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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.  

Eind 2015 werden, i.h.k.v. deze resultaten, 2 verbeteringstrajecten 
voor patiëntenparticipatie aangeboden: Bedside Shift Reporting en Tell
-us cards. Elk methode werd op vlak van inhoud, implementatie en 
evaluatie in drie workshops toegelicht. De ziekenhuizen ontvingen op 
elke workshop praktische tools en relevante onderzoeksliteratuur om 
hen te ondersteunen. Algemene ziekenhuizen hadden na deze 
workshops de kans om in te tekenen op een intensief begeleid 
verbetertraject. In totaal kozen 13 afdelingen uit 8 ziekenhuizen voor 
het traject rond Bedside Shift Reporting en 8 afdelingen uit 5 
ziekenhuizen voor het traject rond de implementatie van de Tell-us 
cards.  
 
In 2016 werden metingen uitgevoerd bij patiënten, verpleegkundigen 
en naasten. Resultaten van deze metingen werden aan de hand van 
een rapport teruggekoppeld naar de afdelingen. 
Barrières en facilitatoren m.b.t. de implementatie van Bedside shift 
report/Tell-us cards werden bevraagd bij de verpleegkundigen aan de 
hand van diagnostische interviews. Hieropvolgend werd via co-design 
aan de hand van focusgroepen met patiënten en verpleegkundigen 
Bedside shift report/Tell-us cards ontwikkeld op maat van de afdeling. 
 
In een latere fase werden verpleegkundigen opgeleid om met Bedside 
shift report/Tell-us cards te werken alvorens deze te implementeren in 
het najaar 2016. 
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Context 

Begeleidingssessies:  
De afdelingen die gestart zijn met een verbetertraject (Tell us 
cards/Bedside Shift Reporting) ontvangen feedback over 
het verloop van het traject en nemen gerichte acties om 
de veranderingen op de afdeling vol te houden en verder 
te verankeren.  
 
Symposium 1: 
De ziekenhuizen kunnen op basis van de resultaten uit andere 
ziekenhuizen en de ervaringen van de deelnemers en de onder-
zoeksgroep een gefundeerd besluit nemen of één van beide 
methodes geschikt is om te implementeren.  
 
Symposium 2: 
De deelnemers kunnen met een kritische blik kijken naar het 
thema patiëntenparticipatie en kunnen valkuilen of nadelen in 
hun organisatie herkennen.  

Doelstellingen 

Het ondersteuningsplan in 2017 bestaat uit volgende 
opdrachten:  
 het verder ondersteunen van de afdelingen die gestart zijn 

met een verbetertraject rond Bedside Shift Reporting of Tell-
us cards. Dit zal op zowel individuele als groepsbasis gebeuren; 

 het voorzien van feedback uit het onderzoek rond Bedside 
Shift Reporting en Tell-us cards  naar alle algemene 
ziekenhuizen in Vlaanderen. Dit betreft de resultaten van de 
pré- en postmetingen,  de vaststellingen uit de interviews over 
de ervaren barrières en facilitatoren m.b.t. de implementatie, 
en de percepties van hulpverleners, patiënten en familie op 
het gebruik van deze methodes; 

 het samenbrengen van experten met een verschillende visie 
op patiëntenparticipatie om op die manier een 
interactieve discussie te organiseren over de 
grenzen aan patiëntenparticipatie.  
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Programma 

begeleidingssessies 
Interactieve sessies waarin afdelingen die zijn ingestapt in het 
intensief begeleidingstraject verder begeleid worden. 
Deelnemers kiezen voor het traject m.b.t. bedside shift reporting 
of het traject m.b.t. Tell-us cards: Volgende activiteiten worden 
hierin voorzien in 2017: 
 minstens maandelijks persoonlijk contact met de afdelingen 
 procesevaluatie: per afdeling 20 onaangekondigde niet 

participerende observaties om na te gaan in welke mate de 
Tell-us cards en Bedside Shift Reporting correct worden 
gebruikt. 

 groeps- en individuele interviews met patiënten, naasten en 
verpleegkundigen om inzicht te krijgen in de ervaringen bij het 
gebruik van Bedside Shift Report en de Tell-us cards 

 tussentijdse rapporten op basis van resultaten 
postmetingen en interviews. 

Naast deze activiteiten, kunnen, volgens noodzaak, 
ziekenhuizen bijkomende individuele begeleiding 
krijgen.  
 
Symposium 1 
Er wordt een symposium georganiseerd waarop de onderzoekers 
verbonden aan het traject hun bevindingen delen. Ook 
getuigenissen van deelnemende afdelingen zullen hier aan bod 
komen. 
 1ste deel (1u): voorstelling van de bevindingen uit de 

interviews m.b.t. barrières en facilitatoren voor bedside shift 
reporting/Tell-us cards.  

 2de deel (1u): voorstelling kwantitatieve resultaten pré-
postmetingen en kwalitatieve gegevens interviews m.b.t. 
bedside shift reporting/Tell-us cards. 

 3de deel (1u): voorstelling van de bevindingen m.b.t. 
effectieve implementatie van bedside shift reporting/Tell-us 
cards. 

 
Symposium 2 
Er wordt een symposium georganiseerd waarop verschillende 
experten van een specifiek vakdomein hun visie brengen op het 
thema patiëntenparticipatie. 
 1ste deel (13u-15u30): verschillende visies op 

patiëntenparticipatie en de grenzen.  
 2de deel (15u30-17u): interactieve discussie tussen de 

verschillende experten.  
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 Kristof Eeckloo, UGent, academisch beleidsadviseur UZ Gent 
Ann Van Hecke, UGent, Universitair Centrum voor verpleegkun-
de en vroedkunde 
Elisa Lust, doctoraatsstudent UGent 
Simon Malfait, universitair medewerker UZ Gent 
 

externe sprekers 

Sprekers 

Praktisch 

Type ziekenhuis 
algemene en psychiatrische ziekenhuizen 
 
Doelgroepen 
kwaliteitsmedewerkers, zorgmanagers/verpleegkundig diensthoofden, 
hoofdverpleegkundigen, artsen, verpleegkundigen, medische 
diensthoofden, paramedici, andere types leidinggevenden, 
kwaliteitscoördinatoren, leden ethische comités  
 
Dagen en locatie 

 Begeleidingssessies, te bepalen met de ziekenhuizen 

 donderdag 18 mei, van 13u tot 17u, FOD Volksgezondheid 

 woensdag 23 november, van 13u tot 17u, FOD 
 Volksgezondheid 

  


