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Voorwoord
“Kwaliteit van zorg inzichtelijk maken, borgen en verbeteren. Dat is het gezamenlijk streven
van de acht Universitaire Medische Centra

aar ee ne en zij verantwoor elij hei voor n

geven zij richting aan kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg. Om dit te bereiken wordt in
en door ziekenhuizen veel kwaliteitsinformatie verzameld, maar het gebruik hiervan is niet
eenduidig. Een kritische blik op de huidige kwaliteitsinformatie en een ziekenhuisbrede
inbedding van kwaliteitsverbetering maakt sturen op kwaliteit mogelijk. Voor een Raad van
Bestuur is het van belang te beschikken over betrouwbare en valide kwaliteitsinformatie om
vanuit instellingsperspectief te kunnen sturen op continue kwaliteitsverbetering en aar ee
o

e waliteit van e a

ntenzorg ”

Het NFU programma Sturen op Kwaliteit wordt uitgevoerd onder leiding van het NFUconsortium Kwaliteit van Zorg en wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt
duurzame en breed inzetbare oplossingen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk
gemaakt door ZonMw (Projectplan Programma Sturen op Kwaliteit). Als onderdeel van het
programma Sturen op Kwaliteit deden drs. Elise van Belle, dr. Maud Heinen, prof. dr. Dirk
Ubbink, dr. Marjan Faber, dr. Sjaak Molenaar, drs. Anne-Miek Vroom en prof. dr. Hester
Vermeulen onderzoek naar de ontwikkeling van een stuurindicator voor patiënt- en
familieparticipatie. Deze innovatieve uitdaging heeft geleid tot de ontwikkeling van een
leidraad waarmee inzicht kan worden verkregen in de mate van patiënt- en familieparticipatie
in de ziekenhuizen en waarmee gestuurd kan worden. Een praktijktest moet inzicht geven in
effecten op uitkomsten en processen, eventueel met behulp van een dashboard.
Wat levert het project concreet op?
Project ‘CAPPUCCINO’ levert een leidraad op die bestuurders helpt in gesprek te gaan over
patiënt- en familieparticipatie. Hierin staan ook een aantal inspirerende voorbeelden van
hoe artsen, verpleegkundigen en paramedici vanaf morgen al vorm kunnen geven aan
participatie.

Waar ben je het meest trots op?
Wij zijn trots op twee verschillende dingen. Ten eerste dat de leidraad met participatie
van patiëntvertegenwoordigers en internationale experts is gemaakt. Ten tweede zet de
leidraad aan tot een interactieve en waardevolle dialoog, en niet tot meten om te meten!
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Projectenoverzicht
De 20 projecten zijn als volgt onderverdeeld:

DIALOOG



Visieontwikkeling & expertise



Ervaring

ZIEKENHUISBREED



Patiëntveiligheid



Patiëntenparticipatie



Teamsamenwerking



Nursing sensitive care



Waardegedreven zorg



Calamiteiten



Patiëntenervaringen

PATIËNTENGROEPEN



Intensive Care



Psychiatrie



Kinderchirurgie



Heelkunde



MS/Schisis



Oncologie



Moeder en Kind

NETWERKEN



Verloskundige keten



Hoofdhals oncologie



Complexe wondzorg keten



RvB Risicomanager Regio
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Samenvatting
Hoewel er in de Universitaire Medische Centra wel wordt gekeken naar patiëntgerichte scores
zoals patiënttevredenheid, bestaat er nog geen uniforme stuurindicator waarmee een Raad
van Bestuur (RvB) een betrouwbare indruk kan krijgen van de mate waarin en manier waarop
er sprake is van patiënt- en familieparticipatie. Het roject ‘CAPPUCCINO’ richtte zich daarom
specifiek op het identificeren van stuurindicatoren voor patiënt- en familie participatie welke
de RvB van

e UMC’s in staat stelt te sturen op een hogere trede van patiënt- en

familieparticipatie op de participatieladder. De RvB van een UMC kan hiermee ook het
participatie ambitie niveau aangeven en beïnvloeden. Het doel van dit project was om RvB
leden te ondersteunen met een kernset met valide en betrouwbare stuurindicatoren voor
patiënt- en familieparticipatie.
Methode: Een zoektocht in wetenschappelijke literatuur naar indicatoren liet zien dat er nog
amper gepubliceerd is over indicatoren voor patiënt- en familieparticipatie. Bij gebrek aan
studies in de wetenschappelijke literatuur is uitgebreid gezocht in de grijze literatuur en naar
best practices in Nederland. Deze (inter)nationale aanbevelingen en best practices zijn
gecategoriseerd in 7 domeinen. Een Delphi onderzoek van drie ronden is uitgevoerd om met
een panel van internationale experts tot consensus te komen welke best practices het meest
geschikt en haalbaar zijn voor de praktijk om patiënt- en familieparticipatie te meten en te
stimuleren. Eveneens is in twee fysieke sessies met deelnemers van een Meet&Greet van het
Citrienfonds een prioritering gemaakt van best practices waarmee de UMC’s per direct zouden
kunnen beginnen.
Resultaat: Het resultaat van dit project bestaat uit een leidraad met 10 best practices, inclusief
adviezen voor RvB leden en zorgprofessionals om patiënt- en familieparticipatie te meten, te
bespreken en vorm te geven. Voorbeelden van deze best practices betreffen participatie in
raden en commissies, zoals een ethische commissie of opleidingsraad, participatie van patiënt
en familie in de artsenvisite en het uitvragen van ervaringen en feedback van patiënten en
familie. Tevens zijn er drie factsheets opgesteld waarin dieper in wordt gegaan op de
on erwer en ‘ver leeg un ige over racht aan be ’, ‘ge eel e besluitvor ing’, en
‘ ersoneelsbelei ’ Er wor t

aarnaast een voorzet gedaan voor de inrichting van een

dashboard met deze indicatoren en uitkomsten op patiëntniveau. Leden van de Raad van
Bestuur kunnen deze leidraad gebruiken om informerende en stimulerende (kwartaal)
gesprekken te voeren met medewerkers en leidinggevenden over hoe patiënt- en
familieparticipatie vorm te geven.
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Conclusie en aanbevelingen: Dit project heeft laten zien dat er vele mogelijke initiatieven zijn
voor patiënt- en familieparticipatie. Deze leidraad geeft naast eenvoudig haalbare participatie
methoden, zoals het uitvragen van ervaringen, ook vele innovatieve ideeën die een boost
kunnen geven om patiënt- en familieparticipatie naar een hoger niveau te tillen. Een
praktijktest is nodig om uit te wijzen wat de leidraad daadwerkelijk oplevert in het bevorderen
van familie en patiëntparticipatie, en in welke mate dit zichtbaar is in de al verzamelde data
zoals onder meer de CQ index, weergegeven op dashboards op de verschillende niveaus in de
organisatie.
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Aanleiding
Persoonsgerichtheid is hedendaags een wezenlijk aspect van de kwaliteit van zorg. Patiënten
zijn door de jaren heen steeds beter geïnformeerd geraakt en er wordt meer aandacht
gevraagd en besteed aan de individuele patiënt. De gezondheidszorg heeft het doel om de
kwaliteit van leven te optimaliseren, maar pas door met de patiënt in gesprek te gaan over de
keuzes die gemaakt om de gezondheidszorg kan deze afgestemt worden op wat ook
daadwerkelijk iemands kwaliteit van leven verbeterd. Goede zorg kan dus niet meer zonder de
patiënt hierbij te betrekken. Het laten participeren van patiënten is een cruciaal onderdeel van
persoonsgerichte zorg wat o verschillen e niveau’s van een instelling an laatsvin en Dit
vraagt echter wel om een nieuwe balans in de relatie tussen zorgverleners en patiënten, want
hoewel beide kanten het als een positieve trend zien is het veranderen van de bestaande,
meer paternalistische praktijk niet eenvoudig.

Alle UMC’s oen wel iets aan atiënt- en/of familieparticipatie om daarmee de kwaliteit van
zorg verder te verhogen. Vele initiatieven door verschillende disciplines van zorgprofessionals
worden gestart om de unieke ervaringsdeskundigheid die patiënten en familieleden hebben te
benutten voor kwaliteitsverbeteringen. De initiatieven steken in op diverse niveaus van
participeren door patiënten of familieleden. Bijvoorbeeld participeren op individueel niveau
door mee te beslissen over diagnostiek en behandeling, te participeren in de visite of
verpleegkundige overdracht of op organisatorisch niveau door mee te denken over de
inrichting van de zorg of nieuwbouw van een UMC.

Patiënt- en familieparticipatie kan onder meer voorkomen dat ongewenste of onnodige zorg
wordt geboden (inefficiënt en onveilig) die kan leiden tot hogere kosten (ondoelmatigheid).
Daarnaast kan een grotere rol van de patiënt en/of zijn familie in de gezondheidszorg ertoe
bijdragen dat de juiste zorg op het juiste moment aan de juiste patiënt wordt gegeven. Hoewel
sommige UMC’s op het niveau van de RvB wel ziekenhuisbreed kijken naar patiëntgerichtheid
met indicatoren zoals de score op de CQ-index en de verbeteracties daarop, samenwerking
tussen 1e en 2de lijn, of gedeelde besluitvorming, bestaat er nog geen uniforme stuurindicator
om op Raad van Bestuur niveau een betrouwbare indruk te krijgen van de mate waarin en
manier waarop er sprake is van patiënt- en familieparticipatie in de UMC’s. Ook bleek bij
uitvraag in verschillende centra dat er weinig (centraal) overzicht is over welke specifieke
activiteiten er uitgevoerd worden op afdelingen om participatie te verbeteren. Een overdaad
aan initiatieven en gebrek aan een gerichte aanpak duiden een noodzaak naar adviezen over
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wat het beste gedaan kan worden zodat ziekenhuizen hun middelen en aandacht op de meest
effectieve manier in kunnen zetten. Dit geeft ook ruimte om te sturen naar verbetering.

Voor een Raad van Bestuur is het van belang te beschikken over betrouwbare en valide
kwaliteitsinformatie. Dit project richt zich daarom specifiek op het identificeren van een
stuurindicator voor patiënt- en familieparticipatie welke de Raad van Bestuur van e UMC’s in
staat stelt te sturen op een hogere graad of hogere trede van patiënt - en familieparticipatie
op de participatieladder. De Raad van Bestuur kan hiermee ook het ambitieniveau aangeven
en beïnvloeden, bijvoorbeeld met opschuiven op de participatieladder van raadplegen naar
adviseren, van adviseren naar partnerschap, of zelfs richting regie bij de patiënt en zijn familie.

Methode
1. Onderzoek in de wetenschappelijke literatuur
In de internationale wetenschappelijke literatuur is gezocht naar bestaande indicatoren voor
patiënt- en familieparticipatie zodat op basis hiervan consensus bepaald kon worden. Er is
gezocht met de woorden: (synoniemen van) patiënt participation, quality indicator,
performance measures, structure indicator, proces indicator, outcome indicator, health care
quality, patient satisfaction, patient, caregivers, family, hospital, health clinic. Dit is gedaan in
de databases EMBASE, Pubmed en Cinahl.

2. Onderzoek grijze literatuur
Gezien een gebrek aan wetenschappelijke literatuur is er gezocht in grijze literatuur en is er
internationale uitvraag gedaan naar best practices. Op internet is gezocht met termen als:
(synoniemen van) patient centered care, family participation, caregiver participation, shared
decision making, participatory medicine, quality indicators, hospital statistics. Door middel van
sneeuwbal methode zijn alle verwijzingen naar andere instanties gecontroleerd tot saturatie
bereikt was. Daarnaast is op Twitter een Nederlandse en Engelse oproep geplaatst om best
practices te delen. Tijdens het project is er regelmatig overleg gevoerd (zowel in
bijeenkomsten als via skype en telefonisch) met de projectgroep om beslissingen te maken en
voortgang te bespreken.
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3. Delphi studie
Om consensus te bereiken over een kernset van de meest belangrijke dingen die gedaan
kunnen worden om patiënt- en familieparticipatie te stimuleren is de Delphi methodiek
gevolgd. Hierbij is in drie rondes aan internationale experts een digitale vragenlijst voorgelegd
waarop zij op een 9-puntsschaal konden aangeven in hoeverre zij de potentiële indicatoren als
nuttig (ronde 1), haalbaar (ronde 2), en positief stimulerend (ronde 3) ervaren. Na iedere
ronde zijn de antwoorden geanalyseerd met vooraf bepaalde consensuscriteria wat
resulteerde in de inclusie, exclusie of discussie van een item. Inclusie vond plaats bij een
e iaan score van ≥8 n wanneer ≥70% van e res on enten een score van ≥7 gaf Er

oest

dus zowel overtuiging als overeenstemming zijn. Na iedere ronde werden de resultaten door
de projectgroep besproken, onder meer om te beslissen wat er met de discussie items en de
nieuw ingebrachte items moest gebeuren. De geïncludeerde items zijn automatisch
doorgegaan naar de volgende ronde.

Resultaten
1. Onderzoek in de wetenschappelijke literatuur
De zoekstrategie in de drie databases, Pubmed, Embase en Cinahl, leverde 316 hits op. Deze
zijn allen gescreend op titel en abstract. Bijna alle artikelen betroffen kwaliteitsprojecten ter
verbetering van patiënt- en familieparticipatie, en enkele research protocols over nog uit te
voeren onderzoeken naar indicatoren voor participatie. Na deze selectie bleef er 1 artikel over
genaa

“Patient-centred improvements in health-care built environments: perspectives and

esign in icators”(1). Deze aanbevelingen zijn verwerkt in de groslijst van de volgende stap.

2. Onderzoek grijze literatuur
Het onderzoek in de grijze literatuur leverde een groslijst op van 212 best practices en
aanbevelingen. Voornaamste bronnen waren het Pickert Institute (2), het Participatiekompas (3),
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)

(4)

, Planetree

(5, 6)

en het Institute for

Family-Centered Care (7). De 212 items konden onderverdeeld worden in 7 domeinen: Acties
van de Raad van Bestuur, Human Resource Management, zorgprofessionals, positie van de
patiënt in het ziekenhuis, het uitvragen van ervaringen, hulpmiddelen voor communicatie en
samen beslissen, en hulpmiddelen voor participatie in zorg en veiligheid. De projectgroep
heeft alle items bekeken en bediscussieert tot consensus werd bereikt over het samenvoegen
van items die hetzelfde betekenden en reductie van items, wat heeft geresulteerd in een lijst
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van 73 potentiële indicatoren voor patiënt en familieparticipatie in ziekenhuizen (zie tabel 1).
Hierbij is aan de projectgroep individueel voorgelegd in hoeverre zij een item nuttig vonden,
en in hoeverre het item haalbaar was. Hoewel er op alle domeinen reductie plaatsvond, was
het opvallend dat alle projectgroepleden bijna unaniem waren in het gebrek aan haalbaarheid
(op dit moment) van de meeste digitale of technologische items Hierbij is te denken aan de
inzet van een e ucatie o

ati nten tv’s, het o zetten van online co

unities, of te

personaliseren apps voor zorgpaden. Gezien reductie van items nodig was in verband met de
grote hoeveelheid potentiële indicatoren, zijn deze niet meegenomen in het Delphi onderzoek.

Tabel 1 Overzicht domeinen en aantal potentiële indicatoren
Domein/niveau
Methoden voor het uitvragen van ervaringen

Aantal items
10

Hulpmiddelen op een polikliniek of voor opname

7

Hulpmiddelen tijdens opname

7

Hulpmiddelen voor familieparticipatie

10

Overige hulpmiddelen

4

Adviseren of meebeslissen in de organisatie

13

Human resource management

13

Raad van Bestuur

9

Totaal

73

3. Delphi studie
Om de expertgroep voor de Delphi studie samen te stellen zijn 72 Nederlandse en
internationale experts op het gebied van patiënt- en familieparticipatie benaderd. Hiervan
hebben 36 personen direct toegezegd en hebben 21 personen in eerste instantie niet
gereageerd. Zowel mensen die toegezegd hebben als de mensen die niet reageerden (totaal 57
personen) hebben een digitale vragenlijst ontvangen volgens het opt-out principe. Deze
expertgroep bestond uit vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, onderzoekers,
leidinggevenden (medical directors, lid Raad van Bestuur), en ziekenhuis medewerkers (artsen,
stafmedewerkers, beleidsadviseurs). Ongeveer de helft van de respondenten is Nederlands, de
rest is voornamelijk afkomstig uit Amerika, Engeland, Canada en Australië (zie bijlage 1). De
responsrate in de drie rondes varieerde tussen de 63-74%. De responsrate is aan de hoge kant.
Redenen voor nons respons kunnen zijn het in de eerste ronde benaderen van respondenten
die initieel geen reactie op de uitnodiging hadden gegeven en de timing rondom de
zomerperiode. Het verloop van respons in de drie Delphi rondes is weergegeven in figuur 1.
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Ronde 1
In de eerste ronde is aan de 57 experts gevraagd in welke mate zij de 73 items als zinvol
beoordeelden, en of zij nog items wilden toevoegen. 36 expert hebben de vragenlijst ingevuld
(respons van 63%). De uitslag van de eerste ronde leidde tot de exclusie van 24 items en
inclusie van 45 items. Daarnaast waren er 4 items
die op basis van de score en de vooraf opgestelde
criteria ter discussie stonden. Ook
nieuwe

suggesties

indicatoren.

Bij

gedaan

ieder

waren er 5

voor

domein

potentiële

was

er

de

mogelijkheid tot het geven van een toelichting of
opmerking waar veel gebruik van is gemaakt om
keuzes toe te lichten. Verschillende opmerkingen
betroffen de noodzaak tot te handelen op
uitkomsten, in plaats van alleen processen meten.
De

opmerkingen

zijn

meegenomen

in

het

voorbereiden van de tweede ronde en beslissingen
maken over de discussie items. De 4 discussie items
en de door respondenten voorgestelde items zijn
meegenomen in de tweede ronde.

Figuur 1 Overzicht Delphi rondes

Ronde 2
In de tweede ronde zijn 43 vragenlijsten verstuurd waarvan 28 zijn ingevuld (respons van 65%).
In de vragenlijst werd gevraagd hoe haalbaar de 45 aanbevelingen werden ingeschat om te
implementeren en uit te voeren in de dagelijkse praktijk. Daarnaast zijn de 4 discussie items en
5 nieuwe suggesties voorgelegd in hoeverre zij als zinvol werden beschouwd op een 9puntsschaal. De beoordeling door de respondenten leidde tot de inclusie van 20 items,
exclusie van 13 items en discussie over 13 items. Alle geïncludeerde en discussie items zijn
opnieuw door de projectgroep kritisch bekeken. 26 van de 33 items konden samengevat
worden tot 6 best practices die de basis voor de geïncludeerde set vormen. Een voorbeeld van
een item waarbij dit het geval was is “Het continue verza elen van fee bac van ati nten en
hun fa ilie”. De 5 sub-items van manieren waarop feedback verzameld kon worden bij
patiënten en hun familie werden samengevoegd bij dit overkoepelende item, in plaats van
deze items als los te plaatsen.
Ronde 3
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In Delphi ronde 3 zijn 43 vragenlijsten verstuurd met 32 reacties (respons van 74%). De 26
items die in ronde 2 waren geëxcludeerd (n=13) of als discutabel scoorden (n=13) met
betrekking tot haalbaarheid, zijn nogmaals aan de respondenten voorgelegd met de vraag
welke drie items in de nabije toekomst een positieve en haalbare uitdaging zouden zijn voor
een Raad van Bestuur. Hier kwam een duidelijke voorkeur voor 4 items naar voren. Deze zijn
toegevoegd aan de definitieve lijst van 10 best practices die hieronder beschreven staat, en
zijn terug te vinden als nummer 7 tot en met 10.

Selectie van aanbevelingen voor patiënt- en familieparticipatie
Hieronder zijn de definitieve tien items beschreven die geselecteerd zijn op basis van de Delphi
rondes. Per item staat aangegeven wat de bron van deze aanbeveling is. De lijst van 10 items is
ook verkort terug te vinden in bijlage 2. Wanneer er subitems beschreven staan is de
aanbeveling een samenvoeging van items die allen positief uit het Delphi onderzoek kwamen.
Van

e ite s ‘Geza elij e besluitvor ing’,

‘Scholing van zorg rofessionals’ en

‘Personeelsbelei ’, en ‘Ver leeg un ige over racht’ is aanvullen

een factsheet gemaakt

waarin dieper in gegaan wordt op de noodzaak en effecten van deze interventies. Er is voor
deze 3 items gekozen omdat zij een uitdaging bieden voor zowel de medici, de
verpleegkundigen, als voor beleidsvorming.
1. Continu feedback verzamelen van patiënten en familie.
De experts hebben 5 methoden aangewezen die het meest waardevol zijn om de ervaringen
van patiënten en hun familie te verzamelen of benutten. Deze worden hier kort toegelicht:


Patiënten en familie expliciet uitnodigen om hun ervaring te delen of feedback en
advies te geven. Hierbij valt te denken aan (korte) vragenlijsten tijdens of na
ziekenhuisbezoek

(8)

, het uitdelen van wensen- of suggestiekaarten

(9, 10)

, het

interviewen van patiënten (11) en aan spiegelbijeenkomsten (3, 11).


De storytelling methode

(12)

. Onder begeleiding van een professional vindt er een

gestructureerd gesprek plaats tussen een kleine groep patiënten. Aan hand van de
ervaring van

n van e ati nten ie e ‘storyteller’ is, wor t er

et e groe naar

belangrij e the a’s binnen ie ervaring gezocht en wor en er actie unten o gestel
Deze informatie wordt door de professional verwerkt tot een verslag en actieplan.


De patiëntenreis (3). Dit is een bondige (grafische) weergave van de verschillende fasen
en gebeurtenissen die een fictieve patiënt in de huidige realiteit of in de toekomst
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doormaakt bij het omgaan met zijn ziekte of klacht. Het gaat om: waar loopt het goed,
wat gaat niet goed en waar ontbreekt het aan.


Observeren van de uitgevoerde zorg

(3)

. Tijdens een observatie doorlopen patiënten

(eventueel virtueel) hun zorgproces samen met medewerkers van het ziekenhuis.
Hiermee kunnen patiënten knelpunten aangeven, waardering uitspreken en suggesties
geven voor verbetering.


Experience based co-design (13). Hierbij worden kwaliteitsverbeteracties uitgevoerd en
geïmplementeerd, waarbij de patiënt en diens naasten actief betrokken worden bij de
verbetering en herinrichting van de zorg, en is gebaseerd op de persoonlijke
ervaringen van de deelnemers. Het is een intensieve methode die tijd en inspanning
vergt van zowel professionals als patiënten.

Het is bij alle items van belang dat het niet enkel om het vergaren van informatie gaat, maar
ook hier naar te handelen voor kwaliteitsverbetering en kunnen laten zien welke acties
ondernomen zijn naar zowel patiënten als de Raad van Bestuur.

2. Gezamenlijke besluitvorming in medisch contact.
Gedeelde besluitvorming wordt beschouwd als een essentieel middel om de kwaliteit en
veiligheid van zorg te bevorderen. Het houdt een tweerichtingsverkeer in voor de
communicatie tussen zorgprofessional en patiënt om de voorkeur van de patiënt expliciet mee
te kunnen nemen in besluiten over de behandelingen in relatie tot de gezondheidstoestand
van de patiënt. Voor een meer uitgebreide toelichting zie ook de “Factsheet Geza enlij e
besluitvor ing” (bijlage 3).

3. Verpleegkundigen bespreken bij opname met de patiënt en/of familie wat de wensen en
mogelijkheden zijn tot participatie.
De experts zijn van mening dat het bespreken van de participatiewens en mogelijkheden van
zowel de patiënt als de familie gelijk bij opname in het ziekenhuis besproken en geregistreerd
moet worden

(14)

. Het ziekenhuis geeft hiermee de duidelijke boodschap dat participatie

gewenst en (naar kunnen) verwacht wordt, en maakt ook naasten er op attent dat hun inbreng
belangrijk is. Dit kan met een internet portaal of digitaal dossier eventueel ook al vóór opname
aangegeven worden, waarna dit bij opname besproken kan worden. Het geeft ook de
mogelijkheid voor verpleegkundigen om patiënten te informeren en coachen in participatie,
gezien patiënten vaak geen ervaring hebben met deze rol.
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4. Patiënt- en familieparticipatie in personeelsbeleid.
Het laten participeren van patiënten is een houding die alle zorgprofessionals moeten
beheersen en een uitgangspunt behoort te zijn voor ieder contact met een patiënt en/of zijn
naasten. Het belang van patiëntparticipatie moet daarom in sollicitatieprocedures al
benadrukt worden om de juiste nieuwe medewerkers aan te trekken. Uitgebreide toelichting
hierop staat beschreven in de “Factsheet Personeelsbelei

ter bevor ering van

ati nt artici atie” (bijlage 2). In deze factsheet is dit onderwerp samengevoegd met
aanbeveling 8 (pag. 17) over jaarlijkse bijscholing van zorgprofessionals. Hierin staan
aanbevelingen (die allen resulteren uit het Delphi onderzoek) voor het sollicitatieproces uit het
oogpunt van patiënt- en familie participatie.

5. Patiënten (-vertegenwoordiging) in commissies en raden:
Patiënt- en fa ilie artici atie an in een zie enhuis o verschillen e niveau’s laatsvinden: op
individueel-, proces- of organisatieniveau. Hoewel de meeste initiatieven plaastvinden op
individueel niveau (het uitvragen van ervaringen en mening), of soms op procesniveau
(bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering in zorgketens), is er nog weinig betrokkenheid van
patiënten op organisatieniveau. Er wordt aanbevolen om actieve betrokkenheid in de
volgende raden en commissies te bewerkstelligen

(8, 15)

. Hierbij moet ook aan eventuele

training en vergoeding van (reis)kosten van patiënten gedacht worden.


Het ziekenhuis heeft een actieve patiëntadviesraad (3, 16, 17) . De Raad van Bestuur
neemt het advies van de patiëntadviesraad mee in beleidsvorming.



Patiëntparticipatie in de ethische commissie (8).



Patiëntparticipatie in de kwaliteit- en veiligheidsraad (18).



Patiëntparticipatie bij het plannen van nieuwbouw of renovatie (1, 12).



Patiëntparticipatie bij veiligheidsrondes (19).



Patiëntparticipatie bij moreel overleg (8).

6. Evaluatietool voor de Raad van Bestuur
Wanneer bestuurders zich sterk maken en inzetten voor innovaties vergroot dit de kans op
succesvolle en blijvende verandering

(18)

. De volgende items zijn door de experts aangewezen

als belangrijke acties voor een Raad van Bestuur om het belang van patiënt- en
familieparticipatie uit te dragen, en kunnen dienen als inspiratie voor verbetering:


Het ziekenhuis heeft een strategisch plan om het niveau van patiënt- en
familieparticipatie te verbeteren.
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Uit de missie en visie documenten van het ziekenhuis blijkt een duidelijke inzet
voor patiënt- en familieparticipatie.



De ziekenhuis missie beschrijft concrete aanbevelingen of verwachtingen voor
patiënt- en familieparticipatie die gemakkelijk in de zorg toegepast kunnen
worden.



Het ziekenhuis maakt structureel budget vrij in het financieële jaarplan voor het
ondersteunen van patiënt- en familieparticipatie.



De Raad van Bestuur is tenminste één keer per jaar bij een vergadering van de
patiëntadviesraad om input te krijgen voor ziekenhuis strategie.



Tijdens de kwartaalgesprekken met afdelingen of clusters wordt de activiteiten en
inzet voor patiënt- en familieparticipatie besproken.

7. Het gebruik van een elektronisch patiëntendossier met toegang voor patiënten
Om patiënten regie te kunnen laten houden op hun eigen gezondheid moeten ze kunnen
beschikken over dezelfde informatie als de behandelaar. De manier bij uitstek om dit te
bewerkstelligen is toegang tot het eigen medisch dossier

(8)

. Echter is het nog geen gangbare

praktijk om patiënten inzicht in eigen dossier te geven. Wettelijk hebben zij recht op inzage,
maar het verzoek om het dossier in te mogen zien stuit nog regelmatig op achterdocht en
onbegrip van de zorgverlener. De laatste jaren zijn er steeds meer initiatieven opgezet waarbij
patiënten digitaal inzage kunnen hebben. Door deze toegang wordt het voor patiënten
mogelijk om gerichte informatie te zoeken, gerichte vragen stellen en zich een beeld te
vormen van het beloop van hun ziekte en de behandeling. Een bijkomend voordeel kan zijn dat
patiënten zelf ook toevoegingen kunnen doen aan het dossier door bijvoorbeeld eigen
gezondheidsmetingen door te sturen (bloedsuikerspiegel, bloeddruk metingen, gewicht) of het
invullen van vragenlijsten voor bezoek aan het ziekenhuis.

8. In de jaarlijkse (bij-)scholingen van zorgprofessionals is training over patiënt- en
familieparticipatie verwerkt.
In de huidige werkwijze is het laten participeren van patiënten en/of familie nog geen
standaard, en het onderwerp is pas in opkomst in de opleiding van (para-)medici. Echter
worden

zorgprofessionals

(ook)

na

hun

opleiding

amper

getraind

in

communicatievaardigheden. Omdat dit bij professionals een basis is om participatie
daadwerkelijk te kunnen uitvoeren is er gekozen om deze uitgebreider toe te lichten in
“Factsheet Personeelsbelei

ter bevor ering van ati nt artici atie” (bijlage 4), waar dit

onderwerp is samengevoegd met aanbeveling 4 (pag. 16) over personeelsbeleid. In de
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factsheet staan aanbevelingen (die allen resulteren uit het Delphi onderzoek) waar de scholing
uit zou moeten bestaan.

9. Patiënten en/of diens naasten worden uitgenodigd om deel te nemen aan (medisch)
multidisciplinair overleg, zowel in de polikliniek als tijdens opname in het ziekenhuis.
De patiënt en zijn naasten worden actief uitgenodigd om lid van het behandelteam te zijn en
de patiënt besluit in welke mate hij dit kan en wil (20). Patiënten zijn steeds beter voorbereid op
een gesprek met een arts en willen meer regie over hun gezondheid. Soms voeren zij ook zelf
handelingen uit die voorheen door zorgverleners werden gedaan, zoals het bijhouden van de
bloedsuikerspiegel of bloeddrukmetingen. Patiënten moeten gestimuleerd worden en de
middelen krijgen (zoals toegang tot relevante en goede informatie) om zelf de regie te kunnen
nemen

(8, 12, 20, 21)

, en patiënten met lage gezondheidsvaardigheden hebben extra hulp en

begeleiding nodig zodat ook zij goed betrokken kunnen worden (3, 8). Wanneer hij als lid van het
behandelteam kan aansluiten vergroot dit de kennis en vaardigheden van patiënten om goed
geïnformeerd te zijn en gezamenlijk besluiten te maken. Deze aanbeveling gaat daarom ook
hand in hand met aanbeveling 2 (pag. 15) over gezamelijke besluitvorming en aanbeveling 10
(pag. 18) over visite bij de patiënt. Allen benadrukken de aanbeveling om de zorg mét de
patiënt te bepalen, in plaats van over de patiënt. Het vraagt een andere rol van artsen waarbij
zij steeds meer een gesprekspartner en coach worden, naast hun rol als medisch expert.

10. Patiënten participeren bij de medische visite aan bed en verpleegkundige overdracht aan
bed.
Goede kwaliteit van zorg betekent onder meer dat de zorg persoonsgericht is en aansluit bij de
wensen en de behoeften van het individu. Het is dan ook noodzakelijk om patiënten te
betrekken bij hun zorg en beslissingen die genomen worden. Op individueel niveau wordt
aangeraden om patiënten te betrekken bij de gespreksvoering tussen (para)medici en patiënt
rondom het bed. Hiermee wordt bedoelt dat zowel bij de medische visite

(20)

als de

verpleegkundige overdracht (22) de gespreksvoering plaatsvindt bij de patiënt zodat deze actief
betrokken kan worden. Gezien van alle zorgprofessionals de verpleegkundigen de meeste tijd
bij de patiënt spenderen en dus bij uitstek geschikt zijn om de patiënt te laten participeren, en
er nog veel winst te behalen is qua participatie in de verpleegkundige overdracht is er besloten
om dit ver er uit te wer en in e factsheet “Ver leeg un ige over racht” (Bijlage 5).
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Meet & Greet Citrienfonds, Zeist 2017

In november 2017 heeft de Meet & Greet van het Citrienfonds plaatsgevonden. Hierin zijn in
twee opeenvolgende workshops aan deelnemers de lijst van 26 onderwerpen voorgelegd die
ook uitgevraagd zijn aan internationale experts in de 3e Delphi ronde (pag. 14), om daarmee de
overeenstemming van de Nederlandse aanwezigen met de internationale expertsgroep te
testen. Het ging hierbij dus om items die als nuttig, maar twijfelachtig haalbaar waren
beoordeeld in de vorige Delphi rondes, waaruit na de derde Delphi ronde de uiteindelijke 10
aanbevelingen zijn opgesteld. De aanwezigen van de workshops bestonden voornamelijk uit
zorgprofessionals, bestuurders, kwaliteitsmedewerkers en patiënten. Zij mochten in groepjes
één best practice kiezen waar zij de volgende dag mee aan de slag zouden willen gaan. De
uitkomsten staan in tabel 2.
Tabel 2 Selectie van best practices om direct mee te starten workshop Meet&Greet*
Ronde 1

Domein

Aanwezigheid van de patiënt bij
(medisch) multidisciplinair overleg

Participatie in
behandeling

De storytelling methode

Uitvragen
ervaringen

Het gebruik van shared decisonmaking tools**

Ronde 2

Domein

Betrekken van patiënten bij
inrichting nieuwbouw &
renovatie
Overdracht en visite aan bed

Organisatie

Participatie in
behandeling

Het gebruik van shared
decison-making tools **

Participatie in
behandeling

Het beschikbaar stellen van
privéruimtes waar patiënten en
familie gebruik van kunnen maken
Het vergaren en meten van
patiëntervaringen

Organisatie

Educatiecentrum

Organisatie

Uitvragen
ervaringen

PROMS implementeren

Uitvragen
ervaringen

Centrale organisatie moet het
belang aangeven

Organisatie

Ziektespecifieke cliëntenraden

Organisatie

Patiëntenreis**

Uitvragen
ervaringen

Patiëntenreis **

Uitvragen
ervaringen

Bij- en nascholing voor
zorgprofessionals

HRM

Participatie activiteiten en
vaardigheden bespreken in
functioneringsgesprekken

HRM

Participatie in
behandeling

* De volgorde van de items is willekeurig

Tabel 2 laat zien dat twee items** in beide rondes genoemd worden, en ook dat dezelfde
the a’s belangrij gevon en wor en; namelijk het uitvragen en meten van patiëntervaringen,
het stimuleren van patiëntparticipatie bij zorgprofessionals en empoweren van patiënten, en
enkele structurele voorwaarden. Op het moment van de Meet&Greet waren de 10
aanbevelingen al opgesteld en kon er dus een vergelijking getrokken worden. Het bleek dat de
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deelnemers negen onderwerpen benoemd hebben die ook in de aanbevelingen staan, waaruit
geconcludeerd kan worden dat zij zich herkennen in de aanbevelingen.

Discussie en conclusie
Dit project levert een leidraad op met een set van 10 best practices die per direct te gebruiken
zijn door Raden van bestuur om de dialoog aan te gaan om familie en patiëntparticipatie
binnen het ziekenhuis te bevorderen. Meetbaarheid van de mate en de effecten van familie en
patiëntparticipatie is een ingewikkelde zaak. Een praktijktest waarbij de leidraad wordt
gebruikt om enerzijds in beeld te krijgen wat al gedaan wordt aan familie en
patiëntparticipatie en anderzijds om patiëntparticipatie

verder vorm te geven door

handvatten te geven, is nodig om uit te wijzen wat de effecten zijn. Tevens is de ambitie om de
effecten zichtbaar te maken in meer kwantitatieve data op een dashboard zoals weergegeven
bij de aanbevelingen (figuur 2). Benadrukt moet worden dat het Cappuccino project een
hulpmiddel heeft opgelevert om familie en patiëntparticipatie inzichtelijk te maken en te
bevorderen en niet gericht is op het meten om te meten. Sturen op verbetering is het doel. In
onze optiek komt dat in de huidige lijst tot uiting wanneer de best practices gebruikt gaan
worden met twee doelen: als leidraad voor een Raad van Bestuur om inzicht te krijgen in de
praktijk van het eigen ziekenhuis en sturen op verbetering, door op basis van deze lijst in
gesprek te gaan met afdelingsleiding; en een praktische handleiding voor afdelingen wat zij
specifiek kunnen doen om participatie te verbeteren. Voor een aanvullend kwantitatieve
weergave van effecten kan gedacht worden aan een dashboard zoals weergegeven in figuur 2
(p19) met daarop gegevens zoals participatie gerelateerde scores van de CQ index, het aantal
heropnames, tevredenheid van personeel, mate van participatie van patiënten in commissies
en passende Patient Reported Outcomes (PROM’s en PREM’s).

Aanbevelingen
De set van best practices wordt door experts zeer positief ontvangen, en geeft antwoord op
een vraag naar gerichte hulpmiddelen en aanbevelingen om de moeite die veel ziekenhuizen
willen steken in het bevorderen van participatie te focussen op wat echt belangrijk is. Een
praktijktest is nodig om uit te wijzen wat de leidraad precies oplevert, en hoe resultaten het
best zichtbaar gemaakt kunnen worden op een dashboard. Gezien de meer kwalitatieve aard
van de data en de noodzaak van verbeterprocessen rondom patiëntenervaringen, kunnen
uitkomsten niet enkel in cijfers uitgedrukt worden. Het ontwerpen van een strikt kwantitatief
dashboard is daardoor mogelijk niet het best passend bij dit thema. Echter, voor mogelijke
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kwantitatieve uitkomsten van het bevorderen van familie en patient participatie en het
gebruik van de leidraad kan worden gedacht aan weergave van participatie gerelateerde
scores van de CQ index, aantal heropnames, tevredenheid van personeel (burn-out en
intention to stay), mate van patiëntparticipatie in commissies en passende Patient Reported
Outcomes (PROM’s en PREM’s). Een dashboard kan daarnaast aangevuld worden met quotes
van patiënten en verbeterplannen of -trajecten die zijn in gezet op basis van het uitvragen van
ervaringen. Hiermee kan een gesprek gevoerd worden over de kwaliteit van activiteiten
rondom patiënt- en familieparticipatie.

Figuur 2 Voorbeeld dashboard - Institute for Patiënt- and Family-Centered Care, Better Together Toolkit

Daarnaast is het van belang dat afdelingen hulp krijgen voor het implementeren van de best
practices. Er blijkt uit gesprekken met experts dat nog zeer regelmatig initiatieven ter
verbetering van participatie met goede wil worden ingezet, maar vervolgens niet geëvalueerd
worden, of er überhaupt weinig met de resultaten gebeurd waardoor nog steeds de
participatie niet van de grond komt. Het risico ligt op de loer dat de lijst als een checklist wordt
gebruikt, en niet als hulpmiddel voor kwaliteitsverbetering. Voor effectieve verbetering van
participatie is hierdoor hulp nodig voor afdelingen en clusters om dit goed vorm te geven.
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Houdt rekening met
Het uitwijken naar grijze literatuur kan consequenties hebben op de wetenschappelijke
onderbouwing van de best practices, echter worden de best practices als zeer aansprekend
beoordeeld door de internationale groep van experts. De 10 items zijn zodanig geformuleerd
zodat ze op iedere afdeling van toepassing zouden moeten kunnen zijn. Wat daarbij voorop
staat is de persoonsgerichtheid: wat past het beste op welke afdeling, bij welke patiënt, en op
welk moment.

Ervaringen uit de praktijk
Anne-Miek Vroom is bij dit project betrokken geweest als adviseur. Zij heeft zelf een
chronische aandoening en is oprichter van de Stichting Ikone die zich inzet voor het slaan van
duurzame bruggen tussen zorgprofessionals en patiënten. Anne-Miek geeft aan dat
artici atie niet iets is wat je ‘even’ oet; het

oet on er eel wor en van e organisatie en

het beleid zodat het in alle facetten naar voren komt. De 10 aanbevelingen passen hierbij; zij
gaan over structuur en beleid en geven handvaten voor het handelen van zorgprofessionals,
en maken duidelijk welke taken er voor bestuursleden weggelegd zijn om de organisatie echt
te kunnen veranderen. Wat betreft de herkenbaarheid van de items geeft zij aan dat uitvragen
van de ervaringen en feedback van patiënten en familie al veel gebeurt, echter worden deze
vervolgens vaak niet gebruikt voor kwaliteitsverbetering en verdwijnen de uitkomsten vaak in
de spreekwoordelijke lade. Zij benadrukt dus ook het belang bij deze 10 items om wel het
beoogde doel altijd goed voor ogen te houden: het betrekken van patiënten, diegene om wie
de zorg uiteindelijk gaat, om de geleverde zorg te verbeteren. Verder geeft zij als tip voor een
succesvolle implementatie van participatie dat dit het beste aan lopende initiatieven en
projecten toegevoegd kan worden zodat het verweven raakt met bestaande processen. Dit kan
bijvoorbeeld door patiënten te betrekken in (lopende) projecten, en ruimte creëren voor de
patiënt als blijvend lid daarvan. Zij signaleert regelmatig een gebrek aan middelen om de
blijvende voorzieningen voor een patiënt als lid van een projectgroep te ondersteunen, zoals
gebrek aan vergoeding voor vervoer of training om deze nieuwe rol goed uit te kunnen voeren.
Anne-Miek is hoopvol dat deze 10 items tot een daadwerkelijk verschil kunnen zorgen
wanneer zij zorgvuldig geïmplementeerd worden.
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Aan de slag: aanpak, randvoorwaarden, werkzame elementen
UMC’s kunnen direct aan de slag met deze leidraad. De items zijn te zien als een startpunt
waar direct mee begonnen kan worden, en binnen de items kan verdieping gezocht worden
om in dezelfde lijn tot meer uitdaging te komen. Het is daarnaast raadzaam dat een UMC zich
ook op de toekomst richt: welke missie en visie heeft het op participatie en persoonsgerichte
zorg, en hoe kan daar naar toe gewerkt worden zodat de dingen die nu niet haalbaar zijn
misschien dan wel verder ontwikkeld kunnen worden om tot nog meer samenwerking te
komen tussen patiënt en zorgverlener of instelling.

Verschillende thema’s uit de lijst van 10 items kunnen gemakkelijk opgepakt worden door
kwaliteitsafdelingen. Echter zou het zeer zinvol zijn om de items te testen om inzicht te krijgen
in processen, barrières en effecten zodat er een grotere kans is op effectieve implementatie.
Ondanks dat de experts zeer tevreden waren over de items, is er van verschillende
aanbevelingen nog niet duidelijk in welke mate dat item daadwerkelijk bijdraagt aan meer
participatie. Ook zijn sommige onderwerpen dusdanig vernieuwend dat er nog amper kennis
over vergaard is hoe dit het beste aangepakt moet worden. Het risico is aanwezig dat
afdelingen hier mee op een niet-efficiënte of onjuiste manier mee aan de slag gaan en
ontmoedigd raken van teleurstellende resultaten. Daarom is het van groot belang om
de leidraad gebruiksklaar te maken en ervaring op te doen met de implementatie er van.
Hierbij denken we aan het schrijven van handleidingen waarin de items verder uitgewerkt
worden en adviezen worden gegeven over hoe afdelingen en bestuur de set kunnen laten
aansluiten bij het eigen specialisme of ziekenhuis, en hoe zij interventies goed kunnen
implementeren. Het zou dan ook zinvol zijn om een proefimplementatie uit te voeren waarbij
op basis van een analyse van belemmerende en bevorderende factoren geschikte strategieën
worden ingezet. Ook is het nodig dat samen met leden van een Raad van Bestuur gekeken
wordt in welke vorm de set het beste tot zijn recht komt, en dus wat de wensen en behoeften
van de gebruiker hierin zijn.
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Bijlage 1 Kenmerken respondenten Delphi rondes
Ronde 1
36
9/27
49

Ronde 2
28
7/21
49

Ronde 3
32
7/25
52

N
Man/vrouw
Gemiddelde leeftijd
Beroep:
Arts
1
1
4
Onderzoeker
10
8
8
Docent*
5
2
3
Professor**
6
5
5
Stafadviseur/
4
3
5
beleidsmedewerker
Onafhankelijk consultant
4
2
2
Lid Raad van Bestuur UMC
0
1
0
Patiënt (-vertegenwoordiger)
6
6
5
Woonachtig in:
Nederland
20
15
15
Verenigde Staten
4
3
6
Australië
4
4
3
België
2
2
2
Verenigd Koninkrijk
3
2
3
Zweden
1
1
1
Duitsland
1
0
0
Canada
1
1
2
*Verschillende respondenten gaven aan zowel docent als onderzoeker te zijn, zij zijn ingedeeld naar de
eerst benoemde functie
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Bijlage 2 Verkort overzicht aanbevelingen
Overzicht : Items ter bevordering van patiëntpartcipatie
1. Continu feedback verzamelen van patiënten en familie.
2. Gezamenlijke besluitvorming in medisch contact.
3. Verpleegkundigen bespreken bij opname met de patiënt en/of zijn familie wat de wensen
en mogelijkheden zijn tot participatie.
4. Patiënt- en familieparticipatie in personeelsbeleid.
5. Patiënten (-vertegenwoordiging) in commissies en raden.
6. Evaluatietool voor de Raad van Bestuur.
7. Het gebruik van een elektronisch patiëntendossier.
8. In de jaarlijkse (bij-)scholingen van zorgprofessionals is training over patiënt- en
familieparticipatie verwerkt.
9. Patiënten en/of dienst naasten worden uitgenodigd om deel te nemen aan (medisch)
multidisciplinair overleg, zowel op de poli als tijdens opname in het ziekenhuis.
10. Patiënten participeren bij de (para-)medische visite aan bed en verpleegkundige
overdracht aan bed.
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Factsheet aanbeveling Shared decision-making

Factsheet Shared decision-making
Achtergrond

De huidige gezondheidszorg biedt steeds meer
mogelijkheden op het gebied van diagnostiek en
Key facts
behandeling. Complexere interventies bij complexe
patiënten kunnen echter leiden tot meer ongewenste
1. Gedeelde besluitvorming wordt
gevolgen. Tegelijkertijd leidt de tegenwoordige vergrijzing
beschouwd als een essentieel middel
tot multimorbiditeit. Het is daarom steeds meer de vraag
om de kwaliteit en veiligheid van zorg
of we altijd alles uit de medische kast moeten halen om het
te bevorderen.
leven te rekken, mogelijk ten koste van de kwaliteit ervan.
2. Gedeelde besluitvorming houdt een
Er valt dus serieus iets te kiezen als het gaat om
tweerichtingsverkeer in v.w.b. de
behandelopties
voor
diverse
aandoeningen.
communicatie tussen zorgprofessional
Zorgprofessionals hebben uiteraard expertise op
en patiënt om de voorkeur van de
zorginhoudelijk gebied om deze keuzes aan te bieden.
patiënt expliciet mee te kunnen nemen
Waar vroeger de dokter nog bepaalde wat goed was en de
in besluiten over de
patiënt dit advies volgde, zijn patiënten tegenwoordig
gezondheidstoestand van de patiënt.
mondiger en ligt het voor de hand dat zij meebeslissen over
3. Implementatie van dit gedachtegoed
welke behandeling het beste bij hen en in hun leven past.
vergt meer bewustwording bij en
Patiënten kijken immers soms met een ander perspectief
instructie van zorgprofessionals en
naar de zorgverlening dan zorgprofessionals. Patiënten
patiënten.
bezitten specifieke ervaringsdeskundigheid die uniek is en
betrekking heeft op hun persoonlijke situatie, de
behandeling, de ziekte en het herstel. Vooral bij ingrijpende beslissingen waarbij meer opties
bestaan, is het van belang de patiënt zo veel mogelijk te betrekken bij die keuze. Daarom de
slogan: “Geen besluit over ij… zon er ij”
Wat is gezamenlijke besluitvorming?

Gedeelde besluitvorming, ook samen beslissen of shared decision-making genoemd, is een
manier van werken waarbij arts en patiënt samen tot een beleid komen dat het beste bij de
patiënt past (Stiggelbout, 2017). De meeste patiënten willen graag samen met hun
zorgverlener kiezen, maar in de praktijk blijkt dat gedeelde besluitvorming nog lastig is.
Volgens experts doet momenteel slechts 10% van de Nederlandse zorgprofessionals het goed
op dit punt. Voor veel zorgprofessionals is het nog wennen om patiënten de ruimte te geven
om na te denken en hen te begeleiden en te motiveren om hun eigen prioriteiten te stellen.
Ook patiënten ervaren nog barrières om actief te participeren. Gezamenlijke besluitvorming
veronderstelt een patiëntgerichte zorgverlener en een actief participerende patiënt; factoren
die beide nog verbetering behoeven.
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Gezamenlijke besluitvorming vraagt van zorgverleners dat ze samen met patiënten
onderzoeken welke keuze het beste aansluit bij het individu. Een stappenplan dat hier in te
volgen is (Elwyn 2012):
1.
2.
3.
4.

Geef aan dat de patiënt een keuze heeft en bied uw hulp daarbij aan.
Communiceer de (be)handelopties met de voor- en nadelen van elke optie.
Vraag expliciet naar de waarden en voorkeuren van de patiënt.
Betrek de (voorkeuren van) de patiënt bij de uiteindelijke behandelkeuze.

Voorwaarden voor succesvolle gezamenlijke besluitvorming:
-

-

Mensen met lage gezondheidsvaardigheden krijgen extra hulp, middelen en begeleiding,
zodat ook zij zo goed mogelijk betrokken kunnen zijn bij hun eigen zorg en behandeling.
Goede informatie is een voorwaarde voor het nemen van beslissingen. Een patiënt heeft
daarom informatie nodig over hoe hij zich kan voorbereiden op een behandeling of consult
en de behandelopties. Daarom wordt toegang tot het eigen dossier of patiëntenportaal
sterk aangeraden.
Gebruik beslissingsondersteunende hulpmiddelen (zoals keuzehulpen, option grids of
consultkaarten) om tot een gezamenlijk besluit te komen.

Effecten

Recente publicaties in vooraanstaande medische tijdschriften laten zien dat gedeelde
besluitvorming leidt tot een betere patiëntparticipatie (Montori, 2013), meer
patiënttevredenheid (Mulley, 2012), meer therapietrouw (Stacey, 2017) en minder
overbehandeling (Knops, 2012). Het zou zelfs ook kosten kunnen besparen (Oshima Lee, 2013).
Conclusies voor beleid

-

-

-

Ondersteuning zorgprofessionals:
Educatie in het hoe en waarom van gedeelde
besluitvorming voor zorgprofessionals maar ook voor
studenten geneeskunde, verpleegkunde en
paramedische beroepen.
Trainingen in gespreksvoering waarin gedeelde
besluitvorming plaatsvindt.
Ontwikkeling beslissingsondersteunende hulpmiddelen.
Uitdragen in het beleid van zorginstellingen,
overheidsinstanties, verzekeraars, beroeps- en
patiëntenverenigingen.
Ondersteuning patiënt:
Toegang tot EPD en patiëntenportaal.
Voorlichting, coaching en educatie.
Beschikbaar stellen van beslissingsondersteunende
hulpmiddelen.

Aanbevolen hulpmiddelen:






Informatie over gedeelde
besluitvorming:
www.deelkunde.nl
‘3 goede vragen’
www.3goedevragen.nl
Option Grids
http://optiongrid.org/
Keuzehulpen:
www.thuisarts.nl,
www.keuzehulp.info,
www.gedeeldebesluitvorming.nl,
http://decisionaid.ohri.ca/
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Factsheet Personeelsbeleid ter bevordering van
patiëntparticipatie

Factsheet Sturen op patiëntparticipatie in personeelsbeleid
Achtergrond

Persoonsgerichte zorg, positieve gezondheid (Huber
2012) en Value Based Healthcare zijn actuele
ontwikkelingen in de zorg. Wanneer gebruik wordt
gemaakt van de unieke ervaringsdeskundigheid van
patiënten en hun familie kan de zorg beter afgestemd
worden op persoonlijke behoeften en wensen.
Patiëntparticipatie leidt tot meer persoonsgerichte
zorg en zou verweven moeten zijn in de
grondhouding van alle zorgprofessionals. In de
huidige zorgverlening is dit echter nog niet geval, ook
is het onderwerp nog niet voldoende ingebed in de
opleiding van (para)medici.

Key facts

1.

Zorgprofessionals worden na hun
opleiding amper getraind in
communicatievaardigheden.
2. Patiënt- en familieparticipatie is
onderdeel van een nieuwe manier
van zorg verlenen.
3. Ziekenhuizen moeten investeren in
bij- en nascholingen gericht op het
bevorderen van patiënt en familie
participatie.
4. Het inbedden van patiëntparticipatie
in sollicitatieprocedures benadrukt
het belang en geeft richting aan de
werving en selectie van nieuwe
medewerkers.

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in de
bevordering van patiënt en familieparticipatie. Voor
een effectieve verandering is het nodig dat
leidinggevenden de missie en visie van het ziekenhuis
gerelateerd aan patiënt- en familieparticipatie
duidelijk communiceren (AHRQ 2017). Tevens is het
belangrijk dat zij de voorwaarden scheppen waarin deze cultuuromslag kan plaatsvinden. Ook
is het zinvol om in het personeelsbeleid aandacht te geven aan patiënt- en familieparticipatie.
Met personeelsbeleid wordt hier met name bedoeld het werven van nieuwe medewerkers en
de training van medewerkers in ziekenhuisbrede scholingen.

Patiëntparticipatie in personeelsbeleid?

Hoewel de wens tot het uitvoeren van persoonsgerichte zorg bij zowel bestuur als
medewerkers van veel instellingen bestaat, is dit nog steeds niet altijd het geval in de
dagelijkse zorgpraktijk waarin professionals nog vaak paternalistisch gedrag laten zien.
Zorgprofessionals hebben training nodig om patiënten te kunnen laten participeren in de zorg.
Het gaat hierbij zowel om kennis en vaardigheden als om een verandering in attitude waarbij
aandacht moet zijn voor diepgewortelde gewoontes en gedrag. Het is van belang om
personeel herhaaldelijk (bij-) te scholen, de mate van participatie van patiënten in de zorg met
medewerkers te evalueren, maar ook om als ziekenhuis het belang van participatie in de
zorgverlening uit te dragen naar nieuwe medewerkers zodat personeel met de juiste mindset
aangenomen wordt.

Pagina 32 van 37

Methode van toepassen

1) Personeelsbeleid
In jaargesprekken kunnen activiteiten en vaardigheden van de medewerker op het gebied van
participatie worden geëvalueerd. In de selectieprocedure van nieuw personeel zou moeten
worden benadrukt dat patiëntparticipatie om te komen tot persoonsgerichte zorg een cruciaal
onderdeel van de zorgverlening in het ziekenhuis is. Hierbij kan worden gedacht aan:
 Het expliciet benoemen van patiëntparticipatie in vacatureteksten;
 Het bespreken van visie en vaardigheden ten aanzien van patiëntparticipatie tijdens
het sollicitatiegesprek
 Het benadrukken van het belang van patiëntparticipatie tijdens algemene
oriëntatiedagen voor nieuwe medewerkers door aandacht te besteden aan de
waarden van het ziekenhuis en de verwachtingen van nieuwe medewerkers ten
aanzien van patiëntparticipatie en persoonsgerichte zorg, en bijvoorbeeld de rol van
de patiëntadviesraad.
2) Training gericht op patiëntparticipatie
Aangeraden wordt om de training de volgende aspecten te laten bevatten:
 Bewustwording van ervaren objectieve en subjectieve barrières met betrekking tot
patiënt participatie.
 Het stimuleren van patiëntparticipatie in de verschillende fasen van het zorgproces;
 Het stimuleren van patiëntparticipatie bij specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld
patiënten met lage gezondheidsvaardigheden;
 Communicatievaardigheden gericht op patiëntparticipatie, en consequenties van
(in)effectieve communicatie.
 Effecten van patiëntparticipatie op klinische uitkomstmaten
 Zichtbaar maken van patiëntervaringen in de eigen kliniek door ervaringen en
voorbeelden van daadwerkelijke patiënten in de training te verwerken, en patiënten in
te schakelen om ervaringen te komen vertellen zoals bijvoorbeeld met een
spiegelbijeenkomst.
Effecten

Persoonsgerichte zorg vraagt om een investering van tijd en middelen, maar vergroot de band
tussen patiënt en zorgverlener (Saha 2008). Patiënten ervaren een hogere kwaliteit van zorg
en zijn meer therapietrouw (Russel 2011). Patiëntparticipatie kan kostenbesparend werken
doordat de zorg effectiever wordt ingezet.






Sterk leiderschap is essentieel voor het ontwikkelen en onderhouden van een
ondersteunende omgeving voor patiënt en familieparticipatie. Het maakt duidelijk dat
patiënt en familieparticipatie niet alleen leuk is om te doen, maar benadrukt dat het
beleid is wat van medewerkers verwacht wordt (AHRQ 2017).
Wanneer patiëntparticipatie expliciet benoemd wordt in vacatureteksten geeft dit
richting aan het sollicitatieproces, geeft het duidelijke verwachtingen aan voor het
gedrag van de werknemer, en is er een basis om werknemers te evalueren (AHRQ
2017).
Wanneer patiënten en zorgprofessionals elkaars perspectief zien kan er een
wederzijds begrip en verbondenheid ontstaan (Plum 2013).
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Conclusies voor beleid







Medewerkers hebben (bij-)scholing nodig om participatievaardigheden te trainen.
Maak mensen verantwoordelijk voor het sturen op participatie binnen de organisatie.
Zij kunnen overzicht houden en sturen op de verwerking van participatie in
personeelsbeleid.
Wanneer de (structurele) hulp ingeroepen wordt van patiënten voor het scholen van
zorgprofessionals dienen zij hiervoor getraind te worden en behoort hier ook een
vergoeding tegenover te staan.
Hoewel het integreren van participatie geen grote investeringen vraagt is er wel
budget nodig om scholing te ontwikkelen, integreren en te evalueren, en een blijvende
plek te geven binnen het ziekenhuis. Door kritisch te kijken naar huidige scholingen
kan er mogelijk ruimte gevonden worden zonder het scholingsbudget te hoeven
verhogen. Echter vragen grote veranderingen ook de (blijvende) middelen om dit te
bewerkstelligen.
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Factsheet Participatie bij de verpleegkundige
overdracht

Factsheet Patiëntparticipatie bij de verpleegkundige overdracht aan het bed
Achtergrond

Patiënt- en familieparticipatie gaat om het
Key facts:
benutten van de unieke ervaringsdeskundigheid
van patiënten met als doel de kwaliteit van zorg
1. Betrokkenheid bij verpleegkundige overdracht
te verhogen (Raats 2013). Goede kwaliteit van
verhoogt participatie van individuele patiënt
zorg betekent onder meer dat de zorg
en/of familie.
persoonsgericht is en aansluit bij de wensen en
2. Overdracht aan bed leidt tot verbeterde
de behoeften van het individu. Het is dan ook
patiëntveiligheid, beter opvolgen van
noodzakelijk om patiënten te betrekken bij hun
leefstijladviezen en hogere tevredenheid van
zorg en beslissingen die hierin genomen moeten
verpleegkundigen en patiënten.
worden. Aangeraden wordt om patiënten ook
3. Patiënten vinden de zorg persoonlijker bij
te betrekken bij de communicatie tussen
overdracht aan bed, voelen zich beter
zorgprofessionals
bijvoorbeeld
bij
de
geïnformeerd en hebben het gevoel controle
verpleegkundige overdracht aan het bed. Door
te hebben over hun eigen veiligheid.
patiënten uit te nodigen om mee te praten bij
4. Verpleegkundigen moeten goed getraind
de verpleegkundige overdracht aan het bed
worden om dit in te passen in de huidige zorg.
verandert de positie van de patiënt van nietbetrokken naar iemand die wordt geraadpleegd
of advies geeft over wenselijk beleid en eigen
veiligheid. Dit geldt natuurlijk ook voor naasten van de patiënt.

Wat is verpleegkundige overdracht aan bed?

De verpleegkundige overdracht is de overdracht van patiëntgerelateerde informatie tussen
verpleegkundigen om continuïteit en veiligheid van zorg te waarborgen en de
verantwoordelijkheid van de zorg voor de patiënt over te dragen. In de huidige praktijk
gebeurt dit met name door schriftelijke registratie in een (elektronisch) patiëntendossier met
een korte mondelinge toelichting tijdens de wisseling van de dienst. De mondelinge overdracht
vindt over het algemeen plaats in een aparte gespreksruimte zoals de verpleegpost.
Verpleegkundige overdracht aan het bed wil zeggen dat iedere dienstoverdracht bij de patiënt
plaatsvindt waarbij de patiënt en zijn naasten worden uitgenodigd hier actief aan deel te
nemen. Het geeft de patiënt en zijn naasten de mogelijkheid om te reageren en vragen te
stellen. Het biedt de gelegenheid om actief informatie te delen, maar ook om doelen te
bespreken en te evalueren.
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Bij de verpleegkundige overdracht aan het bed vindt iedere mondelinge overdracht plaats bij
de patiënt. Hierbij heeft de verpleegkundige een coachende rol heeft om de patiënt en/of zijn
familie te betrekken.
Vier essentiële stappen bij de verpleegkundige overdracht aan het bed zijn:
1. De patiënt en zijn familie worden bij opname schriftelijk en mondeling geïnformeerd over
de wijze van overdracht, wat zij kunnen verwachten en wat zij zelf kunnen doen om
optimaal te participeren.
2. De verpleegkundige die de dienst overneemt stelt zich voor en de verpleegkundigen
nodigen de patiënt nadrukkelijk uit om te participeren in de overdracht.
3. De verpleegkundigen wisselen informatie uit over de zorg voor de betreffende patiënt.
4. De patiënt en/of zijn naaste wordt uitgenodigd om te vertellen hoe de afgelopen uren
gegaan zijn en wat zijn verwachtingen zijn voor de komende uren of dagen.
Om patiënten te kunnen betrekken bij de overdracht hebben verpleegkundigen vaardigheden
nodig in het bieden van persoonsgerichte zorg zoals het kunnen afstemmen van de taal en
informatie aan de mogelijkheden van de patiënt, en het coachen van de patiënt om te
participeren. Ook is training nodig in het omgaan met barrières zoals hoe om te gaan met de
privacy op een meerpersoonskamer en hoe gevoelige informatie met de patiënt te bespreken.
Daarnaast is het bespreken van bestaande vooroordelen bij verpleegkundigen over
patiëntparticipatie een belangrijk onderdeel van de training (Tobiano, 2018).
Effecten

Onderzoek laat zien dat overdracht aan bed zorgt voor een verbeterde patiëntveiligheid
(Mardis 2016), verbeterde ervaren kwaliteit van zorg (Kelly 2005, Anderson 2006), verbeterde
tevredenheid van zowel verpleegkundigen als patiënten (Mardis 2016, Gregory 2014,
Anderson 2006) en een meer effectieve prioritering in het werk door verpleegkundigen
(Anderson 2006, Gregory 2014). Patiënten die betrokken werden bij de overdracht aan bed
vonden de zorg persoonsgerichter, voelden zich beter geïnformeerd over zorgplannen en
hadden het gevoel een bijdrage te kunnen leveren aan de veiligheid van hun zorgproces (Lu
2014, McMurray 2011).
Conclusies voor beleid

Strategieën voor implementatie van verpleegkundige overdracht aan bed zijn nog niet
evidence based, maar internationale literatuur raadt aan om implementatie strategieën te
richten op zowel de verpleegkundigen als de patiënten. Aanbevolen wordt:
 De patiënt te informeren over het verloop en de betekenis van de overdracht;
 Verpleegkundigen te trainen in deze manier van overdragen en in vaardigheden om
participatie te bevorderen;
 Verpleegkundigen ondersteuning te bieden door hun leidinggevenden of andere
deskundigen;
 Budget vrij te maken voor de training, het ontwikkelen van voorlichtingsmaterialen en
de inzet van deskundigen ter ondersteuning van de implementatie;
 Zowel verpleegkundigen als patiënten te betrekken bij de ontwikkeling en evaluatie
van de interventie en de implementatie.
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Het wordt aangeraden om voor ontwikkeling van implementatie op zoek te gaan naar de
nieuwste inzichten op het gebied van verpleegkundige overdracht aan bed, en er kan gebruik
worden gemaakt van het handboe ‘Nurse Be si e Shift Re ort I le entation Han boo ’
(AHRQ, 2017)
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