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IN DIALOOG OVER 

PATIËNTENERVARINGEN: METEN ALS 

EERSTE STAP NAAR VERBETERING 

Presentatie:  

belang van het thema in 

het kader van: 

 Het P4P-programma 

 Het derde meerjarige 

programma  

In de P4P-indicatorenset 2019 is de globale beoordeling van het 

ziekenhuis door patiënten een belangrijke resultaatsindicator. 

Het meten van patiëntenervaringen kan bijdragen tot een betere 

kwaliteit van zorg. Dit kan echter niet zonder wetenschappelijke 

evidentie en verbeterstrategieën die hun nut hebben bewezen.  

Doelstellingen  Kennismaking met de ontwikkeling en validering van instru-

menten voor het meten van patiëntenervaringen (algemeen, 

geestelijke gezondheidszorg, dagziekenhuis, pediatrie, mater-

niteit). 

 Variatie in patiëntenervaringen tussen ziekenhuizen correct 

kunnen interpreteren alsook variatie tussen afdelingen in de 

eigen organisatie detecteren.  

 Longitudinale analyse uitvoeren van de resultaten in de eigen 

organisatie. 

 Inzicht verwerven in factoren binnen een organisatiecontext 

en –cultuur, organisatiestrategieën en interventies op 

patiëntenniveau om verbetering te realiseren (vanuit de inter-

nationale literatuur). 

 Inzicht verwerven in factoren binnen een organisatiecontext 

en –cultuur, organisatiestrategieën en interventies op 

patiëntenniveau om verbetering te realiseren (vanuit Belgische 

ziekenhuizen met topscores). 

 Kennis uitwisselen over verbeterinitiatieven 

(patiëntenervaringen en andere) en integreren in het dagelijks 

functioneren (advies aan collega’s, platform voor multicenter 

samenwerking). 

 Initiatieven vormgeven om resultaten op indicatoren 

(patiëntenervaringen en andere) op een valide en generali-

seerbare wijze te verbeteren.  

Pedagogische middelen  Tijdens een inspirerende, gevarieerde studienamiddag zal de par-

ticipant via verschillende presentatie- en werkvormen meegeno-

men worden in het verhaal van het meten tot het verbeteren van 

patiëntenervaringen.  



Strategie om impact van 

de opleiding op de werk-

vloer te meten  

Op korte termijn: enige tijd na de studienamiddag zal de impact van 

de opleiding op de werkvloer gemeten worden bij de deelnemers. 

De focus zal liggen op analysevaardigheden, kennisoverdracht aan 

collega’s, en opstart van verbeterinitiatieven. 

 

Op lange termijn: indien blijkt dat zorgverleners aan de slag gaan 

met de informatie aangereikt op de studienamiddag, kan op lange 

termijn de impact op patiëntenervaringen gemeten worden. 

 

Bovendien past de activiteit in de gezamenlijke strategie van het 

Vlaams Patiënten Platform en Zorgnet Icuro om een beter inzicht te 

verwerven in patiëntenervaringen en jaarlijks rond één dimensie van 

patiëntenervaringen (bv. ontslagmanagement, pijnbeleid) concrete 

verbeterstrategieën te definiëren. Opvolging op lange termijn is dus 

verzekerd.  

Sprekers:  

Naam, functie, instituut  

 Kris Vanhaecht, Hoofddocent, Leuvens Instituut voor Gezon-

dheidszorgBeleid 

 Walter Sermeus, Gewoon Hoogleraar, Leuvens Instituut voor 

GezondheidszorgBeleid 

 Luk Bruyneel, Postdoctoraal Onderzoeker, Leuvens Instituut 

voor GezondheidszorgBeleid 

 Else Tambuyzer, Beleidsmedwerker & Coördinator Vertegen-

woordiging, Vlaams Patiëntenplatform 

 TBD, Zorgnet Icuro 

 TBD, 1 à 2 personen uit ziekenhuis met ervaring omtrent verbe-

teren van ervaringen 

 TBD, iemand van buiten gezondheidssector met verhaal of 

cliëntgerichtheid  

Specifieke doelgroep(en)  

 

Deze studienamiddag richt zich tot kwaliteitsmedewerkers alsook 
clinici op wie specifieke of algemene patiëntenervaringen betrekking 
hebben in het bijzonder. Twee studienamiddagen zullen worden ge-
organiseerd, 1 voor de algemene ziekenhuizen, en 1 voor de gehele 
geestelijke gezondheidszorg.  

Type ziekenhuis  Algemene ziekenhuizen  

Data en timing  24 juni 2019 12u00-18u00: Algemene ziekenhuizen 

25 november 2019 12u00-18u00: Geestelijke gezondheidszorg  

Plaats  UZ Leuven, Auditorium Administratief Gebouw (Grijze pijl, verdieping 

1) – capaciteit: 100 personen  



Andere informatie   Luk Bruyneel, Else Tambuyzer, Ellen Coeckelberghs, Dirk Dewachter, Wal-
ter Sermeus, Dirk De Ridder, Dirk Ramaekers, Ilse Weeghmans, Kris Van-
haecht. (2017) New Instrument to Measure Hospital Patient Experiences in 
Flanders. International Journal of Environmental Research and Public 
Health 

Luk Bruyneel, Sabine Van Houdt, Ellen Coeckelberghs, Walter Sermeus, Else 
Tambuyzer, Peter Cosemans, Gert Peeters, Kris Van den Broeck, Ilse 
Weeghmans, Kris Vanhaecht. (2018) Patient experiences with care across 
various types of mental health care: Questionnaire development, measure-
ment invariance, and patients' reports. International Journal of Methods in 
Psychiatric Research 

Hanan Aboumamatar, Bickey Chang, Jad Danaf, Mohammad Shaer, Rugh 
Manuyinga, Peter Pronovost. (2015) Promising Practices for Achieving Pa-
tient-centered Hospital Care: A National Study of High-performing US Hos-
pitals. Medical Care 

Irene Papaniclas, José Figueroa, John Orav, Ashish Jha. (2017) Patient Hos-
pital Experience Improved Modestly, But No Evidence Medicare Incentives 
Promoted Meaningful Gains. Health Affairs 

Karina Davidson, Jonathan Shaffer, Siqin Ye, Louise Falzon, Iheanacho O 
Emeruwa, Kevin Sundquist, Ifeoma A Inneh, Susan L Mascitelli, Wilhelmina 
M Manzano, David K Vawdrey, Henry H Ting. (2016) Interventions to im-
prove hospital patient satisfaction with healthcare providers and systems: 
A systematic review. BMJ Quality and Safety 

Helen Gleeson, Ana Calderon, Viren Swami, Jessica Deighton, Miranda Wol-
pert, Julian Edbrooke-Childs. (2015) Systematic review of approaches to 
using patient experience data for quality improvement in healthcare 
settings. BMJ Open 

Vlaamse Patiëntenplatform – Vlaamse Patiënten Peiling 

http://vlaamspatientenplatform.be/themas/kwaliteit-van-
zorg#Kwaliteitsindicatoren%20AZ  

The Beryl Institute – Improving the Patient Experience  

https://www.theberylinstitute.org/ 

Agency for Healthcare Research and Quality – Why Improve Patient Expe-
rience 

https://www.ahrq.gov/cahps/quality-improvement/improvement-guide/2-
why-improve/index.html  

IHI Patient experience driver diagram http://app.ihi.org/Events/
Attachments/Event-2432/Document-2842/
Framework_for_Patient_Experience.pdf  



Programma  De opbouw van beide studiedagen is gelijkaardig.  

 

De sprekers zullen onder meer volgende aspecten aan bod laten komen: opti-
maliseren van responsgraad, tools en technieken voor hands-on data-analyse 
binnen de eigen organisatie, hoe initiatief te nemen om verbeterinitiatieven 
te initiëren, discussie over stellingen vanuit systematisch literatuuronderzoek 
omtrent het verbeteren van patiëntenervaringen, bespreken van casussen, … 

 

Ter voorbereiding op de studienamiddag zullen de participanten via online 
enquêteservice Qualtrics een vragenlijst krijgen met binaire antwoordmoge-
lijkheden (ja/neen) over huidige factoren in organisatiecontext en –cultuur, 
organisatiestrategieën en interventies op patiëntenniveau om verbetering te 
realiseren (geïdentificeerd vanuit een literatuurstudie door de onderzoekse-
quipe). 

Bij een selectie van participanten zullen ter voorbereiding eveneens diepte-

interviews worden afgenomen.  


