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Coördinatoren 

Context 

Kristof Eeckloo en Ann Van Hecke 

Uit onderzoek blijkt dat de gezondheidszorg beter en effectiever is als 
de patiënt actief betrokken is in de besluitvorming op verschillende 
niveaus. In het kader van het ondersteuningsplan voor het meerjarige 
programma “coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid” 2013-2017 
werd in 2014 een self assessment tool ontwikkeld om de 
patiëntenparticipatiecultuur in acute ziekenhuizen in kaart te brengen. 
Als vervolg hierop werd de self-assessmenttool ook aangepast voor de 
psychiatrische diensten.  

 
De resultaten werden via 2 seminaries (1 voor AZ en 1 voor PZ/PAAZ) 
aan de ziekenhuizen teruggekoppeld. Elk ziekenhuis ontving tevens een 
individueel rapport waarin de resultaten van deelnemende afdelingen 
het betreffende ziekenhuis afzonderlijk toegelicht werden.  

 
Eind 2015 worden, i.h.k.v. deze resultaten, 2 verbeteringstrajecten 
voor patiëntenparticipatie aangeboden: Bedside Shift Reporting en Tell-
us cards. Elke methode zal op vlak van inhoud, implementatie en 
evaluatie in 3 workshops toegelicht worden. De ziekenhuizen 
ontvangen op elke workshop praktische tools en relevante 
onderzoeksliteratuur om hen te ondersteunen.  

 
Het ondersteuningsplan 2016 bestaat uit volgende opdrachten:  

 het ondersteunen van de afdelingen die gestart zijn met een 
verbetertraject rond Bedside Shift Reporting en Tell-us cards.; 

 het stimuleren van onderlinge leermogelijkheden tussen de 

ziekenhuizen en hun afdelingen m.b.t. verbeteringsacties omtrent 
patiëntenparticipatie die de ziekenhuizen zelfstandig genomen 
hebben; 

 het voorzien in feedback m.b.t. de resultaten van de koppeling 

van patiëntenparticipatiecultuur peiling aan de Vlaamse 
patiëntenpeiling. Dit ondersteunt ziekenhuizen i.h.k.v. het nemen 
van gerichte en doeltreffende acties om de patiëntenparticipatie 
te verhogen. 



 

 

Doelstellingen 

 beschikken over informatie en tools om succesvol een 
verbeteractie rond Bedside Shift Report of Tell-us cards vorm te 
geven, te implementeren en te evalueren; 

 bespreken en delen van klinische praktijkervaring of innovatieve 
ideeën m.b.t. verbeteringsacties rond 
patiëntenparticipatie; 

 verbeteren van patiëntenparticipatie op basis van 
wetenschappelijke inzichten. 

ProgrammaProgramma  

4 begeleidingssessies 
Interactieve sessie van 2 uur waarin de volgende stappen in het 
verbeteringstraject toegelicht en begeleid wordt. In opvolging van de 
workshops van 2015 worden de instellingen ondersteund in het 
verbetertraject. Deelnemers aan de workshops kunnen kiezen om (1) 
deel te nemen aan een traject met intensieve begeleiding vanuit de 
onderzoeksgroep of (2) zelfstandig een traject binnen hun organisatie 
te organiseren met het materiaal uit de workshops.  
 
Bij de deelnemers aan het intensieve verbetertraject in 2016 worden 
verschillende sessies voorzien:  
 februari/maart 2016: begeleidingssessie m.b.t. diagnostische 

interviews i.h.k.v. het voorbereiden van de implementatie. Lokale 
barrières of facilitatoren voor het invoeren van Bedside Shift Report 
of Tell-us cards worden in kaart gebracht.  

 april 2016: begeleidingssessie m.b.t. training supervisor en 
verpleegkundigen in de methodes van Bedside Shift Report en Tell-
us cards.  

 juni 2016: begeleidingssessie m.b.t. implementatie van de methode 
en een tussentijdse kwalitatieve evaluatie van de methode 
(Bedside Shift Report of Tell-us cards) om deze methodes indien 
nodig inhoudelijk bij te sturen.  

 december 2016: begeleidingssessie m.b.t. het uitvoeren van 
kwalitatieve evaluatie (interviews) en kwantitatieve evaluatie 
(metingen) met als doel de resultaten van Bedside Shift Report en 
de Tell-us cards in kaart te brengen.  
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Programma 

Kristof Eeckloo, UGent, academisch beleidsadviseur UZ Gent 
Ann Van Hecke, UGent, Universitair Centrum voor verpleegkun-
de en vroedkunde 
Elisa Lust, doctoraatsstudent UGent, thema patiëntenparticipa-
tie, communicatie en Tell-us cards 
Simon Malfait, universitair medewerker UZ Gent, thema patiën-
tenparticipatie en Bed Shift Reporting 

Sprekers 

Naast deze sessies kunnen, volgens noodzaak, bijkomende sessies voor 
de deelnemende ziekenhuizen georganiseerd worden (bv. bij 
terugkerende vragen of multicentrische problemen) of kunnen 
ziekenhuizen individuele begeleiding krijgen.  
 
Ziekenhuizen die niet aan het intensief traject deelnemen maar op de 
sessie aanwezig waren en zelfstandig een traject organiseren binnen 
hun organisatie worden door het onderzoeksteam 2 maal in het 
voorjaar (maart/mei) en 2 maal (september/november) in het najaar 
gecontacteerd om op de hoogte te blijven van de stand van zaken. 
Tijdens deze contactmomenten kan ondersteuning geboden worden.  
 
 
Terugkomdag verbeteringstrajecten 
Interactieve groepssessie waarbij de nadruk ligt op onderling leren en 
feedback vanuit de onderzoeksgroep en het bieden van een interactief 
discussieplatform voor onderlinge leermogelijkheden tussen de 
ziekenhuizen. 
 
 
Seminarie acute ziekenhuizen en seminarie psychiatrische 
ziekenhuizen en PAAZ-diensten 
 voorstelling van de bevindingen uit de koppeling van de 

patiëntenparticipatiecultuur peiling aan de Vlaamse 
Patiëntenpeiling; 

 korte voorstelling verschillende posterstands met initiatieven 
genomen o.b.v. de resultaten van de peiling; 

 interactieve posterstands. 



 

 

In praktijk 

Type ziekenhuis 
acute en psychiatrische ziekenhuizen 
 
Doelgroepen 
kwaliteitsmedewerkers, zorgmanagers/verpleegkundig diensthoofden, 
hoofdverpleegkundigen, artsen, verpleegkundigen, medische 
diensthoofden, paramedici 
max. 75 personen/seminarie 
 
Dagen en locatie 
 Begeleidingssessies, te bepalen met de ziekenhuizen 

 Terugkomdag, donderdag 13 oktober, van 13u tot 17u, UZ 
 Gent 

 seminarie AZ, donderdag 26 mei, van 13u tot 17u, FOD 
 Volksgezondheid 

 seminarie PAAZ-diensten en PZ, donderdag 22 september, 
 van 13u tot 17u, FOD Volksgezondheid 


