patiënt
en zijn familie. Patiënten liggen op
een ruime eenpersoonskamer met
mogelijkheden voor familie/naasten
om 24/7 aanwezig te zijn.
In de ruimte is een eet/zit gedeelte gecreëerd en een relaxstoel
geplaatst met een fijne lamp. Dit
alles heeft een huiselijke uitstraling
gekregen, met het behoud van de
faciliteiten van een ziekenhuiskamer. Voor wakende familieleden die
graag willen blijven slapen is er een
slaapgelegenheid op de kamer. Dit

•

betekent meer privacy voor patiënt
en familie.
Door deze rustige omgeving is er
een betere interactie tussen patiënt
en familie met de zorgprofessionals
op de afdeling mogelijk. Dit blijkt ook
uit de evaluatie vanuit de zorgprofessionals en de resultaten uit het
klantbelevingsonderzoek.

Succesfactoren
•

•
•

•

Sluit aan bij behoefte van patiënten
en naasten. Familie kan in rust en
afzondering elkaar ondersteunen.
Verpleegkundigen en artsen zien toegevoegde waarde voor de patiënt.
Het blijft een ziekenhuisbed met de
daarbij horende zorgcontext. Het
goed informeren van en communiceren naar patiënten en naasten
hierover blijft van belang.
De kennisoverdracht vanuit het
hospice heeft geleid tot een beter
passende zorg en begeleiding in
het ziekenhuis in afwachting van de
overplaatsing naar een hospice.

Belang voor de zorg
De patiënt krijgt dezelfde zorg als buiten
de familiekamer, maar met extra (fysieke)
aanpassingen en facilitaire voorzieningen.

Familie en naasten geven terug:
“Wij hebben de familiekamer als erg prettig, goed en huiselijk ervaren. Door de kamer
konden ook wijzelf bijdragen aan de zorg voor mijn moeder”.
“We vonden het erg fijn om nabij te zijn in een huiselijke sfeer met voldoende ruimte en
de verpleging dichtbij”.

41

NIAZ Jaarprijs 2018

Triora

Ervaringsdeskundigheid als voorwaarde voor patient centered care
Het werken vanuit ervaringsdeskundigheid is van grote waarde bij het respectvol benaderen van patiënten, het begripvolle
samenwerken en het vinden van herstel in de zelfhulpgroepen.

proces te
staan als
behandelaar. Ze

Aanpak

kundigen bestaat en zijn er filmpjes met

idealiseren

•

hun testimonium te zien.

het werk en

Triora zet ervaringsdeskundigen in bij de

de gang van

behandeling. Door hun kennis te integreren

•

met de kennis van zorgmedewerkers

Resultaat

zaken in de

zonder ervaringsdeskundigheid is het

De ervaringsdeskundigheid is een normaal

kliniek en de

Triora-model ontstaan.

onderdeel geworden van de behandeling. Het

praktijk kan

Er is verbinding gelegd met bestaande

zit in elk onderdeel van de behandeling en wordt

tegenvallen. Het kost tijd om te wennen

zelfhulpgroepen in Den Haag. Dit was

absoluut gewaardeerd.

•

•

•

De inzet van ervaringsdeskundigheid en het

fellows, sponsoren en zelfhulpgroepen te

Succesfactoren

integreren in het geheel van de behande-

ontwikkelen.

•

De eerste jaren hadden de ervaringsdes-

ling heeft zich in vijftien jaar ontwikkeld. Die

Er zijn werkbezoeken afgelegd aan

kundigen geen zorgopleiding en werkten

ontwikkeling is nog niet geëindigd.

klinieken in het buitenland, waar de inzet

zij hoofdzakelijk uit hun eigen ervaring.

van ervaringsdeskundige behandelaren

Hierdoor werd de afstand tussen de erva-

Belang voor de zorg

al langer een belangrijk onderdeel van de

ringsdeskundigen en de patiënt te klein.

De ontwikkeling naar patient centered care

behandeling vormt.

De ervaringsdeskundigen projecteerden

wordt vergemakkelijkt door de inzet van

De ervaringsdeskundige heeft ook binnen

hun ervaring en emoties op de patiënt en

ervaringsdeskundigheid op elk niveau. De relatie

het familieprogramma een prominente rol.

er was geregeld sprake van overdracht

tussen de professional – ervaringsdeskundige

Bij de informatiedagen en familiedagen is er

en tegenoverdracht. De ervaringsdeskun-

en patiënt bevindt zich vanaf het begin op een

een ervaringsdeskundige aanwezig.

digen met een zorgopleiding leerden dit

gelijk niveau. Het vertrouwen is daardoor groter,

Tijdens de behandeling kregen meer-

te onderkennen en hiermee om te gaan.

waardoor er van een echte samenwerking

dere patiënten, door de ervaring met de

Daarnaast kregen zij ook meer kennis van

sprake is. Als ook de arts en directeur dezelfde

ervaringsdeskundigen, belangstelling voor

de verslavingszorg en het behandeling en

processen hebben doorlopen, is er minder

werken in de verslavingszorg. Met hen zijn

begeleiding van patiënten.

afstand en gevoel van hiërarchie. Uit normaal

De ervaringsdeskundige moet minstens

menselijk perspectief wordt er respectvol

lingstraject om bij Triora te kunnen komen

enkele jaren in herstel zijn en de opname in

samengewerkt aan het herstel van de patiënt en

werken. Zo moeten ze een zorgopleiding

de kliniek minstens drie jaar geleden. Zo is

niet uit een hiërarchisch perspectief waarbij de

volgen.

er meer afstand genomen worden van de

patiënt moet doen wat de behandelaar zegt om

Via de zelfhulpgroepen werd ook bekend

eigen behandeling.

tot een goede uitkomst te leiden. De empo-

Voor de ervaringsdeskundigen is het vaak

werment van de patiënt ligt in de kern van het

moeilijk om aan de andere kant van het

programma besloten.

afspraken gemaakt over hun ontwikke-

•

aan de rol van behandelmedewerker.
•

essentieel om een uitgebreid netwerk van

dat Triora ervaringsdeskundigen inzet.
Hierdoor kon er bij uitbreiding makkelijk

•

•

geworven worden.
•
•

In de meeste vacatureteksten wordt ervaringsdeskundigheid als pré vermeld.

Enkele reacties op Zorgkaartnederland.nl

De behandelmodules worden geleid door

•

een niet-ervaringsdeskundige behandelmedewerker én een ervaringsdeskundige
•

“Ik ben erg goed geholpen en voelde mij erg op mijn gemak. Vriendelijk en kundig personeel, ik vind het prettig dat binnen de organisatie ervaringsdeskundigen werkzaam zijn.”

•

“Door het programma maar zeker ook de mix van professioneel opgeleide behandelaars

behandelmedewerker.

en ervaringsdeskundigen zijn alle kwartjes deze keer wel gevallen en kijk ik vol vertrouwen

Op de website van Triora staat specifiek

uit naar de toekomst.”

vermeld dat het team uit veel ervaringsdes-
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UZ Gent

Tools voor patiënt- én
familiegerichte zorg
Hoe geef je patiëntgerichte zorg vorm voor patiënten met
cognitieve problemen, zoals dementie of delier? UZ Gent
vroeg voorheen de familie een extra opnameformulier in te
vullen. Dit gebeurde echter vaak niet of slechts summier.
Daarom introduceerde het UZ Gent een moodboard en een
verbeterd onthaalgesprek.

punten, geeft zelf verbeteringen aan,
voert deze zelf uit en evalueert deze ook
zelf.
•

Geloof in de noodzaak van patiënt- en
familiegerichte zorg bij het zorgteam is
noodzakelijk. Mogelijk vraagt dit een
cultuurverandering.

Aanpak

•

Uitkomsten van het onthaalgesprek zijn
rechtstreeks implementeerbaar in de

In 2013 werd samen met twee onder-

zorg.

zoeksmedewerkers het project ‘Zorg in
•

Verbondenheid’ opgestart op de afdeling

Nieuwe collega’s krijgen via bedside

Geriatrie. De focus lag op het introduceren

teaching handvaten aangereikt om zelf

van familiegerichte zorg. Na een literatuur-

deze zorg op zich te nemen door de
verpleegkundig specialist (ANP).

studie observeerden de onderzoeksmede•

werkers het team tijdens overlegmomenten
afgenomen om het engagement t.a.v. fami-

voor agitatie worden meegenomen. Pa-

liegerichte zorg te peilen. In reflectiegroepjes

tiënten worden met hun roepnaam aan-

werd vervolgens gebrainstormd en ge-

gesproken, genieten van ‘hun’ muziek,

droomd over actuele en gewenste situaties.
De conclusie was dat de opnameprocedure

valse verwachtingen.
•

•

Mantelzorgers worden erkend als be-

Toestemming van patiënt en familie is
steeds nodig voor het uithangen van het
moodboard.

langslapers worden later opgeroepen…
•

beter kon. Dit werd de projectdoelstelling,
waaraan concrete acties werden verbonden.

Het is belangrijk dat duidelijk is welke
zorg het team kan bieden. Creëer geen

en opdrachten. Ook werd een vragenlijst

•

De informatie uit het onthaalgesprek

langrijke schakel in patiëntgerichte zorg.

wordt opgenomen in het patiëntendos-

Er is meer vertrouwen tussen mantel-

sier.

Het opnameformulier werd vervangen door

zorgers en het team. Mantelzorgers

een onthaalgesprek met patiënt en familie.

geven aan tot rust te komen.

Belang voor de zorg

Ook werd familie gevraagd het ‘moodboard’

Mantelzorgers worden gehoord. Hun

Personen met delier of dementie hebben

mee in te vullen. Dat moodboard visualiseert

bekommernissen worden meegenomen

vaak niet de mogelijkheid hun eigenheid

informatie over de patiënt - roepnaam,

en besproken op het multidisciplinair

te verdedigen. Vanuit goede bedoelingen

stamboom, passies, ergernissen, … - op

overleg. Geprobeerd wordt bekommer-

wordt vaak voor hen gekozen wat het

een overzichtelijke en snel te lezen manier.

nissen weg te werken.

beste is. Door met de patiënt (binnen zijn

Na een testperiode besprak de reflectie-

•

Het onthaalgesprek en moodboard wer-

mogelijkheden) en de familie in gesprek te

groep de ervaringen, hetgeen leidde tot

•

den opgenomen in ‘Ik, jij, samen MENS.

gaan, krijgen deze de kans deze eigenheid

aanpassing van het onthaalgesprek. Zo

Een referentiekader voor kwaliteit van le-

weer te geven. De zorg kan op deze manier

werd het onthaalgesprek overgeheveld van

ven, wonen en zorg voor personen met

aangepast worden aan de gewoontes,

de ergotherapeut naar de verpleegkun-

dementie’ (Dely, Verschraegen, Steyaert,

noden en wensen van de individuele patiënt.

dige, vanwege de beschikbaarheid buiten

2018) als één van de inspirerende prak-

Het helpt de zorg het gedrag van patiënten

tijkvoorbeelden in Vlaanderen.

te begrijpen. Het moodboard is eenvoudig

Residentiële organisaties waarnaar

in gebruik en kan de patiënt volgen, ook bij

Resultaat

patiënten verwezen worden, blijken

transfer naar een andere afdeling of instel-

•

Het voeren van een onthaalgesprek,

getriggerd om zelf gebruik te maken van

ling. Op deze manier wordt kennis over de

met als resultaat het moodboard, is een

het onthaalgesprek en moodboard.

patiënt op een snelle en eenvoudige manier

kantooruren.
•

gedeeld. Dit waarborgt de patiëntgerichte

standaard in de zorg geworden.
•

De eigenheid van de patiënt wordt

Succesfactoren

zorg. Het betrekken van mantelzorgers bij

bewaakt. Voorkeuren in zorg, passies

•

De verandering in zorg wordt bottom-up

de zorg creëert transparantie en rust bij

gecreëerd. Het team erkent verbeter-

mantelzorgers.

van de patiënt en mogelijke triggers
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Wit-Gele Kruis Antwerpen

Focus op welbevinden en
veiligheid bij intake
De intake van Wit-Gele Kruis Antwerpen was niet uniform,
met uiteenlopende informatieverstrekking, beperkte gegevensregistratie en onduidelijke afspraken tot gevolg. In de
tevredenheidsenquête gaven patiënten aan onvoldoende
geïnformeerd te zijn. Verpleegkundigen wilden beter voorbereid de zorg starten, met meer info en een anamnese. Dat
leidde tot een nieuw intakeproces.

van alle verpleegkundigen in het wordingsproces;
•

Beschikbaarheid van resources;

•

Realiseren van voortgang zonder te force-

•

Inlassen van pilootfase en real-life testfase

ren;
EVD;
•

Investering in uniforme vorming voor ca.

Aanpak

office). In het Elektronisch Verpleegdossier

Tijdens een vorming in 2017 brainstormden

(EVD) werden wizards ontwikkeld die de

•

Eén startmoment voor heel de organisatie;

alle verpleegkundigen over wat patiënten van

infoverzameling tijdens de intake ondersteu-

•

Verplicht vervolledigen van beide wizards;

ons en wij van hen mogen verwachten. Die

nen.

•

Terugkoppeling van de resultaten intake-

input werd verzameld en naast de bestaande

De patiëntenbrochure ‘Wegwijs in thuisver-

proces en evaluatie door elke verpleeg-

‘opstart van de zorg’ én de NIAZ-vereisten

pleging’ werd een ondersteunend instrument

kundige en administratieve kracht.

gelegd. Er bleken duidelijke linken te zijn. Na

voor informatieverstrekking en duidelijkheid

grondige analyse kreeg het intakeproces

rond wederzijdse verwachtingen en levervoor-

Valkuilen:

opnieuw vorm: het start met de telefonische

waarden.

•

1000 verpleegkundigen;

intake op de afdeling en wordt afgerond tij-

Verstikt raken in details met grote impact
op timing en haalbaarheid. Vereisten:

dens het zorgverleningsproces bij de patiënt

Tijdpad

thuis. De verschillende stappen zijn uitge-

Van december 2017 tot januari 2018 zijn de

werkt, rekening houdend met de normensets

IT-toepassingen getest door twee pilootafdelin-

en de input van de medewerkers. Concept,

gen en key-users. Nadien is het nieuwe intake-

inhoud en haalbaarheid zijn regelmatig met

proces toegelicht tijdens een verpleegkundig

de medewerkers afgetoetst.

vormingsmoment. In februari 2018 is alles

snel voortgang te willen boeken, top down

uitgerold en in juni werd de nieuwe intake door

te werken en in te boeten aan gedragen-

Resultaat

alle verpleegkundigen geëvalueerd. Patiënten

heid.

Het vernieuwde intakeproces ziet er als volgt

werden in de jaarlijkse tevredenheidsenquête

uit:

bevraagd.

•

Telefonische intake op de afdeling;
• Administratief luik voor de administratief
medewerker;

tijdens het eerste huisbezoek;
• Tweede wizard: enkel voor patiënten
die langer in zorg blijven.

‘Opgelopen vertraging inhalen’ door te

Belang voor de zorg

•

Integrale en geïntegreerde aanpak van

proces creëert een behoorlijke meerwaarde

gans het intakeproces, incl. herwerking

op vlak van kwaliteit en veiligheid van zorg. Het

van de infobrochure ‘Wegwijs in thuisver-

is een win-win voor de patiënt, de individuele

pleging’;

verpleegkundige, het team en de organisatie.

Keuze voor onmiddellijke inbedding in het

Er komt een uniforme werkwijze tot stand, die

EVD én in de back office;

gedragen wordt door de verpleegkundigen

Bottom-up aanpak: sterke betrokkenheid

en leidt tot beter geïnformeerde patiënten

•

• Mee te geven praktische info;
• Eerste wizard: doorlopen bij elke patiënt

mentatiedatum;
•

uitwerken en implementeren van het intake-

• Zorginhoudelijk luik door de afdelingslei-

Verpleegkundige intake thuis;

Te vroeg communiceren van de imple-

Het bottom-up, integraal en geïntegreerd

afdelingsleiding;

•

nue aftoets van praktische haalbaarheid;
•

Succesfactoren

• Criteria voor doorschakelen naar de

ding;

goede scope-afbakening vooraf en conti-

•

en verpleegkundigen. De informatie wordt
gestructureerd vastgelegd. Risico’s worden
opgevolgd en preventieve acties ingezet. De
NIAZ-normen vormden een duidelijke kapstok:
de criteria waaraan voldaan moet worden wer-

Ondersteunende middelen

den ‘naturel’ meegenomen in het intakepro-

IT-technisch werd de administratieve toepas-

ces. Het nieuwe intakeproces betekent geen

sing op de lokale afdelingen aangepast (back

toename van de workload.
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ZGT

ZGT laat Vrijheidsbeperkende
Interventies los
Door kennis en vaardigheden te bundelen in het Vrijheidsbeperkende Interventie Team (VIT), minimaliseert ZGT
zowel de gezondheidsrisico’s als de inzet van risicovolle
vrijheidsbeperkende interventies. Preventieve en alternatieve interventies worden optimaal ingezet.

Aanpak
Het VBI-beleid in ZGT is opgesteld door
een multidisciplinaire werkgroep. Het
doel was om de inzet van fysieke VBI
te reduceren tot een minimum, met een
innovatieve aanpak. De aanpak houdt
rekening met kwaliteit en veiligheid voor
zowel de patiënt als de zorgprofessional.
ZGT constateerde dat de risicovolle
handeling van de inzet van fysieke
VBI werd uitgevoerd door ongeveer
600 verpleegkundigen. Het is vrijwel
onmogelijk om deze groep bekwaam te
houden in de uitvoering van de handeling, mede omdat de frequentie van
voorkomen laag is en daarmee juist het
risico hoog. Dit werd bevestigd door
verpleegkundigen die aangaven zich
niet veilig en bekwaam te voelen bij het
toepassen van VBI.
Dit leidde tot de implementatie van een
VIT en bijbehorend (scholings-)beleid:
een relatief kleine groep VIT-verpleegkundigen (100 verpleegkundigen) is
opgeleid tot expert. Deze expertverpleegkundigen werken intensief samen
met de hoofdbehandelaar die de indicatie stelt, de consultatieve dienst van
geriatrie en psychiatrie, avond-,nacht-,
weekendhoofden en beveiligers bij
zowel de preventieve als fysieke inzet
tijdens de uitvoering van deze hoog
complexe handeling. Het scholingsbeleid is erop gericht deze professionals
als één team te laten functioneren.

Resultaat
•

Er is bewustwording gecreëerd

•

•

•

•

•
•

bij alle zorgprofessionals over de
risico’s van VBI en de impact ervan
op de patiënt en de naasten;
Kennis over dit onderwerp is
multidisciplinair gedeeld en wordt
gedragen door de gehele organisatie;
De inzet van het VIT leidt aantoonbaar tot reductie van de inzet
van fysieke vrijheidsbeperkende
interventies. De coördinerende VITverpleegkundige optimaliseert de
inzet van preventieve interventies en
alternatieven. Dit kan alleen als tegelijk sprake is van multidisciplinaire
besluitvorming, familieparticipatie
en deskundigheidsbevordering;
Hoog risicovolle fysieke interventies
worden afgebouwd en mildere interventies met een lager risico juist
frequenter ingezet;
De doelstelling is om dit over het
geheel te realiseren, maar ook voor
de individuele patiënt die wellicht in
een eerste stadium een zwaardere
interventie nodig heeft, maar na
evaluatie al snel kan overgaan naar
een mildere interventie. Het totale
proces rondom VBI maakt op de
verpleegafdelingen structureel onderdeel uit van het multidisciplinair
overleg;
Ook de duur van de inzet van alle
vormen van VBI neemt af;
Met de implementatie van het VIT
is ZGT tevens overgegaan op een
digitaal registratiesysteem. Hierdoor
kan nog beter op individueel patiëntniveau alle inzet van VBI wor-

den gemonitord. De ‘stuurgroep
VBI’ stuurt afdelingen bij op
basis van deze rapportages om
de zorg te optimaliseren en levert tevens kwartaalrapportages
aan bij de Raad van Bestuur.

Succesfactoren
•

•

•

Er is steun van de Coöperatie
Medisch Specialisten, Raad van
Bestuur, Stafbureau Kwaliteit &
Veiligheid en ZGT Academie. Ook
de Cliëntenraad en de Zorg Advies
Raad van ZGT bevestigen de meerwaarde voor de patiënt;
De tweede succesfactor is scholing, die is ontwikkeld en bijgesteld
in directe samenspraak met het VIT.
VIT-leden geven de scholing. Er is
sprake van een continue leercyclus
op de afdelingen. Door de scholing
zijn zorgprofessionals ook beter op
elkaar ingespeeld bij de inzet van
VBI; zij hebben elkaar leren kennen
en gebruiken elkaars kwaliteiten.
De bewustwording bij zorgprofessionals op de verpleegafdelingen. Tijdige herkenning van risicofactoren,
proportionele inzet van benodigde
interventies en volledige digitale
registratie, hebben samen geleid tot
het succes van het VBI-beleid.

Belang voor de zorg
Ongeacht de instelling, de grootte of
setting kan het VBI-beleid van ZGT
worden toegepast om te komen tot
bewustwording van risico’s en minimaliseren van de inzet van fysieke VBI.
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Ziekenhuis Amstelland

De mens achter de patiënt
In juli 2017 startte de afdeling Kliniek Beneden van Ziekenhuis Amstelland bij wijze van proef het ‘Huiskamerproject’. De bedoeling is kwetsbare ouderen meer aandacht en
activiteiten te bieden tijdens hun opname in het ziekenhuis.
Dit levert een positieve bijdrage aan de fysieke en mentale
gezondheid, het persoonlijk welzijn en de zelfredzaamheid
van de patiënt.
Onder het genot van een kopje koffie of thee en iets lekkers worden diverse activiteiten aangeboden: de krant lezen en bespreken, een spel spelen, muziek luisteren.
De piano van het ziekenhuis is verplaatst naar de Huiskamer, zodat medewerkers of
patiënten livemuziek kunnen verzorgen. Het aanbod is per dag verschillend, omdat de
gasten dat ook zijn. Aandacht en gesprek zijn speerpunten in de bijeenkomsten die
door vrijwilligers worden geleid.

Aanpak
De coördinatie van het Huiskamerproject is in handen van de coördinator
van de vrijwilligers. Zij werft en traint de
vrijwilligers, zorgt voor materialen en
onderhoudt contacten met andere betrokkenen. Vrijwilligers zijn in tweetallen
verantwoordelijk voor de begeleiding.
Zij krijgen informatie over de aandoeningen die de patiënten kunnen hebben en
wat die aandoeningen voor gevolgen
kunnen hebben (afasie, moeilijk kunnen
slikken, verwardheid, onrust). Zorgassistenten helpen bij het maken en aanbieden van drinken. Ook de geestelijk
verzorgers schuiven regelmatig aan
tafel aan. De eindverantwoordelijkheid
ligt bij de verpleegafdelingen. Zij geven
iedere morgen door wie naar de huiskamer komt en welke mogelijkheden
en moeilijkheden de patiënt heeft. De
verantwoordelijk verpleegkundigen zijn
beschikbaar als hulp nodig is. Het team
ouderengeneeskundigen ondersteunt
het project.
Na een maand proeftijd ging het project
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van start op de maandag-, woensdagen vrijdagmorgen. Omdat het zo goed
liep werd er besloten nieuwe vrijwilligers te verwerven om alle dagen, met
uitzondering van het weekend, ‘open’
te kunnen. Dit is inmiddels gerealiseerd.
Vijf dagen per week zijn patiënten tussen 10.00 en 11.30 uur welkom. Het
aantal bezoekers verschilt per dag, van
1 tot 12 patiënten.

Resultaat
Enkele reacties:
1. “In mijn kamer is het koud en stil. Ik
ben blij dat ik hier even een kopje
koffie kan drinken en wat mensen
om me heen heb. Ik zit daar maar
te piekeren.” (Dhr. M., 73 jaar).
2. “Om 12 uur krijg ik uitslag van de
onderzoeken die gedaan zijn. Ik
ben nerveus en bang voor wat ik
te horen zal krijgen. Het is fijn dat
ik hier even afleiding kan vinden.”
(mw. R., 61 jaar).
3. “Het moeilijkste van alleen-zijn, zijn
de maaltijden.” (Dhr. G., 84 jaar).

Succesfactoren
Het huiskamerproject wordt als een
succes ervaren. De bezetting is wel
wisselend, omdat je afhankelijk bent
van de hoeveelheid opnames en behoeften van mensen zelf. Dit vraagt dus
flexibiliteit van vrijwilligers. Het project
is zo succcesvol dat het ziekenhuis
overweegt om een tweede huiskamer
te openen.

Belang voor de zorg
Het team geestelijke verzorging merkt
niet alleen dat het lotgenotencontact
de mensen goed doet, maar ook hoe
de sociale kaart van de regio via de
gesprekken onder de aandacht wordt
gebracht. De drempel om een keer
van een bepaalde voorziening, zoals
de buurtbus, gebruik te maken, wordt
verkleind doordat de mensen onderling
hun ervaringen uitwisselen. Het huiskamerproject draagt hierdoor ook bij aan
preventie van een sociaal isolement.
Het Huiskamerproject van Ziekenhuis
Amstelland is zo een waardevolle aanvulling voor, en grote verbetering van,
de directe patiëntenzorg.

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Collegiale crowdfunding
Collegiale crowdfunding zorgt ervoor dat mensen weer durven innoveren en zich niet laten belemmeren door financiële krapte of angst voor afkeuring van hun leidinggevenden. Het stimuleert intern ondernemerschap en zet aan tot
actie, ook al ligt deze buiten de eigen comfortzone.
•

Aanpak
Collegiale crowdfunding is een nieuw
middel om ondernemerschap en
initiatief te stimuleren: iedere medewerker die bij ZGV in loondienst is, krijgt
een ondernemerscheque van 50 euro
om het idee van een andere collega
te steunen. De initiatiefnemer probeert
collega’s zo enthousiast te krijgen
voor zijn idee dat zij besluiten dit idee
te sponsoren. De sponsors wegen af
welke ideeën ze boeiend en levensvatbaar vinden. De cheque kan maar één
keer per jaar uitgegeven worden.
Op het intranet is een crowdfundingssite gebouwd waarop de ideeën worden
gepubliceerd en waar medewerkers
kunnen doneren. Online is de stand van
zaken te volgen. Er is bewust gekozen
voor een toegankelijke regeling: vertrekpunt is de ‘wisdom of the crowd’, met
minimale spelregels.
De collegiale crowdfunding startte
met een kick-off en een diversiteit aan
traditionele en ludieke acties om er bekendheid aan te geven. De bedenkers
en tevens uitvoerders van collegiale
crowdfunding zijn beschikbaar om het
idee te verhelderen en om de weg te
wijzen. Maar het eigenaarschap ligt en
blijft liggen bij de initiatiefnemers: ze
moeten zelf overtuigen, bepleiten, het
idee realiseren en alle kansen benutten
om klantwaarde toe te voegen.

Resultaat
De initiatiefnemers hebben in de diverse
overleggen en managementgremia
de bedoeling van collegiale crowdfun-

ding uitgelegd. Daarop kwam vaak de
reactie: “Wat nou als medewerkers iets
willen wat wij niet willen of alleen maar
feestjes gaan financieren?”. Al discussiërend ontstond enthousiasme en de
bereidheid te vertrouwen op ‘wisdom of
the crowd’: alleen goede ideeën zullen
steun krijgen. Kostbare ideeën moeten
écht goed zijn om voldoende sponsors
te werven.
Er zijn elf initiatieven op de site gekomen, waarvan er acht gerealiseerd zijn
en drie het benodigde bedrag niet bij
elkaar hebben gekregen. Voorbeelden
zijn: een piano in de centrale hal, een
wensboom op de kinderafdeling, fietslabyrinten op de ouderenafdeling en
de dialyse en een muziekkussen op de
polikliniek urologie.

Succesfactoren
•

•

•

Het enthousiasme en de doorzettingskracht van de initiatiefnemer
is van groot belang. Sommige
initiatiefnemers hadden een zetje
nodig om hun initiatief breder onder
de aandacht te brengen.
We zijn met zo min mogelijk drempels begonnen. Daarom was het
voorbehoud gemaakt dat de regels
gaandeweg aangescherpt zouden
kunnen worden. Dit bleek niet
nodig.
Er gelden in een ziekenhuiscontext
nadrukkelijke eisen op het gebied
van medische technologie, veiligheid, hygiëne e.d.. Bij de toetsing
van deze randvoorwaarden konden
we gebruikmaken van dezelfde

•

route als die voor de aanvraag van
investeringen. Dit was voor veel initiatiefnemers wel een flinke hobbel.
De ondersteuning van de bedenkers bleek geen overbodige luxe.
Sommige medewerkers hadden
niet begrepen dat ze een cheque
via het ziekenhuis kregen en dachten dat ze uit eigen middelen 50
euro moesten doneren. Verrassend:
deze medewerkers bleken bereid
om te betalen. Sterker nog, soms
vroegen mensen of vrienden en
familie ook mochten doneren.
Het blijft ook voor de bedenkers
een uitdaging om de aandacht voor
collegiale crowdfunding levend te
houden.

Belang voor de zorg
Collegiale crowdfunding creëert enthousiasme en beweging en is relatief
gemakkelijk te implementeren. Er ontstaat een omgeving waarin mensen hun
ideeën durven te lanceren en waarin
ook ruimte is voor het niet slagen van
ideeën. Het bevordert werkplezier, onderlinge contacten en betrokkenheid.
Tips: blijf betrokken bij het traject, heb
geduld en blijf campagne voeren, want
het duurt even voordat het ‘merk’ blijft
hangen en mensen er spontaan aan
gaan denken.
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Ziekenhuis St. Jansdal

Slimmer meten van vitale
gegevens leidt tot veiliger zorg
Vitale gegevens kunnen gemeten worden middels de MEWS
(Modified Early Warning Score). Voorheen werden de items
van de MEWS handmatig opgeteld, want dit kon niet in het
EPD. Daarnaast werden de metingen enkel gedaan op indicatie, dus niet op vaste momenten. Hierdoor was het lastig
om een trend te zien en tijdig acties in te zetten.

Aanpak

Resultaat

In een werkgroep bestaande uit artsen,
verpleegkundigen en leidinggevenden,
zijn de doelen van de MEWS vastgelegd.
Daarna is gekeken hoe dit het beste
geïmplementeerd kon worden. In samenspraak met verschillende zorgverleners
en op basis van literatuur is een protocol
uitgewerkt. Er zijn afspraken gemaakt
voor volwassen patiënten (MEWS), pediatrische patiënten (PEWS) en zwangere
patiënten (O-MEWS). Deze afspraken
bevatten o.a. de indicaties en frequenties voor het meten van de MEWS. Op
basis van deze afspraken is een zakkaart
ontwikkeld voor alle zorgverleners met de
uitwerking van de parameters. Middels
een presentatie zijn de verschillende
groepen geïnformeerd en getraind. Het
EPD is zo ingericht dat dit het proces
maximaal ondersteunt. In het EPD zijn
grafieken zichtbaar waardoor per patiënt
de trend van de MEWS zichtbaar is. De
zorgverleners hebben zo snel in beeld of
de toestand verslechtert of verbetert.

•
•
•

•

•

•

•

•

•
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Bij élke patiënt is in één oogopslag
duidelijk hoe het met hem/haar gaat.
Het EPD ondersteunt optimaal met
een grafiek (visueel).
De zorgverlener ziet verbetering/verslechtering in een trendlijn in plaats
van als een los getal.
Op afdelingen als de SEH/IC/recovery wordt bij overplaatsing naar de
kliniek een uitgangswaarde bepaald,
zodat de overnemende afdeling een
beeld heeft van de toestand van de
patiënt.
Voor verschillende patiëntengroepen
zijn verschillende MEWS ontwikkeld,
alle met hun eigen referentiewaarden
en uitkomsten.
De uitkomsten van reguliere controles worden hergebruikt in het
berekenen van de MEWS. Hierdoor
vindt zinnige en zuinige registratie
plaats.
Het bewustzijn en de alertheid met
betrekking tot de vitaal bedreigde
patiënt zijn vergroot.
De resultaten van de MEWS worden
actief gebruikt, wat leidt tot veiliger
zorg.
Er is een toename in het aantal
terechte oproepen van het Spoed
Interventie Team (SIT) in de avonden nachturen. Hiermee hebben we
een sterke aanwijzing dat de vitaal
bedreigde patiënt sneller herkend en
behandeld wordt.

Succesfactoren
Gezien de ontwikkelingen rondom de
profielen voor MBO-/HBO-verpleegkundigen, is een klinische blik een zeer
belangrijk onderdeel van het klinische
redeneren. Het samen nadenken en
de dialoog over “wat zou goede zorg
zijn voor deze patiënt” heeft geleid
tot betere zorg. Bovendien heeft het
de samenwerking tussen artsen en
verpleegkundigen positief beïnvloed. De
optimalisatie van de MEWS past goed
in actuele thema’s als ‘zorg op maat’ en
‘zinnige en zuinige registratie’. De systematiek van de MEWS is een dynamisch
systeem en er moet continu gekeken
worden waar verbetering plaats kan vinden. Een les die geleerd is, is dat voor
de dagopname een andere werkwijze
nodig was dan voor de rest van de
kliniek. Hier zijn dan ook aanpassingen
doorgevoerd.

Belang voor de zorg
MEWS kan objectief inzicht geven in de
gezondheidstoestand van patiënten.
Door goede afspraken wordt bij elke
patiënt in de eerste 24 uur van opname
een MEWS vastgesteld. Deze wordt
daarna op gezette tijden gemeten. Hierdoor is eventuele verslechtering tijdig in
beeld en kan eerder gericht actie ondernomen worden. Hierdoor vinden minder
overplaatsingen naar de IC plaats. De
MEWS is een vast onderdeel van de
visite en de samenwerking tussen artsen
en verpleegkundigen is verbeterd. Men
is zich veel bewuster van het belang en
de consequenties van het meten van
de vitale parameters en er is geen overbodige registratie door hergebruik van
gegevens. De optimale ondersteuning
door het EPD maakt de zorg veiliger.

ZorgSaam

Muziekgeluk bij mensen
met dementie
Maar al te vaak voelen verzorgenden dat zij weinig tot
geen tijd hebben om persoonlijke zorg te bieden aan bewoners en cliënten. Wat als wij kostbare tijd terug kunnen
winnen? Wat als wij de kwaliteit van leven van de bewoners kunnen verbeteren? Wat als wij een middel voorhanden hebben dat de afhankelijkheid van antipsychotica en
andere vrijheid beperkende maatregelen zou verminderen?
Het is mogelijk door favoriete persoonlijke muziek structureel in te voeren.

Aanpak
Geïnspireerd door de film ‘Alive Inside’
vroeg een medewerker in opleiding
zich af wat muziek kan betekenen
voor ouderen, en dan met name voor
ouderen met dementie. Omdat er geen
budget was, kocht de medewerker zelf
een tablet, mobiele geluidsbox, iPod en
koptelefoon. Zo kon een pilot van start
gaan binnen het zorgteam. Op de tablet
is Spotify geïnstalleerd. Binnen het abonnement zijn muzieklijsten (tot nu toe 14)
aangemaakt. Die bevatten verschillende
geluidsopnames, van muziek uit de jaren
’50 en fluistermuziek tot conferences
van Toon Hermans. Vervolgens is het
team de muziek gaan personaliseren.
Familie/mantelzorgers is gevraagd een
vragenlijst over de muziekkeuze van de
bewoner in te vullen. Met die gegevens is
een persoonsgebonden iPod gevuld met
eigen muziekkeuze. Beetje bij beetje is er
muziekgeluk ontstaan bij de bewoners!

•

•

•

•

Resultaat
•

Muziek is een belangrijk instrument
om emoties op te roepen en heeft
een geweldig effect op het brein.
Uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt dat muzikale favorieten aan
diepe herinneringen raken, die niet
door dementie verloren zijn gegaan.
Muziekherinneringen kunnen mensen

•

letterlijk weer ‘tot leven’ wekken, hen
opnieuw een gevoel van ‘zelf’ laten
ervaren en hen in staat stellen een
gesprek te voeren en ‘in het nu’ te
blijven.
Bewoners genieten ’s ochtends of
’s middags tijdens het koffiemoment
van oude Nederlandstalige muziek uit
de jaren ’50 en ’60. Ze zingen gezamenlijk mee en de stemming is vrolijk.
Bewoners lopen met een koptelefoon
op dansend achter hun rollator.
Bewoners die ’s nachts vroeger
regelmatig door de gangen doolden,
zijn met fluistermuziek op hun kamer
vaker slapend in bed te vinden. Het
dolen is drastisch verminderd.
In momenten van onrust vraagt het
team aan de bewoner of die muziek
wil luisteren. De onrust verdwijnt en
de bewoners genieten.
In de verzonken fase van hun dementie worden bewoners boos als
de koptelefoon wordt afgezet. Na het
luisteren van muziek komen ze beter
uit hun woorden en vertellen ze ‘iets’.
Na zes maanden muziek zijn het
team en familieleden erg enthousiast.
Eén familie heeft zelf een iPod aangeschaft voor moeder.

Succesfactoren
Het aansluiten bij de individuele bewoner

en het betrekken van familie/mantelzorgers zijn grote succesfactoren. Daarnaast
heeft het team geleerd dat het beter is
om de muziek niet dagelijks als activiteit
aan te bieden aan onrustige demente
bewoners; dan kan het niet meer als
afleiding gebruikt worden. Ten slotte is
een belangrijke randvoorwaarde dat de
muziekinstallatie en tablets gebruiksvriendelijk zijn en dat de muziek voorgeprogrammeerd staat.

Belang voor de zorg
•

De bewoner is tijdens de persoonlijke
zorg, met muziek op de achtergrond,
ontspannen. De zorg verloopt beter
en er wordt tijd bespaard;
• Bij onrust van een bewoner kan
de iPod 24/24 ingezet worden. De
muziek geeft ontspanning en brengt
vrolijkheid. De zorgmedewerker kan
zijn werkzaamheden vervolgen;
• Bij onrust in de nacht blijft de bewoner vaker in bed en slaapt. Voor de
nachtdienst is de muziek een reden
geweest om te vragen dit op meerdere woningen toe te passen;
• Dolers lopen minder vaak rond en
worden rustig;
• De muziek is eenvoudig 24/24 in te
zetten en kost weinig extra tijd;
• De familie, mantelzorger en vrijwilliger
zijn eenvoudig te instrueren.
De middelen die beschikbaar zijn vanuit
het project ‘Waardigheid & Trots’ voor de
langdurige zorg kunnen uitstekend ingezet worden om de benodigde materialen
en abonnementen aan te schaffen.
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Zuyderland

Oefenfilm voor de geriatrische
revalidatiepatiënt
Patiënten die verblijven binnen de Geriatrische Revalidatie
Zorg hebben door de week therapie, wat een groot contrast
vormt met het weekend. Voor de continuïteit van revalidatie
is dit niet altijd bevorderlijk. Zuyderland maakte een oefenfilm van 15 minuten om vanuit de stoel de beweegcontinuïteit te borgen. De film geeft een impuls aan het bewegen op
de GRZ-afdelingen in het weekend.

•

Aanpak

Resultaat

•

Tijdens intercollegiale intervisie is het
idee ontstaan om een oefenfilm te
maken. Er is eerst onderzoek gedaan
bij andere Geriatrische Revalidatieinstellingen in de regio, om te kijken of
er al een dergelijk initiatief bestond. Eén
van de benaderde instellingen gebruikte
een algemeen filmpje van internet,
maar door de onbekende omgeving en
personen werd hierop gematigd positief
gereageerd. Zuyderland koos er voor
om herkenbare fysiotherapeuten en
ruimtes in de film te laten zien.
Drie fysiotherapeuten van de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) hebben
vervolgens een oefenfilm van 15 minuten gemaakt. Eerst is er proefgedraaid
met patiënten om de snelheid van de
muziek en het niveau van de oefeningen
te bepalen. Vervolgens is er een pilot
gestart op één van de drie afdelingen, waarna er na ieder weekend een
evaluatieformulier werd ingevuld door de
verpleging en mondelinge evaluatie met
de patiënt werd gedaan. Naar aanleiding van de evaluaties zijn er afspraken
vastgelegd in een werkbeschrijving en
is de film op de andere GRZ-afdelingen
geïntroduceerd. In de beginfase is er
geregeld op alle afdelingen geëvalueerd. Inmiddels is het filmpje op de drie
afdelingen geïmplementeerd en wordt er
gewerkt aan een tweede oefenfilmpje,
zodat er variatie geboden kan worden.

Een oefenfilmpje waarbij 15 minuten
vanuit een stoel een oefenprogramma
wordt doorgenomen voor het gehele
lichaam. Patiënten kunnen in de gezamenlijke ruimte gaan zitten, waarna een
verpleegkundige het filmpje start en de
verdere begeleiding op zich neemt. Op
de film zijn de eigen fysiotherapeuten
van de revalidatieafdeling in de oefenzaal te zien, wat bijdraagt aan herkenning en een extra stimulans vormt.
Zowel patiënten als verpleging zijn erg
enthousiast. Het oefenfilmpje zorgt
ervoor dat patiënten al tot de helft van
de Nederlandse Norm voor Gezond
Bewegen (NNGB) komen. De NNGB is
iets waar gedurende de revalidatie naar
gestreefd wordt, zodat patiënten dit in
de thuissituatie kunnen voortzetten. De
patiënten vinden het gezellig om de oefeningen op deze manier te doen. Ook
merken patiënten dat zij een inspanning
hebben geleverd. Dit alles draagt bij aan
een beter revalidatieklimaat.

de patiënt;
Weinig tijdrovend voor de verpleegkundigen;
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Succesfactoren
•

Op een eenvoudige, efficiënte, laagdrempelige manier een aantal patiënten tegelijkertijd een beweeginterventie
bieden;

•

Gezelligheid en sociale contacten
tijdens de oefening;

•

Een goedkope maar innovatieve manier om oefeningen aan te bieden aan

Geschikt voor een grote patiëntenpopulatie;

•

Herkenbaarheid van fysiotherapeuten
en oefenzorg zorgen voor extra stimulans.

Valkuilen:
•

Tijdrovend om filmpje te ontwikkelen
naast de dagelijkse patiëntenzorg van
de fysiotherapeuten;

•

Geen professionele apparatuur en
kennis m.b.t. filmopname en –montage;

•

Naarmate tijd vordert en er slechts één
oefenfilm is, wordt het eentonig voor
de verpleging;

•

Verpleging moet enthousiast gemaakt
en gehouden worden om de uitvoering
van de filmpjes succesvol te laten zijn.

Belang voor de zorg
De continuïteit van zorg voor de revaliderende patiënt is van groot belang voor
een spoedig en succesvol ontslag. Door
het filmpje en daarmee het uitvoeren
van de nodige oefeningen wordt deze
continuïteit geborgd wanneer de fysiotherapie zelf niet aanwezig is. Dit filmpje
kan eenvoudig in een andere omgeving
(andere ziekenhuisafdeling of thuissituatie) toegepast worden. Daarbij is het
mogelijk om voor andere (specifieke)
doelgroepen een soortgelijk filmpje te
ontwikkelen om hun herstel te bevorderen.
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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
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