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Is goede zorg niet meer dan …

• het onder controle houden van een vochtbalans,

• een volgende stap te kunnen zetten in het 
mobiliteitsplan,

• het correct toedienen van geneesmiddelen,

• het bereiken van klinische performantie-doelstellingen

• enkel evidentie te laten meetellen,

• een vriendelijke snoet of woord van de ‘verpleegster’

MAAR OOK…





What’ s the
matter?

Voorstel … We draaien de vraag om!



De Morgen, 10 november 2017



WMTY

De internationale ‘What Matters to You’-dag, 6 juni, heeft tot 
doel om zorgverstrekkers (samen met hun team) aan te 
moedigen om meer nog dan anders aandacht te hebben voor 
de kleine dingen die belangrijk zijn voor een zorgvrager, 
zijn/haar familie en omgeving! Dit creëert onmiddellijk 
vertrouwen en geeft zowel aan de zorgvrager als aan de 
zorgverlener een ontzettend fijn gevoel wat ontegensprekelijk 
een impact op de kwaliteit van de zorg. 

Onze partners



6 juni: internationale WMTY-dag

Participerende landen
• Angola
• Australië
• België
• Brazilië
• Canada
• Denemarken
• Engeland
• Finland
• Ghana
• Ierse Republiek
• Indië
• Israël
• Italië
• Koeweit
• Lithouwen
• Mexico
• Nigeria
• Noord Ierland
• Noorwegen
• Puerto Rico
• Qatar
• Saudi-Arabië
• Schotland
• Signapore
• Turkije
• USA
• Wales
• Zweden

Voor Vlaanderen 
registreerden 140 teams 
hun WMTY-activiteit op 

de website.

Er werden zowel acties 
geregistreerd door:
• Acute zorginstellingen
• Ouderenzorg
• Geestelijke 

gezondheidszorg
• thuiszorg



www.whatmatterstoyou.be

… inzoomen op 
communicatieprojecten

http://www.whatmatterstoyou.be/


Tell us cards



Patiënten betrekken in het 
opstellen van zorgdoelstellingen

• Praktische informatie
• … en ik ben …
• Symbolen
• Dagschema
• Doelstellingen
• Verwachtingen en vragen



Het vriendenboekje 
van Pieter

De Kiwanis-popjes 



‘Mijn rijkgevuld leven’

‘Mijn wensen voor mijn 
gezondheidszorg’
http://www.delaatstereis.be/
template.asp?f=index.htm

http://www.delaatstereis.be/template.asp?f=index.htm


Bedside briefing or reporting

“Bedside reporting is het 
overdragen van 
informatie aan andere 
hulpverleners in het 
bijzijn van de patiënt” 

methode die zowel patiëntenparticipatie als patiëntveiligheid verbetert door
optimalere communicatie tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en
patiënt



Bedside shift reporting … geen ‘one
size fit all’ - systeem

Geen ‘one size all fit’-systeem



(On)terechte bedenkingen bij 
Bedside shift reporting

• ‘Kost ons dit niet veel meer tijd?’

• ‘Geen blablaba … maar gewoon doen’
• ‘Het kan toch niet anders dan 
patiëntenparticipatie altijd in de hand 
te werken’

• ‘What’s in for me?’

Interesse: simon.malfait@ugent.be



Enkele take home messages… 

• Het maakt niet uit hoe je start, maar… 
• Kies een methode die ligt in de cultuur van een 

organisatie
• Kijken waar je staat met je team 
• Kies voor tools die wetenschappelijk gevalideerd zijn
• Patiëntenparticipatievragenlijst, ontwikkeld in een 

samenwerking tussen Ugent en FOD Volksgezondheid 
kan daarbij richtinggevend zijn

• Doe dit niet zomaar! Je moet dit centraal plaatsen in de 
organisatie en in functie daarvan moeten ook keuzes 
gemaakt worden

• Hou het haalbaar



Onze uitdaging…

‘It is easy to ask the question ‘what
matters to you’ but it is quite
another to meaningfull respond to
another person’s response.’

John Wiley, 2016
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