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VIP = VAR
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Het dagelijks bestuur van de VAR.
Thea Pilon, Natasja Kalkman (vicevoorzitter), Susanna de Vette*, Caitlin Koenig*, Karin Schuijer, Monique van Dijk*, Erwin Ista,
George Damhuis, Linda Hertogh (voorzitter) en Lotte Spruit (ambtelijk secretaris). (* niet op de foto)

Om te beginnen stellen we ons opnieuw voor, want sinds januari 2021 heten we geen VIP2 meer,
maar zijn we officieel de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) van het Erasmus MC. Daar waar we tien
jaar geleden bij de oprichting begonnen als een verpleegkundig platform genaamd ‘Verpleegkundigen
in progressie, verbinding in professie’ (VIP2), zijn we nu een volwassen Verpleegkundige Adviesraad
in het grootste ziekenhuis van Nederland.
Logische stap

verpleegkundigen in het Erasmus MC. Een grote groep getalenteerde

verschuiving gemaakt van reactief naar proactief adviseren en van

voor het sturen van het Erasmus MC door deze covid-19-crisis heen.

De naamsverandering is een hele logische stap. De VAR heeft een
uitvoerend naar sturend werken. We zitten daar aan tafel waar

professionals wiens expertise en adviezen bij uitstek van belang zijn

nodig om direct mee te sturen op (verpleegkundig) beleid. Een

Drie speerpunten

collega’s aangehaakt bij de VAR. Zo vertegenwoordigt Monique

werken aan onze drie speerpunten: versterking van de VAR als

succes waar we enorm trots op zijn. Ook zijn er een aantal nieuwe
van Dijk de vakgroep Verplegingswetenschap in het dagelijks

bestuur van de VAR en vertegenwoordigt Susanna de Vette de

verpleegkundig specialisten. Daarbij zijn er meer verpleegkundigen
van de afdelingen aangesloten bij de raad. Want de VAR is er voor
álle verpleegkundigen van het Erasmus MC.

Acties in 2020

Maar de VAR heeft nog veel meer gedaan. Zo zijn we blijven

adviesorgaan, verpleegkundige professionalisering en verbinding
binnen de verpleegkundige beroepsgroep. In de verpleegkundige
professionalisering en de ontwikkeling van ons vak zijn scholing
en (wetenschappelijk) onderzoek van groot belang. Daarom zijn
we ook zo trots op onze goede samenwerking met de vakgroep

Verplegingswetenschap, de Erasmus MC Academie en Create4Care.

We hadden dolgraag het afgelopen jaar met al onze collega’s ‘The

Op de rol in 2021

demie dit in de weg. Hebben we dan helemaal geen feestelijke

wat feestelijke acties van de VAR verwachten? Jazeker! Zo vindt

year of the Nurse’ willen vieren. Helaas stond de covid-19-pan-

verpleegkundige mijlpalen gehad in het jaar 2020? Natuurlijk wel.
We hebben op creatieve wijze tijdens de dag van de verpleging op
12 mei 2020 alle verpleegkundigen in het zonnetje gezet met een
goodiebag. Daarnaast hebben we de stuurgroep ‘Verpleegkun-

dige Professionalisering’ opgezet. De stuurgroep zet zich in voor
betere ontwikkelingsmogelijkheden voor verpleegkundigen, de

Kunnen we het komende jaar naast al die ambitieuze doelen nog
er in maart 2021 weer een ‘Inspiratie lunch’ plaats met een aantal

hele interessante sprekers. Ook hopen we in het najaar een groots
congres te organiseren voor verpleegkundigen van binnen en buiten het Erasmus MC, want we kijken ernaar uit om onze collega’s
weer eens te ontmoeten.

implementatie van de nieuwe ‘Visie op Verpleegkunde’ en func-

Wil je op de hoogte blijven van wat de VAR betekent voor de ver-

beroepsgroep - onderdeel van covid-werkgroepen in het Erasmus

via de Instagrampagina @verpleegkundige.adviesraad.emc.

tiedifferentiatie. Ook is de VAR - en daarmee de verpleegkundige

MC, waaronder de werkgroep ‘personele inzet en scholing’ en het

Outbreak Management Team (OMT). Want zoals Bianca Buurman
onlangs zei: ‘niets over ons, zonder ons’. We zijn met ruim 2300
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pleegkundigen? Kijk dan op de VAR-pagina van Agora, of volg ons

Lieve groetjes van jullie collega’s in de VAR
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Verpleegkundig leiderschap

EBCN

staan we nog steeds in de frontlinie. Niet alleen op de covid-

die gaat onverminderd door en vereist inzet, professionaliteit,
deskundigheid en passie.

Covid heeft veel veranderingen gebracht. Verpleegkundigen hebben
bestuurders, managers en beleidsmakers laten inzien dat zij niet
over, maar samen mét verpleegkundigen beslissingen moeten

nemen. Een mooi voorbeeld daarvan is dat onze VAR nu ook zitting

heeft in het OMT van het Erasmus MC. Verpleegkundigen die leiderschap tonen! Denk nu niet: dat is niet voor mij. Als verpleegkundige
kun je op elke plek waar je werkzaam bent leiderschap tonen: van
directe patiëntenzorg tot aan de bestuurstafel, van student tot
verpleegkundig onderzoeker.

Deze grote variatie in leiderschap is ook weer te lezen in deze nieuwe
uitgave van VIP Science. Een paar voorbeelden wil ik belichten. Het
beleid rondom het vervangen van infuussystemen wordt aan-

gepast naar aanleiding van een literatuurstudie die werd uitge-

EBCN-subsidies 2020-2021

voerd door een student verpleegkunde en verpleegkundigen die

Onderzoek

team van Create4Care. Aandacht verdienen ook de verpleegkun-

betrokken zijn bij de ontwikkeling van zorginnovaties samen met

Leefstijlverandering na een TIA of herseninfarct

dig onderzoekers die met een EBCN-subsidie een nieuw protocol

Symposium

om een nieuw onderzoek te gaan opzetten om daarmee de zorg

mondzorg hebben geïmplementeerd of in de startblokken staan

Lof der Verpleegkunst

voor onze patiënten nog verder te verbeteren.

Create4Care

Hopelijk inspireert het lezen van deze VIP Science je om de ‘hand-

Create4Care heeft iets te vieren!

schoen’ op te pakken. Er ligt voor elke verpleegkundige een kans

om leiderschap te tonen en daarmee bij te dragen aan de verbete-

ring van kwaliteit van zorg.
Veel succes!

Erwin Ista

Hoofdredacteur
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Onderzoek

Hoe is ‘t met jou?
Enquête onder zorgmedewerkers tijdens

de covid-19-pandemie in het Erasmus MC

g g g

Dr. Zoran Trogrlic, onderzoeker & IC-verpleegkundige; Tim Korteland MSc, onderzoeker & IC-verpleegkundige; dr. Erwin Ista,

universitair hoofddocent verplegingswetenschap; Denise Spoon MSc, CCU-verpleegkundige & promovendus; dr. Bram Valkenburg, intensivist;
prof.dr. Monique van Dijk , hoogleraar verplegingswetenschap

Op initiatief van de vakgroep Verplegings-

kwamen in aanmerking voor vrijwillige deelname aan het onderzoek.

wetenschap is een enquête uitgevoerd onder

De medewerkers werden via de nieuwsbrieven van de afdelingen en

zorgmedewerkers in het Erasmus MC met als

op Agora geïnformeerd over de digitale vragenlijst. Tijdens de ‘soepen-saprondes’ werd ook de aandacht gevestigd op de vragenlijst.

overkoepelende vraag: ‘Hoe is het met jou?’
Vanaf eind maart 2020 kreeg het Erasmus MC een enorme toe-

stroom van covid-19-patiënten. Daardoor veranderde er veel in de

zorgverlening. Op de IC bijvoorbeeld, werden collega’s van andere
afdelingen als ‘buddy’ ingeschakeld, zoals OK-verpleegkundigen,

anesthesiemedewerkers en verpleegkundigen van andere afdelin-

Analyse

Alle gegevens zijn anoniem geanalyseerd. Demografische kenmerken
en antwoorden op de open vraag zijn beschrijvend geanalyseerd.

Deze gegevens zijn onderstaand weergegeven in percentages; en
voor de vragen met antwoorden op de schaal van 1 tot 10 zijn de
bevindingen in een boxplot weergegeven.

gen. De artsen kregen hulp van alle andere beschikbare artsen. Op

Resultaten

met de zorg voor volwassen patiënten en patiënten met hoge

medewerkers; 198 verpleegkundigen (73%), 41 artsen (15%), 24

de verpleegafdelingen hadden niet alle verpleegkundigen ervaring
zuurstofbehoefte, of met het verstrekken van palliatieve zorg.

Uit onderzoek is bekend dat zorgmedewerkers door grotere werk-

De vragenlijst is tussen 4 tot 27 april 2020 ingevuld door 270

OK-/anesthesiemedewerkers (9%) en 7 anderen (3%). 60% van de
respondenten werkte op de IC en 31% op een van de covid-19-ver-

druk psychosociale en psychologische problemen kunnen ervaren,

pleegafdelingen.

belangrijk hun welzijn te monitoren tijdens de covid-19-pandemie.

doende apparatuur te hebben om vitale parameters te meten. De

zoals angst, depressie en burn-out (1, 2, 3, 4, 5). Het is daarom

Er waren echter geen bestaande meetinstrumenten om welzijn te

monitoren tijdens zo’n specifieke. Zo’n meetinstrument moet niet
alleen gericht zijn op het welzijn van de respondenten, maar ook
de werkomgeving en thuissituatie in aanmerking nemen. Hierbij

valt te denken aan voldoende beschermende materialen, samen-

werking met nieuwe teamleden, zoals buddy’s, en de angst om het
virus onder familieleden te verspreiden.

Methode

De vragenlijst

In korte tijd werd een vragenlijst ontwikkeld, waarvan de inhoudsvaliditeit werd bevestigd in samenwerking met verpleegkundigen,
een intensivist, een psycholoog en verplegingswetenschappers.

De vragenlijst bestond uit 42 items met gesloten antwoordcategorieën verdeeld over vier secties: 1) Demografische en werkplekge-

gevens; 2) Werkomstandigheden; 3) Persoonlijke omstandigheden
en het psychologisch (on)welbevinden; 4) Thuissituatie - en ten
slotte een open vraag.
Dataverzameling

Tijdens de ‘eerste covid-19-golf’ hebben we de vragenlijst verspreid

In de eerste week gaf 21% van de respondenten aan niet vol-

overgrote meerderheid gaf ‘Ja’ als antwoord op de vragen of er

voldoende persoonlijke beschermingsmaterialen aanwezig waren
(90%), of de toestroom van de patiënten goed verliep (93%) en of
er voldoende personeel was (94%).

De grootste toename van werkdruk werd ervaren tussen 11 en 17
april 2020. Op de IC gaf 66% van de respondenten aan het werk
drukker te vinden dan voor de covid-19-pandemie; dit was 19%
op de covid-19-afdelingen. 10% van de respondenten gaf aan

voor moeilijke keuzes te hebben gestaan over het stoppen van

de behandeling. Bijna de helft van de respondenten gaf aan het

gevoel te hebben geen waardevolle stervensbegeleiding te hebben
gegeven. De samenwerking met zowel de al bekende collega’s als
met de collega’s die hulp kwamen bieden, werd overwegend als
positief ervaren.

Het ervaren psychologisch welbevinden van de respondenten is in

figuur 1 weergegeven. Hierin is te zien dat de mediane score op vier
gemeten onderdelen een 7 was. Wat opvalt, is dat ongeveer een
kwart van de respondenten een score van 5 of lager geeft - dui-

dend op pessimisme, machteloosheid, het gevoel van gespannen
of vermoeid te zijn.

onder verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers, artsen, studen-

Slechts 3% van zorgmedewerkers gaf aan behoefte aan psychologi-

werden opgenomen. Alle zorgmedewerkers van de covid-afdelingen

steun. Een voorbeeld daarvan waren de reacties op het ronddelen

ten en anderen werkzaam op afdelingen waar covid-19-patiënten
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sche ondersteuning te hebben. Er was behoefte aan waardering en

Figuur 1: Psychologisch (on)welbevinden gedurende covid-19-pandemie (april 2020)

van soep en sap, zoals: Een kopje soep in tijd van nood voelt als een

2) Emoties: (…) Achteraf gehoord dat collega’s na de dienst huilend

Fijn initiatief! Voor team (aan bed) echt aandacht.

Toekomst: Benieuwd hoe het gaat zijn na covid met een stuk minder

warme knuffel. En Soep voelt als waardering, als extraatje in deze tijden.

Een kwart van de respondenten gaf aan nu meer te werken dan

vóór covid-19 en voor het personeel van de IC was dat zelfs gemiddeld hoger dan 50%. Bijna een kwart van de medewerkers kreeg
onvoldoende nachtrust en rond 40% droomde meer dan anders

in de auto zaten. En Het was echter een enorme roller-coaster. 3)

personeel, maar ook zieke mensen. En Waardering voor het verpleeg-

kundig personeel ook na de covid-crisis hetzelfde?; 4) Thuissituatie:
Familie maakt zich meer zorgen dan ik zelf.

over gebeurtenissen op het werk.

Conclusie

Tabel 1 laat de antwoorden op de stellingen over de thuissituatie

te zetten om de ervaringen van zorgverleners tijdens de pandemie

zien.

Bent je het eens of oneens met de onderstaande stellingen?
Eens

Neutraal

Oneens

Ik ben bang om mijn familie te besmetten

55%

14%

31%

Ik ben bang dat ik ook ziek word

30%

24%

46%

Ik vraag me af of ik voldoende voor
mijn familie kan zorgen

37%

22%

41%

Ik neem voldoende rust tijdens mijn vrije dagen

67%

11%

22%

Het is thuis goed geregeld

83%

16%

1%

Ik heb vertrouwen dat het allemaal goed komt

67%

29%

2%

Tabel 1: Antwoorden op stellingen m.b.t. thuissituatie gedurende covid-19-pandemie

Tot slot een aantal opvallende reacties: 1) onder het kopje Commu-

nicatie: Jammer dat er weinig updates over de planning zijn. En Veel

richtlijnen veranderen telkens waardoor de onzekerheid toeneemt.

Het is mogelijk geweest om binnen zeer korte tijd een vragenlijst uit
te meten.

Op de IC werd stress met name ervaren door de enorme toename
van IC-patiënten, waarbij van één IC-verpleegkundige werd

verwacht om voor drie patiënten te moeten zorgen (normaal maximaal twee). Op basis van de bevindingen zien we dat een deel van
de zorgmedewerkers tijdens de eerste golf de nodige spanningen
ervaarden en dat zij symptomen van stress, zoals slecht slapen,

veel dromen en vermoeidheid, hebben ervaren. Een klein deel van
de respondenten gaf aan behoefte te hebben aan psychologische
ondersteuning, maar uit dit onderzoek weten we niet hoeveel

mensen van de mogelijkheden zoals hierboven genoemd, gebruik
hebben gemaakt.

Aangezien de covid-19-pandemie zelfs een jaar later nog woedt,

wordt de vragenlijst voor de tweede keer onder zorgmedewerkers

verspreid. We hopen antwoord te krijgen op de vraag welke impact
langdurige (over)belasting van zorgmedewerkers heeft en welke
vorm van steun het beste helpt.

Referenties
1.	Nickell LA, Crighton EJ, Tracy CS, Al-Enazy H, Bolaji Y, Hanjrah S, et al. Psychosocial effects of SARS on hospital staff: survey of a large tertiary care institution. Cmaj.
2004;170(5):793-8.
2.
Bournes DA, Ferguson-Pare M. Persevering through a difficult time during the SARS outbreak in Toronto. Nurs Sci Q. 2005;18(4):324-33.
3.	Vindegaard N, Eriksen Benros M. covid-19 pandemic and mental health consequences: systematic review of the current evidence. Brain Behav Immun. 2020.
4.	Barello S, Palamenghi L, Graffigna G. Burnout and somatic symptoms among frontline healthcare professionals at the peak of the Italian covid-19 pandemic. Psychiatry Res.
2020;290:113129.
5.
Spoorthy MS, Pratapa SK, Mahant S. Mental health problems faced by healthcare workers due to the covid-19 pandemic-A review. Asian J Psychiatr. 2020;51:102119.
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Jij en je werk

Juridische aspecten van veilige zorg:
wanneer begeef je je als verpleegkundige op glad ijs?
g g g

Louise Maasdam MSc, verpleegkundig specialist nierziekten, lid-beroepsgenoot Centraal Tuchtcollege Den Haag

We kennen allemaal wel een situatie waarbij sprake was van een onveilige situatie tijdens het uitvoeren van
ons beroep. Onze houding jegens de professionele standaard (1) verdient dan ook aandacht van een verpleegkundige en dit gaat gepaard met onze rechten en plichten. Mocht het door omstandigheden dan toch een keer niet
goed gaan, dan kan er een klacht worden ingediend of erger, iemand wordt aangeklaagd via het tuchtcollege.
Zij beoordelen of de betreffende verpleegkundige heeft gehandeld als ‘redelijk bekwaam en redelijk handelend
verpleegkundige’. Daarbij zal het tuchtcollege onder meer rekening houden met de beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden. In samenwerking met de juridische afdeling van het Erasmus MC schetsen we
hieronder enkele situaties die ons bewust moeten maken van de valkuilen die op de loer kunnen liggen tijdens
het uitvoeren van ons dagelijkse werk.
Controle geneesmiddelen

waarschuwing, wat bij herhaling kan leiden tot ontslag. Het Haagse

waarbij verzaakt is om een dubbelcheck uit te voeren tijdens het

privacy (4). Dossiervoering komt regelmatig ter sprake als klacht bij

De juridische afdeling wordt nogal eens betrokken bij situaties

klaarmaken en toedienen van medicatie. Een valkuil hierbij kan zijn
dat men op mededeling van een collega-verpleegkundige een ak-

koord geeft voor toediening zonder dat hier goed naar is gekeken en

ziekenhuis trok hier lering uit door de medewerkers te scholen in

het tuchtcollege, hoewel dit vaak een onderdeel is van een grotere

klacht. Het medisch dossier moet volledig en toetsbaar kunnen zijn

om het handelen van een zorgprofessional te beoordelen. Voor ver-

de collega in goed vertrouwen een paraaf zet. Het tuchtcollege zal

pleegkundig specialisten geldt ook nog dat zij een zelfstandige be-

heeft uitgevoerd. Het Erasmus MC heeft in het algemene protocol

van het medisch dossier moeten kunnen waarborgen. Indien er een

toetsen of de controlerende verpleegkundige de controle zorgvuldig
voor medicatie toedienen dan ook een verwijzing gemaakt naar de
regeling ‘risicovolle en voorbehouden handeling Erasmus MC’. Dit
betreft onder meer een stroomdiagram met uitgebreide toelichting waarbij exact te volgen is of de verpleegkundige bevoegd

én bekwaam wordt geacht voor het toedienen van een bepaald
geneesmiddel.

Omgaan met patiëntgegevens

Of het nu gaat om het inzien van een patiëntendossier van een

patiënt met wie je niet direct een behandelrelatie hebt of het ver-

strekken van patiëntgegevens aan derden die niet bij de behandeling betrokken zijn, je begeeft je als zorgprofessional op glad ijs

als de patiënt hiervoor geen toestemming heeft gegeven. Het kan
erg verleidelijk zijn om het dossier in te zien van een partner of

schoonmoeder die onder behandeling is van een specialist in het

Erasmus MC. Aan de inloggegevens in HiX is echter te zien wanneer

een medewerker heeft ingelogd. Daarmee kan worden onderbouwd
dat er sprake is geweest van onrechtmatige inzage. Door eerdere
uitspraken van het tuchtcollege weten we dat dit een ernstig

tuchtrechtelijk verwijt is dat de zorgprofessional in kwestie zwaar
wordt aangerekend (3). Nog vers in het geheugen is het verhaal

van de inzage van zorgprofessionals in het dossier van een bekende
Nederlander in een Haags ziekenhuis. Dit leidde tot een officiële
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handelrelatie met een patiënt aangaan en zij goede documentatie
klacht wordt ingediend, is goede documentatie dus van essentieel
belang. Immers, geen goede documentatie heeft eerder geleid tot
officiële waarschuwingen door het tuchtcollege.

Bejegening

Klachten met betrekking tot bejegening komen veelvuldig voor of

zijn vaak ook weer onderdeel van een grotere klacht. Dit soort klachten kunnen lastig zijn omdat bejegening een subjectieve beleving
van de klager kan zijn. Terecht of onterecht, het is heel vervelend

als er op dit vlak een klacht tegen je wordt ingediend. Ook hier is de
beroepscode een belangrijke bron. Hierin staat dat je ‘als verpleeg-

kundige/verzorgende verantwoordelijk bent voor en aanspreekbaar
op het eigen handelen, bejegening en gedrag als professional’ (1). Er
zijn tuchtzaken beschreven waarbij verpleegkundigen hun profes-

sioneel handelen hebben laten beïnvloeden door het optreden van
familie of naasten. Doordat het werk van een verpleegkundige

emoties met zich mee kan brengen en er altijd sprake is van menselijk handelen, bestaat de kans op een menselijke fout. Het tuchtcol-

lege zal dan ook altijd luisteren naar het verweer van een beklaagde
en de omstandigheden beoordelen. Een ander interessant aspect

rondom bejegening is het versturen van berichten via media zoals
bijvoorbeld WhatsApp. Het ‘appen’ met patiënten brengt grote

risico’s met zich mee en kan leiden tot vervelende situaties omdat

Bevoegd en bekwaam
Tijdens de verpleegkundige (vervolg)opleidingen wordt bij
herhaling geattendeerd op ‘niet bekwaam is niet bevoegd’.
De opleiding dient ervoor te zorgen dat de afgestudeerde
verpleegkundige voldoet aan de opleidingseisen. Daarnaast
bestaan er op instellingsniveau risicovolle handelingen die
op zich niet onder de voorbehouden handelingen vallen (en
dus niet door de wet BIG worden gereguleerd), maar door de
instelling wel als risicovol worden gezien en uit dien hoofde

de relatie patiënt-behandelaar hierdoor scheef kan raken. Maar

ook óver een patiënt berichten naar een anderen sturen met naam
en toedracht, overschrijdt de grenzen. Het tuchtcollege oordeelde
bijvoorbeeld in een zaak van een verpleegkundige die over een

patiënt naar een collega ‘appte’ dat zij buiten haar grenzen trad van
het professionele handelen. Het Erasmus MC maakt tegenwoordig
gebruik van de app Siilo, waarmee professionals op een veilige

manier met collega’s kunnen communiceren met betrekking tot onderwerpen die de directe zorg betreffen. Via WhatsApp mag alleen
niet-vertrouwelijke informatie worden gecommuniceerd.

Aannemen van een schenking

Een dankbare patiënt kan een team blij maken met een doos chocola of taart, een kleine schenking. Wanneer de schenking groter

gereguleerd worden door middel van scholing. Verpleegkundigen zijn niet zelfstandig bevoegd om voorbehouden
handelingen uit te voeren en voeren deze formeel gezien altijd
uit in opdracht van een wel bevoegde. De verpleegkundige
moet zich bij voorbehouden en risicovolle handelingen altijd
afvragen of zij zich ook bekwaam voelt in het uitvoeren van de
handeling. Een dergelijke opdracht moet worden geweigerd
als iemand niet bekwaam is of zich niet bekwaam voelt. Alle
verpleegkundigen met een afgeronde opleiding vallen onder
de Wet BIG (2) en hierin zijn de voorbehouden handelingen
bij wet geregeld. Redelijkerwijs wordt hierin aangenomen dat
verpleegkundigen bekwaam zijn tot het behoorlijk verrichten
van een aantal voorbehouden handelingen, zoals bloedprikken
en toedienen van medicatie.

is of van hogere waarde, dan moet je hier verstandig mee omgaan.
Volgens de beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden

(1) geldt dat bij het aannemen van schenkingen een professionele
houding wordt verwacht van de verpleegkundige of verzorgende.

In de relatie met de patiënt word je geacht hierin de professionele

grenzen aan te geven. De beroepscode zegt letterlijk dat de zorgprofessional ‘geen gift in natura, geld of geschenk van de zorgvrager

of diens sociale netwerk accepteert dat meer is dan een symbolisch
gebaar van dank’. Het Erasmus MC hanteert een grensbedrag van

vijftig euro en adviseert daarnaast om een geschenk te delen met

teamleden en te melden bij de leidinggevende. Bedenk ook dat een

schenking gegeven kan worden met bepaalde bijbedoelingen en accepteer daarom geen uitnodigingen in ruil voor een tegenprestatie.
Lees hier meer over op Agora, via de pagina van Human Resources
(personeelsplein).

Conclusie

De beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden is een
vaak genoemde bron die een klachtenfunctionaris of tuchtcol-

lege zal hanteren. Het tuchtcollege gebruikt deze onder meer als

leidraad bij het beoordelen of een verpleegkundige tuchtrechtelijk

laakbaar heeft gehandeld. In dit artikel komt vooral naar voren dat
men waakzaam moet zijn, maar dat men zich ook niet moet laten
regeren door de angst om aangeklaagd te worden. Met inachtne-

ming van het eigen professionele handelen, zoals het bijhouden van
de laatste protocollen en richtlijnen van het Erasmus MC, blijf je als
verpleegkundige bewust van veilige zorg. Dit kan ook op afdelingsniveau gelden. Zo zijn er veelal vaste afspraken met betrekking tot
bevoegd en bekwaam zijn. Tot slot een tip om te reflecteren op je

eigen handelen: www.tuchtrecht.overheid.nl en organisaties als NU
’91 en de Nursing bespreken regelmatig tuchtzaken. Heel leerzaam!
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met

mr. Anne-Marleen den Hertog-de Visser, advocaat bij Juridische

1.	De Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. 2015.
2.
Wet op beroepen in de individuele gezondheidszorg. 2021.
3.	Bol CA, Kastelein WR. Kroniek Rechtspraak Tuchtrecht. Tijdschrift voor
Gezondheidsrecht. 2018;6:565-601.
4.
Medisch contact 04-2018.

zaken van het Erasmus MC.
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Samenvatting onderzoek

Nieuw mondzorgprotocol:

			betere mondzorg?
g g g

Laura Schafthuizen MSc, promovendus*; Lotte Spruit-Bentvelzen MSc, ambtelijk secretaris VAR*; prof.dr. Monique van Dijk, hoogleraar

verplegingswetenschap; dr. Joost van Rosmalen, statisticus; dr. Erwin Ista, universitair hoofddocent verplegingswetenschap (*Gedeeld eerste auteur)

Mondzorg vormt een essentieel onderdeel van verpleegkundige basiszorg (1-3). In
de praktijk blijkt echter dat mondzorg vaak wordt nagelaten, met mogelijk ernstige
gevolgen voor de gezondheid en kwaliteit van leven van de patiënt. Dit onderzoek richt
zich op de vraag of implementatie van een nieuw evidence-based mondzorgprotocol
leidt tot betere mondzorg in Erasmus MC.
Aanleiding

te bevorderen hebben we gebruik gemaakt van de volgende strate-

adequate mondzorg toe te passen zijn: tijdgebrek, en een lage pri-

zakkaartjes en sleutelhangers.

De belangrijkste redenen waarom verpleegkundigen verzuimen

oriteit, vrees om de patiënt pijn te doen, weerstand bij de patiënt,
gebrek aan de juiste materialen en gebrek aan kennis of scholing
(1, 3-8). Vaak gaan verpleegkundigen pas mondzorg toepassen
wanneer problemen optreden, zoals pijn en ontstekingen (1).

Bovendien is er bij verpleegkundigen veel variatie in kennisniveau
en de manier waarop mondzorg wordt uitgevoerd (1).

Risicofactoren voor ernstige achteruitgang van de mondgezond-

heid zijn een ziekenhuisopname en afhankelijk zijn van anderen (7).
In eerdere studies zijn verbanden gevonden tussen slechte mondgezondheid en verminderde kwaliteit van leven, ondervoeding,
pijn, schaamte en infecties, en soms fatale afloop (1, 5, 7, 9, 10).

Deze bevindingen maken duidelijk dat mondzorg onderdeel moet
zijn van de dagelijkse verpleegkundige zorg bij patiënten die het

niet zelf kunnen doen. We hebben onderzocht of implementatie

van een nieuw evidence-based mondzorgprotocol, met daarin aandacht voor verschillende typen gebit, heeft geleid tot verbetering.
De vraagstellingen van het onderzoek waren:

1.	Wat is het effect van de implementatie van een nieuw,

evidence-based mondzorgprotocol op de kennis en attitude
van verpleegkundigen met betrekking tot mondzorg?

2.	Wat is het effect van de implementatie van een nieuw evi-

dence-based mondzorgprotocol op de naleving van mondzorg
door verpleegkundigen?

Methode

We hebben voor dit onderzoek gebruik gemaakt van een stepped-

wedge design (zie kader en figuur 1). Om naleving van het protocol
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gieën: klinische lessen, aandachtsvelders, posters op de afdelingen,
De primaire uitkomstmaten van dit onderzoek waren respectievelijk kennis en attitude van verpleegkundigen met betrekking

tot mondzorg, gemeten door middel van zelfrapportage met de
gevalideerde ‘Vragenlijst kennis en attitude van mondzorg’ (11).
Het kennisdeel bestaat uit 15 stellingen waarbij een maximale

score van 100 kan worden behaald; het attitudedeel bestaat uit 28

stellingen met ook een maximale score van 100. De secundaire uitkomstmaat was de mate van naleving van het protocol, gemeten

aan de hand van enkele gestandaardiseerde vragen aan patiënten
die afhankelijk zijn van algemene dagelijkse levensverrichtingen

(ADL). De vragen betroffen naleving van verschillende onderdelen
uit het mondzorgprotocol op de ochtend van de dag van bevra-

ging, zoals tandenpoetsen met tandpasta of het reinigen van de
gebitsprothese met zeep.

Achtergrondgegevens van de deelnemende verpleegkundigen,
zoals aantal jaren werkervaring en vooropleiding, worden op

afdelingsniveau weergegeven aan de hand van beschrijvende statistiek. Vervolgens zijn de verschillen tussen voor- en nametingen
geanalyseerd met IBM Statistics SPSS.
Stepped-wedge design
Een stepped-wedge design is een vorm van gerandomiseerd onderzoek
waarbij een interventie trapsgewijs wordt ingevoerd. In het geval van
dit onderzoek was de interventie de invoering van het nieuwe protocol
en vormden de verschillende afdelingen de ‘traptreden’ (zie figuur 1).
Vervolgens worden de uitkomsten van de pre-implementatie - voor
implementatie van het protocol - vergeleken met die van na de implementatie.

Tabel 1 | Overzicht per gebitstype

Resultaten

Gebitstype

Kennis en attitude van verpleegkundigen

De ‘Vragenlijst kennis en attitude van mondzorg’ (11) is afgenomen bij in totaal 509 verpleegkundigen; 226 verpleegkundigen

tijdens de pre-implementatie en 283 erna. Ruim een kwart (27%)

heeft de vragenlijst zowel voor als na de implementatie ingevuld.
De mediane leeftijd van de verpleegkundigen was 28 en 25 jaar,
respectievelijk voor en na de implementatie. Het aantal jaren

werkervaring was in de groep voor de implementatie significant

hoger dan in de groep na implementatie, respectievelijk 7 en 5 jaar.
Het kennisniveau na implementatie was significant hoger dan

voor implementatie: 72,3 versus 68,8 (p=0,001). Ook meer jaren

werkervaring hadden een positief effect op kennisniveau. Het at-

titudeniveau was niet significant verschillend; de score was 70,2 en
70,8 respectievelijk (p=0,32).

In totaal zijn 1213 patiënten gevraagd deel te nemen aan dit

onderzoek. 124 (10,2%) van hen waren ADL-afhankelijk; 73 voor
de implementatie en 51 na de implementatie, zij vormden de

studiegroep. De vragen maakten onderscheid tussen soort gebit:
(gedeeltelijke) prothese en/of vast gebit. Aan de patiënten met

een vast gebit werd gevraagd of de mondzorg was toegepast en
zo ja, of dat met een tandenborstel en tandpasta was gedaan.

Aan de patiënten met een gebitsprothese werd gevraagd of deze
was gereinigd met zeep. Bij patiënten met een combinatie van

een vast gebit en gebitsprothese werden allebei de vragenlijsten

afgenomen. In het algemeen was er een afname van de naleving
van het protocol na de implementatie van 60% naar 35%. Een
gedetailleerd overzicht van de nalevingsresultaten is terug te
vinden in tabel 1.

Cluster 2

Hepato-, pancreato-,
biliaire chirugie, Maag-,
darm-, en leverziekten
Cluster 3

Cardiologie
Cardiothoracale
chirurgie en Longziekten
Cluster 4

Neurologie

Neurochirurgie en
Hematologie

Preimplementatie

Fase 1

Vragenlijsten
verpleegkundigen
en patiënten

Implementatie
nieuw mondzorgprotocol

Vragenlijsten
verpleegkundigen
en patiënten
Vragenlijsten
verpleegkundigen
en patiënten
Vragenlijsten
verpleegkundigen
en patiënten

Na
implementatie
(N=51)

p-value

44 (60%)

18 (35%)

0,006

Vast gebit

(N=38)

(N=25)

Zijn vandaag de tanden
gepoetst?

31 (82%)

13 (52%)

0,012

Is er tandpasta gebruikt?

31 (82%)

13 (52%)

0,012

Gebitsprothese

(N=35)*

(N=26)*

Is vandaag de
gebitsprothese gepoetst?

21 (60%)

18 (51%)

0,458

Is er zeep gebruikt?

13 (37%)

5 (19%)

0,129

*Gedeeltelijke gebitsprothese: n=11 voor de implementatie en n=6 na de implementatie

Conclusie

Naleving van het protocol

Cluster 1
Systeemziekten
Nier-, vaatziekten

Naleving van het
protocol (totaal)

Voor
implementatie
(N=73)

De teleurstellende resultaten van dit onderzoek laten zien dat
mondzorgeducatie aan verpleegkundigen en het belang van

continue aandacht voor goede mondzorg nodig zijn. Voor het

verbeteren van zowel kennis als attitude zal onderzocht moet

worden welke implementatiestrategieën daar het best bij aan-

sluiten. De afname van de naleving na invoering van het protocol
kan mogelijk verklaard worden door het korte tijdsbestek waarin
de metingen zijn gedaan en het feit dat de verpleegkundigen in

de nameting minder werkervaring hebben. Ook is het gebrek aan
juiste materialen genoemd door verpleegkundigen als belemmering voor het toepassen van mondzorg. Tot slot: een interessante

onverwachte bevinding was dat een aantal patiënten de mondzorg
geen hoge prioriteit geven en zelden hun tanden poetsen. Het lijkt

daarom zinvol om ook patiënten te informeren over het belang van
goede mondzorg en de mogelijke gevolgen van slechte mondzorg.

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Vragenlijsten patiënten

Vragenlijsten patiënten

Vragenlijsten verpleegkundigen
en patiënten

Vragenlijsten patiënten

Implementatie
nieuw mondzorgprotocol

Vragenlijsten patiënten

Vragenlijsten verpleegkundigen
en patiënten

Vragenlijsten patiënten

Vragenlijsten patiënten

Implementatie
nieuw mondzorgprotocol

Vragenlijsten verpleegkundigen
en patiënten

Vragenlijsten
patiënten

Vragenlijsten patiënten

Vragenlijsten
patiënten

Vragenlijsten patiënten

Vragenlijsten
patiënten

Vragenlijsten patiënten

Implementatie
nieuw mondzorgprotocol

Vragenlijsten
verpleegkundigen en
patiënten

Figuur 1: Stepped-wedge design
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Starbucksgesprek

Omdenken:

kosten besparen
én minder verspillen
IC-verpleegkundige Patricia Echteld ging in gesprek met Paul Boomkamp,
financieel bestuurder Raad van Bestuur. Hoewel zij een verschillende
achtergrond hebben, hij vooral financieel-economisch en zij verpleegkundig,
blijken ze toch veel gemeenschappelijke interesses te hebben op het gebied
van zorg en kostenbesparing in het Erasmus MC.

Aanschaf van middelen

bloedproducten. Het maakt mensen zeker bewuster door er een

IC en merk dat er op het gebied van bijvoorbeeld apparatuur ver-

Paul: “Met dit soort veranderingen boeken we successen. We

Patricia: “Ik werk zowel op de vierde als op de achtste etage van de
schillende keuzes worden gemaakt. Hebben afdelingen de vrijheid
om dit zelf in te richten?”

Paul: “Het Erasmus MC is enorm sterk geworden door een decen-

prijskaartje aan te hangen.”

willen het dan ook steeds meer invoeren en de input van verpleegkundigen is hierbij heel belangrijk.”

trale structuur. De cultuur van de afgelopen 50 jaar, dat de verschil-

Handen aan het bed

steeds in. Dat is anders dan in ziekenhuizen waar het centraal is

ten op, maar dat mag niet ten koste gaan van het aantal handen

lende thema’s allemaal voor hun eigen ‘winkel’ zorgen, zit er nog

georganiseerd, dan kun je makkelijker standaardiseren. We geven
de afdelingen veel vrijheden. Het nadeel hiervan is dat er aan de

ene kant van het ziekenhuis een echoapparaat wordt besteld en ze

dit aan de andere kant nog niet weten. Als we iets handiger omgaan
met de inkoop, kunnen we miljoenen besparen mét behoud van die

decentrale cultuur en het ondernemerschap op afdelingsniveau. Dat

Paul: “Dure geneesmiddelen slokken steeds meer van de budgetaan het bed. Het Erasmus MC is de grootste voorschrijver van

dure geneesmiddelen in Nederland, 220 miljoen euro per jaar. De
uitdaging voor de toekomst is ervoor te zorgen dat we over tien

jaar dezelfde goede zorg leveren als nu, met evenveel handen aan
het bed.”

geld kunnen we aan zorg en onderwijs besteden. Nu checken we

Benieuwd waar Patricia en Paul nog meer over gesproken hebben?

het andere laboratorium aanwezig is.”

de Nieuwsflits.

bijvoorbeeld als het ene laboratorium iets bestelt of dit niet al bij
Patricia: “Belangrijk om te horen dat jullie er ook zo mee bezig zijn,

Binnenkort verschijnt een uitgebreidere versie van dit interview via

dit kan ik weer terugkoppelen naar mijn team!”

Minder verspillen

Paul: “We hebben sinds een jaar het programma Slim Fit. Die naam
heb ik bewust gekozen, want het betekent dat je in beweging
moet komen om gezond te worden en te blijven. In dit geval

financieel gezond. Een van de groepen binnen Slim Fit gaat over

inkoop en verspilling, dat hangt nauw met elkaar samen. Het was

bijvoorbeeld de standaardreactie om spullen weg te gooien als een
patiënt niet kwam opdagen, dat draaien we nu om.”

Patricia: “Ik weet er alles van, ik sta aan die kant van de zorg en er
wordt inderdaad behoorlijk veel weggegooid.”

Paul: “Bepaalde dure producten hebben nu een prijskaartje, zodat
mensen zich bewust worden van de prijzen.”

Patricia: “Daar heb ik ook mee gewerkt bij het aanvragen van
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Patricia Echteld en Paul Boomkamp

Critically Appraised Topic

Tijdige

evidence-based

vervanging van infuussystemen
Marsha van Baalen, mbo-verpleegkundige in opleiding tot hbo-verpleegkundige, kliniek Hoofd-hals

g g g 

Maaike van Sasse van IJsselt MSc, verplegingswetenschapper, seniorverpleegkundige, kliniek Hoofd-hals

Inleiding

van vervanging van infuussystemen om de 96 uur tegenover

infuus met infuussystemen nodig voor behandeling met vocht of

onderzoek gedaan naar de vervanging om de 96 uur en gedurende

Veel patiënten hebben tijdens een ziekenhuisopname een perifeer
medicijnen of voor onderzoek. Tijdens de behandeling met een

perifeer infuus kunnen complicaties optreden, zoals flebitis en in-

fecties. Flebitis kan beïnvloed worden door zowel de samenstelling
van infuusvloeistof als de stroomsnelheid van het infuus(1). Het

percentage van flebitis is bijna 38% wanneer medicatie intraveneus

wordt gegeven(2). Als het gaat over bloedbaaninfecties bij een

perifeer infuus, is het percentage 0,03%(3). Het RIVM(1) adviseert
infuussystemen om de 96 uur te vervangen. De huidige richtlijn

van het Erasmus MC bevat een vervanging om de 72-96 uur. In de

vervanging om de 7 dagen. Bij 13.395 infusen werd 30 maanden

30 maanden werd bij 13.120 infusen gekeken naar het effect van

vervanging om de 7 dagen. Bij 15 patiënten (1,12 per 1000 infusen)
werd een bloedbaaninfectie geconstateerd bij vervanging om de

96 uur, tegenover 11 patiënten (0,83 per 1000 infusen) bij vervanging om de 7 dagen. Conclusie hieruit was dat het aantal bloedbaaninfecties niet verhoogde bij vervanging om de 7 dagen.

• Middels een Randomised Controlled Trial van Rickard et al.(6)

werd onderzoek gedaan naar bloedbaaninfecties als gevolg van

vervanging van infuussystemen om de 4 en vervanging om de 7

praktijk werd duidelijk dat het tijdstip van de vervanging niet altijd

dagen. In totaal waren 2.941 patiënten betrokken: 1.460 patiënten

based is en of aanbevelingen nodig zijn, is er gezocht naar de

patiënten om de 7 dagen. Het verschil in bloedbaaninfecties was

herleidbaar was. Om te weten of de huidige richtlijn nog evidencemeest recente evidence-based literatuur.

Vraag- en doelstelling

De vraagstelling luidde: Heeft om de 72-96 uur vervangen van

een infuussysteem het beste effect om lijngebonden infecties te

voorkomen in het infuussysteem, dan om de 120 uur vervangen van

een infuussysteem? De doelstelling die hieruit volgde was om op de

juiste evidence-based momenten de infuussystemen te vervangen.

Methode

Aan de hand van de PICO-methode is er literatuur gezocht naar de

verschillen tussen de vervanging van infuussystemen om de 72-96
uur (3-4 dagen) en vervanging om de 120 uur (5 dagen).

Patiënt: 				patiënten in het ziekenhuis met een infuussysteem
voor intraveneuze behandeling.
Intervention: 		

om de 72-96 uur vervangen (om de 3-4 dagen).

Co-intervention:

om de 120 uur vervangen (om de 5 dagen).

Outcome: 				

voorkomen van lijngebonden infecties.

klein en niet significant: 1,03% bij vervanging om de 4 dagen en

1,42% bij vervanging om de 7 dagen. Er werd geconcludeerd dat
vervanging om de 7 dagen kan bijdragen aan minder kosten en

een lagere werkdruk voor verpleegkundigen, met vrijwel een gelijk
aantal bloedbaaninfecties.

Conclusie

Uit de beschreven onderzoeken is gebleken dat vervanging van

infuussystemen om de 7 dagen een goede optie is, zonder dat het
risico op bloedbaaninfecties toeneemt. Zorgkosten zullen lager

worden en de werkdruk van verpleegkundigen zal hierdoor verminderen omdat de vervanging minder frequent is.

Aanbevelingen

De uitkomst van deze literatuurstudie is gedeeld met de UNIP en
de huidige richtlijn van het Erasmus MC zal worden herzien. Om

effectieve vervanging van de infuussystemen te laten plaatsvinden, worden aan de praktijk de volgende (praktische) aanbeve-

lingen gegeven: de spike van het infuussysteem voorzien van de
vervangingsdatum, in het activiteitenplan de wissel standaard

Resultaten

In dit literatuuronderzoek zijn 3 relevante en betrouwbare onderzoeken gelezen en gebruikt voor de uitkomst op de vraagstelling.

• In het onderzoek van Rickard et al.(4) werd gekeken naar de veiligheid van vervanging van infuussystemen om de 4 en om de 7 dagen

bij patiënten. Hierin werd duidelijk dat er minder infecties kunnen optreden als er voldoende bewijs is dat de veiligheid gewaarborgd blijft.

• Lucchini et al.(5)

kregen om de 4 dagen vervanging van het infuussysteem, 1.481

onderzocht gedurende 60 maanden het effect

doorplannen, bij aanhangen van een zijlijn het gehele infuussys-

teem vervangen (zodat de volgende vervanging in het geheel over
7 dagen plaatsvindt), bij aanvang van de dienst de vervangings-

datum checken. Als de richtlijn herzien is naar vervanging om de

7 dagen, is een vaste dag voor vervanging mogelijk raadzaam. De
keuze voor welke dag, ligt geheel aan de afdeling.
g

Literatuurlijst en referenties zijn op te vragen bij de redactie.
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Onderzoek

Leiderschap van
verpleegkundigen in UMC’s
Leiderschap van verpleegkundigen is een veel besproken onderwerp
in de zorg. Hoe staat het met leiderschap van verpleegkundigen
in onze universitaire ziekenhuizen die werkzaam zijn in de directe
patiëntenzorg? En heeft dat invloed op de kwaliteit van zorg? Die
vragen waren aanleiding voor ons onderzoek, uitgevoerd in
vijf UMC’s in Nederland, waarvan ook in het Erasmus MC (1).
Linda den Breejen-de Hooge

g g g

Linda den Breejen-de Hooge MSc, adviseur Kwaliteit & Patiëntenzorg, thema Hersenen & Zintuigen Erasmus MC; dr. Harmieke van Os-Medendorp,
senior onderzoeker Saxion hogeschool; Thora Hafsteinsdóttir, senior onderzoeker UMC Utrecht

Inleiding

collega’s en op die manier jouw normen en waarden uitdragen; 5)

baar zijn in de strategische besluitvorming van de gezondheidszorg

en aandacht hebben voor succes (5). De verwachting is dat al deze

Uit internationale rapporten blijkt dat verpleegkundigen niet zicht(2,3). De opstellers van deze rapporten geven aan dat de mening
van verpleegkundigen nodig is om kwaliteit van zorg te kunnen

verbeteren. Verpleegkundigen zijn niet alleen de grootste groep

zorgverleners - 59% van de wereldwijde zorgprofessionals is ver-

pleegkundige - maar staan ook het dichtst bij de patiënt en weten

daarom het beste wat de zorg voor de patiënt kan verbeteren. Het
laten horen van onze stem als verpleegkundigen wordt gezien als
een leiderschapscompetentie. Dit is één van de redenen waarom
wordt gesproken over het belang van leiderschapsontwikkeling
voor verpleegkundigen (2,3). Maar wat is dan leiderschap?

Er zijn verschillende leiderschapsstijlen. De meest bekende is

erkennen/herkennen: erkennen en herkennen van ieders bijdrage
leiderschapscompetenties voor verpleegkundigen belangrijk zijn
om uiteindelijk de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren (2,3).
Kwaliteit van zorg kan op meerdere manieren worden gemeten.

In onderzoek wordt kwaliteit van zorg vaak gemeten als mening

van verpleegkundigen over de kwaliteit van zorg (8). Het verband
tussen kwaliteit van zorg en leiderschap van verpleegkundigen is

nog niet eerder gemeten in onderzoek onder verpleegkundigen in
de directe patiëntenzorg. Dit leidde tot onze onderzoeksvraag: Is

er een associatie tussen leiderschap van verpleegkundigen in de directe patiëntenzorg met kwaliteit van zorg en wat zijn de mogelijk
beïnvloedende factoren op deze associatie?

transformationeel leiderschap. Dit wordt omschreven als: ‘iemand

Methode

aanmoedigt, anderen coacht en helpt ontwikkelen’(4). Deze defi-

verpleegkundigen in vijf verschillende UMC’s in Nederland. De

die men vertrouwt, integer is, anderen stimuleert, nieuwe ideeën
nitie legt uit dat leiderschap een eigenschap is die voor iedereen
geldt, onafhankelijk van wie je bent of wat je doet. Kouzes en

Posner concludeerden dat er vijf belangrijke leiderschapscompetenties zijn die transformationeel leiderschap samenvatten: 1)

uitdagen: open staan voor innovatie en veranderingen en anderen
hiervoor uitdagen; 2) inspireren: een bepaalde visie of doel for-

muleren en collega’s hier enthousiast voor maken; 3) motiveren:

een veilige, vertrouwde omgeving creëren waarin iedereen goed
kan samenwerken; 4) voorbeeldfunctie: een voorbeeld zijn voor
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In het voorjaar van 2018 werd een vragenlijst uitgezet onder 3.470
vragenlijst bestond uit drie samengevoegde valide vragenlijsten

om leiderschapsstijlen (Multifactorial Leadership Questionnaire,
MLQ), leiderschapscompetenties (Leadership Practice Inventory,
LPI) en de mening over kwaliteit van zorg te meten. De kwaliteit
van zorg is berekend door de som van de eerste drie vragen van

de vragenlijst: 1) ‘Hoe zou u de kwaliteit van de verpleegkundige

zorg beschrijven die werd geleverd tijdens uw laatste dienst?’; 2)
‘Hoe zou u in het algemeen de kwaliteit van de verpleegkundige

zorg beschrijven die werd geleverd aan patiënten op uw afdeling?’;

Onderzoek
3) ‘Zou u over het algemeen zeggen dat in het afgelopen jaar de

kend was. Op de vraag over de kwaliteit van de patiëntenzorg

zelfde gebleven/ is verslechterd?’. Alle vragenlijsten waren vaker

verbeterd, 46% dat dit hetzelfde was gebleven en 33% dat het was

kwaliteit van de patiëntenzorg in uw ziekenhuis is verbeterd/hetin andere onderzoeken gebruikt en door experts vertaald in het

Nederlands. De uitkomsten van de vragenlijsten werden geana-

in het ziekenhuis in het afgelopen jaar gaf 21% aan dat het was
verslechterd.

lyseerd met behulp van beschrijvende statistiek. De associatie

Verder vonden we met behulp van multiple regressie dat er een

beïnvloedende factoren van die associatie, werden geanalyseerd

van zorg (R2=5,9%; F=3,726, p=0,011). Deze associatie wordt beïn-

tussen leiderschap van verpleegkundigen, kwaliteit van zorg en de
door univariate lineaire regressie en multipele regressie.

Geslacht

N (%)
Vrouw
Man

Leeftijd in jaren *

548 (84%)
107 (16%)
40 (12,0)

Verpleegkundige in opleiding

Inservice/ MBO
HBO
Post-HBO / Master / PhD

134 (20%)
453 (70%)
68 (10%)

Functie

(Senior) verpleegkundige
IC/ SEH-verpleegkundige/
Verpleegkundig specialist
Teammanager/Regie
verpleegkundige (met
patiëntencontact)

472 (72%)
141 (22%)

Werkervaring als gediplomeerd
verpleegkundige in jaren *
Soort afdeling

42 (6%)

17 (11,6)
Acute en intensieve zorg a
Klinisch b
Poliklinisch/ Psychiatrie c

vloed door geslacht, functie en specialisme.
Tabel 2 |Leiderschap van verpleegkundigen

Tabel 1 |persoonskenmerken van verpleegkundigen (n=655)
Persoonskenmerken

associatie bestaat tussen verpleegkundig leiderschap en kwaliteit

258 (39%)
351 (54%)
46 (7%)

a. Inclusief: traumatologie, operatie kamers, intensive care, high care en medium
care, CCU, thorax (zowel voor volwassen, kinderen en neonaten) en gynaecologie and
obstetrie; b. Inclusief alle chirurgische afdelingen, reumatologie, rehabilitatie centrum,
neurologie, long, interne geneeskunde, oncologie- en kinderafdelingen; c Inclusief alle
poliklinieken, thuisbeademings-centrum en alle psychiatrische afdelingen (zowel voor
volwassenen, adolescenten en kinderen); * gemiddelde (standaard afwijking)

Resultaten

Van de 3.470 verpleegkundigen in de vijf UMC’s vulden 655 (19%)
verpleegkundigen de vragenlijst in (tabel 1). Waarvan 548 (84%)

vrouwen en een gemiddelde leeftijd van 40 jaar. In totaal waren
453 (70%) verpleegkundigen hbo-opgeleid, hadden 134 (20%)

verpleegkundigen een in-service of mbo-opleiding gevolgd en 68
(10%) verpleegkundigen een post-hbo-opleiding of universitaire

studie afgerond. In totaal hebben 272 (41%) verpleegkundigen uit
het Erasmus MC meegedaan aan het onderzoek.

Met de MLQ hebben we leiderschapsstijlen gemeten die verpleeg-

Stijlen

Instrument

Gemiddelde score (standaard afwijking)

Transformationeel Leiderschap

MLQ

3,7 (0,5)

Transactioneel Leiderschap

MLQ

3,3 (0,6)

Laissez-Faire Leiderschap

MLQ

3,0 (0,5)

Voorbeeldfunctie

LPI

7,1 (1,1)

Inspireren

LPI

6,2 (1,5)

Uitdagen

LPI

6,3 (1,4)

Motiveren

LPI

7,6 (0,9)

Erkennen & herkennen

LPI

7,0 (1,2)

Transformationeel leiderschap

LPI

6,8 (1,1)

Competenties

MLQ = Multifactorial Leadership Questionnaire, LPI = Leadership Practice Inventory

Conclusie

De meest voorkomende leiderschapsstijl bij verpleegkundigen is
transformationeel leiderschap, maar we vonden dat leiderschap

nog onvoldoende is ontwikkeld. Er is een positieve associatie tussen leiderschap en kwaliteit van zorg. Dit betekent dat leider-

schapsontwikkeling van verpleegkundigen zorgt voor kwaliteitsverhoging. En het toont aan dat ontwikkeling van leiderschap

zeker zinvol is om kwaliteitsverbetering te kunnen bereiken. Daar
zijn inmiddels meerdere trainingsprogramma’s voor ontwikkeld.

Echter, training alleen zal niet voldoende zijn om leiderschap van

verpleegkundigen te ontwikkelen. Het is belangrijk dat verpleeg-

kundigen worden gestimuleerd en gemotiveerd door managers om
hun leiderschap te ontwikkelen en daarmee ook de kwaliteit van
zorg te verbeteren.

kundigen gebruiken. We vonden dat Transformationeel leider-

schap het meest gebruikt werd met een gemiddelde van 3,7 op

een schaal van 1 tot 5 (tabel 2), wat wijst op een nog niet volledige
leiderschapsontwikkeling. De hoogst ontwikkelde leiderschaps-

competenties, op een schaal van 1-10, waren ‘Motiveren’ met een

gemiddelde van 7,6 per vraag, ‘Voorbeeldfunctie’ met een gemid-

Referenties

delde van 7,1 per vraag en ‘Erkennen en herkennen’ met een gemid-

1.	Den Breejen-de Hooge LE, van Os-Medendorp H, Hafsteinsdóttir TB (2021) Is leadership of nurses associated with nurse-reported quality of care? A cross-sectional
survey. Journal of research in Nursing 0(0): 1-15.

petenties waren ‘Uitdagen’ met een gemiddelde van 6,3 per vraag

2.	Sigma Theta Tau International (2018). The global advisory panel on the future of
nursing and midwifery (GAPFON) report 2014-2017.

nog niet volledig ontwikkelde leiderschapscompetenties

3.	World Health Organization (2020) State of the World’s Nursing 2020: Investigating
In education, Jobs and Leadership. Geneva: WHO, pp. 1–116.

Verpleegkundigen beoordeelden de kwaliteit van zorg met een

4.	Bass, BM (1990) ‘Bass & Stogdill’s Handbook of Leadership’, Bass Stogdills Handbook of Leadership, 3de editie, Cambridge The Free Press.

digen vond 88% dat de verpleegkundige zorg geleverd in de laatste

5.	Kouzes JM en Posner BZ (2016) The Leadership Challenge: How to Make Extraordinary Things Happen, 6de editie, SanFrancisco Jossey-Bass.

zorg geleverd aan de patiënten op hun afdeling goed tot uitste-

6.	Aiken LH, Clarke SP en Sloane DM (2002) Hospital staffing, organization, and
quality of care: Cross-national findings. Nursing outlook 50(5): 187–194.

delde van 7,0 per vraag. De minst ontwikkelde leiderschapscom-

en ‘Inspireren’ met een gemiddelde van 6,2 per vraag, wat wijst op

gemiddelde van 7,7 op een schaal van 3 tot 11. Van de verpleegkundienst goed tot uitstekend was, 78% vond dat de verpleegkundige
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Praktijk & onderzoek

Hoe gaat het met het bedwegen?
				
g g g

Twee jaar na implementatie van smartbedden in het Erasmus MC

Denise Spoon MSc, CCU-verpleegkundige & promovendus; Tim Korteland MSc, MPU-verpleegkundige & promovendus; dr. Erwin Ista,
universitair hoofddocent verplegingswetenschap; prof. dr. Monique van Dijk, hoogleraar verplegingswetenschap

De afgelopen decennia zijn grote innovaties binnen ziekenhuisbedden geïmplementeerd, zoals een
bed-exitalarm, weeg- en een volledige zitfunctie (1). In maart 2019 zijn de nieuwe smartbedden
geïntroduceerd in het Erasmus MC. In vergelijking met het oude bed hebben deze smartbedden extra
functies, zoals een weegfunctie, bed-exit alarm, volledige zitfunctie, hoofdhoekalarm en een uitstapstand.
In dit artikel lees je meer over hoe de implementatie van de weegfunctie in het bed is verlopen.

Figuur 1- Weegfunctie van het smartbed weergegeven in het Medical Research Council
Process Evaluation model (2)

Methode

De procesevaluatie werd uitgevoerd binnen het Erasmus MC. De implementatie van de nieuwe bedden ging via key-users per afdeling. Deze

Introductie

Het gebruik van de functies van een smartbed kunnen een rol spelen in de screening op ondervoeding, overvulling en valincidenten.

Dit maakt onderdeel uit van de TIMBER-studie (Technical Innovati-

ons in Medical Beds). Om in de toekomst het effect van smartbed-

den te kunnen onderzoeken, hebben we eerst de implementatie en
het gebruik van de functies onderzocht.

Een procesevaluatie geeft inzicht in de mate waarin de imple-

mentatie is geslaagd en biedt mogelijkheden om eventueel bij te

sturen. De belangrijkste onderdelen van deze procesevaluatie zijn

gebaseerd op het MRCPE-model (Medical Research Council Process
Evaluation): de Implementatie, context en impact op patiënten

en verpleegkundigen (2). Er is gekeken of de weegfunctie wordt

gebruikt zoals bedoeld (fidelity) en hoe vaak deze wordt gebruikt

(dosis). Daarnaast is gekeken naar belemmerende en bevorderende

factoren, verdeeld in twee groepen: context en impact. Factoren in de
context hebben te maken met het beschikbaar zijn van alternatieven

en of de weegfunctie aansluit op andere apparatuur. Factoren die

key-users zijn getraind door de fabrikant van de bedden, waarna de

key-users trainingen moesten organiseren op hun eigen afdelingen. Een
onderdeel van deze training betrof de weegfunctie en het bijbehorende
protocol. Dat schrijft voor om bij iedere nieuwe patiënt het bed te ijken
en na ieder gemeten gewicht het gewicht op te slaan in het bed.

Om tot een zo compleet mogelijk beeld te komen, hebben wij aan de

hand van het MRCPE-model bij patiënten, verpleegkundigen en andere
stakeholders (bijvoorbeeld sectormanagers) gegevens verzameld, op
vrijwel alle verpleegafdelingen voor volwassenen. De gegevens zijn

verzameld middels enquêtes, observaties en interviews. Tabel 1 geeft
een overzicht van de dataverzameling.

De dataverzameling vond plaats op de afdelingen zelf. De patiën-

ten en verpleegkundigen konden de enquêtes invullen op iPads. De

onderzoekers hebben het gebruik van de functies op de patiëntkamers
geobserveerd. De data werd geanalyseerd met behulp van beschrijvende statistiek.

Voorafgaand aan de uitvoering van dit onderzoek is het onder-

zoeksprotocol voorgelegd aan de medisch ethische commissie, die
beoordeelde dat het een Niet-WMO-plichtig onderzoek betreft.

van invloed zijn op impact hebben voornamelijk te maken met hoe

Resultaten

van de samenhang van al deze factoren in de procesevaluatie.

In totaal hebben 127 patiënten deelgenomen aan het onderzoek,

de gebruikers reageren op de weegfunctie. Figuur 1 biedt een overzicht

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in hoe het implementatieproces is verlopen en in welke mate de weegfunctie van het
smartbed in de praktijk wordt gebruikt.
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Participanten

zijn er 194 observaties gedaan en hebben 116 verpleegkundigen een
enquête ingevuld over het gebruik van de smartfuncties. En zijn
er twaalf interviews uitgevoerd.

Tabel 1 | Overzicht van dataverzamelingsmethoden
Procesonderdelen

Focus van
procesevaluatie

Data type

Bronnen

Participanten

Analyse methode

a. H
 oe is het implementatie proces
van de weegfunctie verlopen?

Kwantitatief

Enquêtes, interviews

Stakeholderse
Verpleegkundigen

Bschrijvende statistiek

b. Hoe wordt de weegfunctie gebruikt
in termen van fidelitya, dosisb and reachc?

Kwantitatief

Enquêtes, observaties

Verpleegkundigen
Patiëntenbedden

Impact

Hoe reageerden de gebruikers op
de weegfunctie?

Kwantitatief en
kwalitatief

Enquêtes, interviews

Stakeholderse
Verpleegkundigen
Patiënten

Beschrijvende statistiek

Context

Waren er binnen de contextd elementen die
van invloed zijn geweest op het gebruik van de
weegfunctie?

Kwantitatief, kwalitatief

Enquêtes, observaties,
interviews

Stakeholderse
Verpleegkundigen
Patiënten bedden

Beschrijvende statistiek

Implementatie

Fidelity – Wordt de weegfunctie gebruikt zoals bedoeld? (het ijken van de weegfunctie en het opslaan van het gewicht)
Dosis – Hoe vaak wordt de weegfunctie gebruikt?
c
Reach – Hoeveel personeel is getraind in het gebruik van de weegfunctie?
d
Context – Contextuele factoren die het gebruik van de weegfunctie beïnvloeden.
e
Stakeholders – Sector-, teammanagers, key-users, verpleegkundigen en andere personen die betrokken waren bij de aanbesteding en de implementatie van de bedden.
a

b

Implementatie
Fidelity

De fidelity beschrijft of de weegfunctie werd gebruikt zoals bedoeld.
Het mediane verschil tussen de laatste keer ijken en de observatie
was 16 dagen (Interkwartielafstand (IKA): 7-34). Het mediane ver-

schil tussen het laatst opgeslagen gewicht en de observatie was 103

dagen (IKA:37-204). Dit terwijl 80% (n=87/109) van de verpleegkundigen aangaf dat zij de weegfunctie gebruikten volgens protocol.
Dosis

De dosis beschrijft hoe vaak de weegfunctie werd gebruikt in de

praktijk. Van de patiënten die gewogen waren op de dag waarop
zij deelnamen aan het onderzoek, gaf 33% (n=16/49) aan dat dit

Figuur 2 - Aantal bedden met één of meerdere van de volgende items (n=194)
uitgedrukt in percentages.

gewogen met de weegstoel en 16% (n=8/49) met een weegschaal.

het protocol. Bovendien liggen of hangen er overige items aan het

wel eens te gebruiken en 73% (n=80/110) dat zij wekelijks of vaker

een bedverlenger en bij 13% (n=25/194) hangt een AD-pomp of een

met het bed was gebeurd. 51% (n=25/49) van de patiënten werd

Van de verpleegkundigen gaf 82% (n=95/116) aan de weegfunctie
de weegfunctie gebruiken.

bed: bij 11% (n=21/194) ligt er een hoestkussentje, bij 12% (n=23/194)
zuurstoftank 2% (n=3/194) aan het voeteneinde (zie figuur 2).

Reach

Conclusie

(n=84/116) van de verpleegkundigen gevolgd. 79% van de ver-

de implementatie van de weegfunctie beter had gekund. We heb-

De training voor het gebruik van het smartbed werd door 72%

pleegkundigen (n=66/84) was het ermee eens of helemaal mee
eens dat zij in staat waren om alle functies te gebruiken na de
training.
Impact

Van de verpleegkundigen gaf 75% (n=87/116) aan dat zij het eens
of helemaal mee eens zijn dat de weegfunctie bijdraagt aan de

zorg voor patiënten. Echter vond ruim een derde (38%) de weeg-

Deze procesevaluatie heeft laten zien dat op meerdere elementen
ben gezien dat er een discrepantie bestaat tussen het percentage

verpleegkundigen dat aangeeft volgens protocol te wegen met het
bed. Echter observaties laten zien dat dit niet altijd gebeurt. Zo gebruiken twee jaar na de introductie verpleegkundigen nog steeds
alternatieven voor de weegfunctie van het bed. Doordat er op de

meeste bedden veel meer ligt dan de standaard bedbezetting kan
het weegproces moeilijk en mogelijk onbetrouwbaar zijn.

functie onbetrouwbaar. Van de verpleegkundigen die aangaven

Ons advies is om verpleegkundigen met de fabrikant van het bed

alternatief te gebruiken.

zijn en te onderzoeken hoe het weegprotocol verbeterd kan wor-

de weegfunctie te gebruiken, gaf 45% aan daarnaast ook een

Context

te laten onderzoeken welke verbeteringen aan het bed mogelijk
den ten aanzien van toepasbaarheid en betrouwbaarheid.

Er zijn meerdere facetten van invloed geweest op hoe goed de

weegfunctie past in de context. De belangrijkste gaat over de af-

Referenties

heid lakens, kussens en dekens (bedbezetting) die op het bed liggen.

1.	Ghersi I, Mariño M, Miralles MT. Smart medical beds in patient-care environments of the twenty-first century: a state-of-art survey. BMC Medical Inform
tics and Decision Making. 2018;18(1):63.
2.	Moore GF, Audrey S, Barker M, Bond L, Bonell C, Hardeman W, et al. Process
evaluation of complex interventions: Medical Research Council guidance. BMJ.
2015;350:h1258.

spraken die zijn gemaakt in het protocol over de standaard hoeveelDe observaties laten zien dat bij 75% (n=145/194) van de bedden

meer dan 1 laken op het bed ligt, 21% (n=41/194) meer dan 1 kussen,
14% (n=27/194) meer dan 1 deken. Dit is afwijkend ten opzichte van
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Gluren bij de buren

Maatwerk op alle fronten
Twee bevlogen verpleegkundigen - Margreet Koolen
(neonatologieverpleegkundige, links op de foto) en
Rosanne van der Velden (geriatrieverpleegkundige) -

tussen de neonaten van Margreet en haar geriatrische patiënten:

vertellen over hun werk. Beiden kennen de kunst van het

per uur verschillen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook aspecten

“Ook ik moet steeds aftasten wat de patiënt zelf kan en dat kan

lezen van een patiënt en zetten zich in voor aandachtige

die anders zijn dan bij zieke baby’s. Bij ons staan de algemene

zorg en teamspirit. Een mooi tweegesprek over het begin

het stimuleren om in een goede voedingstoestand te blijven of

van het leven en de laatste levensfase.

dagelijkse levensverrichtingen centraal. Deze zijn gelinkt zijn aan
te komen, bijvoorbeeld door bij voorkeur aan tafel te eten, en het
ondersteunen van een goede hygiëne.”

Advocaat van de patiënt

Terminale zorg

kundige. Zij stelt dat een van de kernen van het verpleegkundig

patiënten. Zijn er eigenlijk verschillen in rituelen rond het afscheid?

Margreet deed in Leuven de opleiding tot neonatologieverpleegberoep is dat je een belangrijke rol hebt als advocaat van de

(jonge) patiënt waarvoor je zorgt. “In Leuven lag de nadruk meer
op het uitvoeren van de zorg, in Rotterdam ligt de focus op het

samenwerken als team om tot de beste zorg te komen. Als ik hier

bijvoorbeeld mijn vermoeden van een bloedbaaninfectie bespreek
met de arts of verpleegkundig specialist, wordt er meestal snel

een bloedkweek afgenomen.” Rosanne herkent het belang om als

advocaat van de patiënt op te treden: “Het kunnen lezen van patiënten op bijvoorbeeld het gebied van algemene dagelijkse levens-

verrichtingen (ADL) is zeer belangrijk. Oudere kwetsbare patiënten
kunnen niet altijd goed verwoorden hoe ze zich voelen. Net zoals

jij dat bij neonaten doet, moet ik ook het gedrag interpreteren van
mensen die in de war zijn, bij voorkeur gedurende wat langere tijd
waarin je de patiënt hebt leren kennen. Subtiele veranderingen in
bijvoorbeeld een verminderde eetlust, verandering in mobilisatie

of verminderde alertheid kunnen wijzen op obstipatie, pijn of een
beginnend delier. Deze bevindingen bespreek je met de geriater
om passende maatregelen te kunnen nemen.”

Mobiliseren

Voor beide verpleegkundigen is mobiliseren een belangrijk onderdeel van het werk, al ziet het er in de praktijk wel anders uit. Mar-

greet: “Mobiliseren van patiënten doe ik door bijvoorbeeld ouders

Beide verpleegkundigen hebben ervaring met het overlijden van
Rosanne: “Tijdens de palliatieve fase beslissen artsen over bij-

voorbeeld behandelbeperkingen zoals het niet meer reanimeren

of het onthouden van een IC-opname. De arts gaat samen met de
verpleegkundige en de patiënt het gesprek aan over de terminale

fase. Wat zijn de wensen van de patiënt en diens familie? Sterven
in een hospice, thuis of in het ziekenhuis? Vindt het afscheid

in het ziekenhuis plaats, dan hebben we extra aandacht voor

maatwerk en kleine aanpassingen. Dan plaatsen we bijvoorbeeld
een schemerlamp in de kamer.” Deze persoonlijke zorg is er ook
bij neonatologie. Margreet: “Als het mogelijk is, plaatsen we de
kinderen die gaan overlijden over naar een speciale ruimte die

hiervoor is ingericht. Geheel volgens de wens van de ouders kun-

nen andere familieleden of vrienden hier afscheid nemen. Vaak is
hieraan een steeds verdere verslechtering van de gezondheid van

het kind voorafgegaan en hebben we begeleidingsgesprekken met
de ouders gevoerd. Het is uiteindelijk een beslissing die gezamenlijk met de ouders wordt genomen. Het overlijden zelf gebeurt

meestal op schoot bij de ouders, daar wordt de beademingsbuis

verwijderd. Comfort voor het kind staat altijd centraal. Omdat de
tijdsduur tussen het stoppen van de behandeling en overlijden

niet te voorspellen is, past een comfortabele privéruimte in deze
persoonlijke zorg.”

te stimuleren om met hun kind te buidelen, zelfs bij de kleinste

Er zijn verrassend veel overeenkomsten in hoe beide verpleeg-

en kind is niet alleen belangrijk voor een betere ouder-kindbinding,

en Rosanne zelf ook. Na afloop spraken ze dan ook af om na de

kinderen die beademd worden. Dit huid-op-huidcontact van ouder
maar zorgt bijvoorbeeld ook voor een betere ademhaling van het
kind. Bij wisselligging kijken we steeds nauwlettend of het kind

deze handeling op dat moment aankan of dat we ermee moeten

wachten.” Volgens Rosanne zijn er op dit vlak ook overeenkomsten
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kundigen zorg aan hun patiënten geven. Dat vonden Margreet

covid-periode een afspraak te plannen om eens echt bij elkaar te
komen ‘gluren’.
g

dr. Onno Helder en Louise Maasdam MSc

Onderzoek

Persoonsgerichte zorg voor patiënten
met een inflammatoire artritis

Winna
ar
M ey b
o
om Zo
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2020

Kim van Slingerland MSc, verpleegkundig specialist reumatologie

rgprijs

Patiënten met inflammatoire artritis kunnen als
gevolg van hun aandoening veel problemen ervaren
in het dagelijks leven. Het achterhalen van deze
problemen tijdens het consult kan een positieve
invloed hebben op de ervaren persoonsgerichtheid
van de zorg. Hierin lijkt bij uitstek een rol weggelegd
te zijn voor de verpleegkundig specialist.
Introductie

Het leven van mensen met inflammatoire artritis kan worden
gedomineerd door pijn en de behandeling. Patiënten kunnen

worden beperkt in het dagelijks leven en een continue worsteling

patiënten gevraagd in welke mate in de voorgaande drie maanden
zij problemen hebben ervaren middels een 4-punts Likertschaal

(1-4). Indien problemen werden ervaren, geduid als een score >3,

werd gevraagd of deze problemen ook werden besproken tijdens
het consult.

De verkregen gegevens zijn geanalyseerd met behulp van SPSS

24. Beschrijvende statistiek in de vorm van frequenties, percentages, gemiddelden en standaarddeviaties werd toegepast om de
uitkomsten te beschrijven.

ervaren om de ziekte zelf te managen (1). Verpleegkundigen wordt

Resultaten

voor lichamelijke klachten, maar ook voor problemen die patiënten

deelname aan het onderzoek. De patiënten hadden een gemid-

aanbevolen om tijdens consulten niet alleen aandacht te hebben

ervaren ten gevolge van de aandoening (2). Persoonsgerichte zorg is
zorg die ontvankelijk is voor de waarden, voorkeuren en behoeften
van patiënten (3) en draagt daarmee bij aan een hogere patiënttevredenheid en kwaliteit van zorg (4). Door het toepassen van

persoonsgerichte zorg, wordt zorg op maat geboden en aangesloten

Van de 206 benaderde patiënten stemden 102 patiënten in met
delde leeftijd van 58,9 jaar (standaard deviatie (sd) 13,5) en het

merendeel was vrouw (60,8%). De meest gestelde diagnose was
reumatoïde artritis (68,6%) en 86,1% van de patiënten had een
rustige ziekte.

bij de persoonlijke wensen en behoeften van de patiënt.

De gemiddelde score van het PCCoc-rheum-instrument bedroeg 55,9

van en 2) de behoefte aan persoonsgerichte zorg van patiënten met

met de reuma om te gaan wordt versterkt’ (gemiddeld 2,4; sd 0,7) en

Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in 1) de ervaring
inflammatoire artritis.

(sd 8,2). De stellingen met de laagste score zijn ‘Mijn eigen kracht om
‘Ik kan de zorg beïnvloeden indien nodig’ (gemiddeld 2,3; sd 0,8).

Methode

Patiënten ervaren de meeste problemen op de thema’s vermoeidheid

zorg te inventariseren is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Pati-

komen het meest aan bod tijdens het consult (87-94%). De thema’s

Om de ervaring en behoefte van patiënten aan persoonsgerichte

ënten met inflammatoire artritis, die gezien zijn tijdens consulten

van de verpleegkundig specialist (in opleiding) in de maanden no-

vember 2018 tot en met maart 2019, zijn benaderd voor deelname.

Na toestemming werden de Person Centered Care outpatient clinic
rheumatology (PCCoc/rheum) vragenlijst en het Zelfmanagement
Web afgenomen (5,6,7).

De PCCoc-rheum-vragenlijst is ontwikkeld om de persoonsgerichtheid van de verpleegkundige zorg te meten en bevat 21 items ver-

deeld over 5 domeinen: communicatie, sociale omgeving, personalisatie, gezamenlijke besluitvorming en empowerment. Door middel

van een 4-punts Likertschaal (0-3) kan worden aangegeven in welke
mate men het eens is met de stelling. Een hogere score (max. 63

punten) weerspiegelt een hogere mate van persoonsgerichtheid.
Aan de hand van de 14 thema’s van het Zelfmanagement Web, aan-

gevuld met de specifieke thema’s pijn, vermoeidheid en nachtrust, is

(37%), pijn (35%) en klachten & bijwerkingen (28%). Deze thema’s

die het minst vaak aan bod komen zijn intieme relaties & seksualiteit
(67%), huishouden (59%) en emoties & zingeving (58%), terwijl 9-17%
van de patiënten problemen ervaren op deze thema’s

Conclusie

Ondanks een rustige ziekte ervaren patiënten met inflammatoire
artritis veel problemen in het dagelijkse leven die niet altijd aan
bod komen tijdens het consult. Het ervaren van problemen ver-

schilt per patiënt. Gebruik van een gespreksinstrument, zoals het

Zelfmanagement Web, tijdens het consult van de verpleegkundig
specialist kan tegemoet komen aan de individuele behoefte van

de patiënt. Dit kan resulteren in een hogere mate van persoonsge-

richtheid van de zorg. Tegelijkertijd creëert het de mogelijkheid om
de gezamenlijke besluitvorming optimaal te ondersteunen en de
patiënt meer regie te laten voeren.
g

Literatuurlijst is op te vragen bij de redactie
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Praktijk
EBCN

EBCN-subsidies 2020-2021
Sinds 2010 bestaat in het Erasmus MC het subsidiefonds Evidence Based Care by Nurses (EBCN). Het fonds
is opgezet om een specifieke stimulans te geven aan de academisering van de verpleegkundige beroepsgroep in het Erasmus MC. Met een subsidie van maximaal € 50.000,- kan een verpleegkundige in staat
worden gesteld een onderzoeksproject uit te voeren op het gebied van evaluatie van de kwaliteit van
verpleegkundig handelen. Onderstaand de toegekende subsidies 2020-2021.

Transitie Succes Score: meetbaar maken
van transitie van kinderzorg naar zorg
voor volwassenen
Martha van Gaalen MSc, verpleegkundig specialist Kinder-MDL

g g g 

Merel van Pieterson, research verpleegkundige

Steeds meer jongeren hebben een chronische ziekte en gelukkig bereiken veel van hen de volwassen leeftijd. Rond de leeftijd van 18 jaar
vindt de overstap naar volwassenenzorg plaats. Dit wordt de transfer genoemd. De periode rondom deze transfer heet transitie. Ook

jongeren met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (IBD), komen op een dag in de transitiefase terecht. Uit onderzoek weten we dat als

de transfer niet goed verloopt de jongeren verdwijnen uit het zorgsysteem. Met het risico dat ze met een opvlamming van hun ziekte pas
terugkeren en dit heeft soms ingrijpende gevolgen.

Welke manier van transitie in zorg is nu het beste? Om dat te weten te komen, is de vragenlijst Transitie Succes Score (TSS) ontwikkeld. De

TSS bestaat uit onderdelen die door internationale IBD-zorgverleners, artsen en verpleegkundigen van zowel kinder- als volwassenzorg en
patiënten belangrijk worden gevonden voor succes van transitie.

Na een pilotstudie in het Sophia wordt nu een multicenterstudie verricht om de TSS te valideren. Met behulp van de subsidie van de EBCN
willen we de TSS afnemen bij 200 jongvolwassenen met IBD uit verschillende Nederlandse en Belgische ziekenhuizen die 9-18 maanden

geleden de transfer hebben gemaakt. Naast validatie van de TSS, hopen we ook meer te weten te komen over de risicofactoren bij het falen van transitie en hopen we een antwoord te krijgen welke manier van transitiezorg voor succes zorgt. Op weg naar een kwaliteitsslag!

Patiëntenervaring met de zorg voor
kanker tijdens covid-19 in het Erasmus MC
Dr. Wendy Oldenmenger, wetenschappelijk onderzoeker thema Daniel
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Andrea van Puffelen MSc, verpleegkundig specialist thema Daniel

De covid-19-pandemie heeft een grote invloed gehad op de zorg voor kankerpatiënten in

het Erasmus MC . Tot op de dag van vandaag is de poliklinische zorg veranderd. Naast dat

poliklinische afspraken soms veranderden in een telefonische afspraak, zijn ook behandelin-

gen aangepast of vertraagd. Daarnaast heeft covid-19 ook impact op patiënten met kanker in termen van angst, eenzaamheid, zorgen en

psychologische nood. Tot op heden echter zijn er geen gegevens over de ervaringen van niet-geïnfecteerde kankerpatiënten gedurende de
covid-19-periode. Om hier meer inzicht in te verschaffen, hebben wij dit onderzoek opgesteld, met als primaire onderzoeksvraag:

Wat zijn de patiënt gerapporteerde ervaringen, om de zorgen, onvervulde informatie en klinische behoeften van patiënten met kanker in
verband met de covid-19-pandemie in het Erasmus MC te identificeren?

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, houden wij 40 kwalitatieve interviews met patiënten met borstkanker, longkanker, darmkanker of een melanoom die tijdens de tweede golf van de covid-19-pandemie systemische behandeling krijgen op de dagbehandeling. Tijdens

deze interviews komen aspecten aan de orde als veranderingen in de continuïteit van de oncologische zorg, risico op infecties, behoefte aan
informatie en zorgen die mensen hebben.
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Ontwikkeling en validatie van de
mosaIC-checklist: een instrument voor
het beoordelen van pijn, ondersedatie,
ontwenningssyndroom en delier
bij ernstig zieke kinderen
Dr. Erwin Ista, universitair hoofddocent verplegingswetenschap, Kinderchirurgie,
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afdeling IC Kinderen & Inwendige Geneeskunde, sectie Verplegingswetenschap

			Prof.dr. Monique van Dijk, hoogleraar verplegingswetenschap, Kinderchirurgie &
Inwendige Geneeskunde, sectie Verplegingswetenschap

Het is een uitdaging voor verpleegkundigen en artsen om ervoor te zorgen dat kinderen op de IC zo min mogelijk last hebben van pijn en

discomfort. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen, krijgen de kinderen sedativa (bijvoorbeeld midazolam of clonidine) en opiaten (bijvoorbeeld morfine) toegediend. Echter kan langdurige behandeling hiermee leiden tot het ontwenningssyndroom. Daarnaast is gebleken dat

ernstig zieke kinderen een delirium kunnen ontwikkelen. Gezien het feit dat pijn, ondersedatie, ontwenningssyndroom en delier aanwezig
zijn met gedeeltelijk overlappende symptomen, hebben we een integraal beoordelingsinstrument ontwikkeld: de mosaIC-checklist. De

naam verwijst naar het fenomeen dat een verzameling van verschillende mozaïekstukken, in dit geval de verschillende omstandigheden

van discomfort, een totaalbeeld creëert dat meer zegt dan de individuele elementen. De mosaIC-checklist legt al deze symptomen in één
keer vast en maakt duidelijk welke symptomen het meest prominent zijn.

Tijdens een prospectief observationeel onderzoek op de IC Kinderen (ICK) van het Erasmus MC-Sophia zullen we onderzoeken hoe goed de

verschillende vormen van discomfort met de mosaIC-checklist kunnen worden vastgelegd. In de eerste fase leggen we de mosaIC voor aan

experts om te kijken of deze volledig is. Tijdens de tweede fase kijken we naar de meeteigenschappen. Zo beoordelen we of verpleegkundigen discomfort betrouwbaar met de moscaIC kunnen werken. Daarnaast vergelijken we de uitkomsten van de huidige meetinstrumenten
(NRS pijn, COMFORT gedragsschaal en de Sophia Ontwenningsverschijnselen Score - Pediatrisch Delirium) met de score van de mosaIC.

De invloed van een pijneducatieprogramma
op pijnbeleving en psychosociaal
functioneren bij patiënten met complex
regionaal pijnsyndroom
Marloes van Gent, verpleegkundig pijnconsulent chronische pijn
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Een groot gedeelte van de patiënten die behandeld worden door het team chronische pijn binnen het
Centrum voor Pijngeneeskunde, zijn patiënten met complex regionaal pijnsyndroom (CRPS), failed

back surgery syndrome en clusterhoofdpijn. CRPS is een aandoening die wordt gekarakteriseerd door ernstige, aanhoudende pijn in een

aangedane extremiteit. De pijn gaat gepaard met sensorische, vasomotorische, sudomotorische en/of motorische veranderingen en is niet
in verhouding tot de ernst van het doorgemaakte letsel. De werkzaamheden van de verpleegkundig pijnconsulent bestaan voornamelijk

uit het voorlichten, begeleiden, controleren en bijstellen van patiënten met een geïmplanteerde neurostimulator. Neurostimulatie is een

invasieve behandeling van onbehandelbare pijn. Er wordt een elektrode geplaatst op het ruggenmerg of de dorsale wortel, die elektrische
pulsen afgeeft aan de zenuwbanen met als doel de werking van het zenuwstelsel te veranderen en pijn te onderdrukken.

Onderzoek heeft aangetoond dat in het algemeen pijneducatie het functioneren verbetert, de invaliditeit en ongewenste psychosociale

factoren vermindert, het bewegen verbetert en de zorgconsumptie vermindert. Echter is er nog geen wetenschappelijk bewijs voor de ef-

fectiviteit van pijneducatie bij patiënten met CRPS. Explain Pain, een gevalideerd pijneducatieprogramma, is gericht op het gebruikmaken
van het bioplastisch zijn van het lichaam. Explain Pain probeert patiënten hun pijn in een ander licht te laten zien. Met de EBCN-subsidie

zal de effectiviteit van Explain Pain bij patiënten met CRPS onderzocht worden. De verwachting is dat Explain Pain zorgt voor een afname
van de pijn en een positieve beïnvloeding op het psychosociaal functioneren bij patiënten die pijneducatie ontvangen. Wanneer de interventie effectief blijkt te zijn, wordt pijneducatie standaard onderdeel binnen het CRPS-behandeltraject.
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Onderzoek

Leefstijlverandering
na een TIA of herseninfarct

Jaarlijks krijgen zo’n 45.000 Nederlanders een herseninfarct of hersenbloeding. Bij patiënten met
hartziekten is aangetoond dat leefstijlverandering - stoppen met roken, gezond eten en voldoende
lichaamsbeweging - herhaling kan voorkomen. De meeste patiënten kunnen echter op lange termijn
leefstijlverandering na een TIA of herseninfarct niet volhouden.

g g g

Dorien Brouwer MSc, verpleegkundig specialist Neurologie

Aanleiding

Elk jaar bezoeken meer dan 400 patiënten de polikliniek Neuro-

logie van het Erasmus MC na een transient ischemic attack (TIA)
of herseninfarct. Deze patiënten hebben een verhoogd risico op

recidiverende beroerte en andere cardiovasculaire events (1). Het
ondersteunen van patiënten bij het veranderen van leefstijl na
een TIA of herseninfarct kan een effectieve manier zijn om de

kans op herhaling van een beroerte te verminderen en wordt in veel
richtlijnen aanbevolen(2,3). De wetenschappelijke basis over leef-

stijlbevorderende interventies na een TIA of herseninfarct is echter
beperkt(4).

Als verpleegkundig specialist ondersteunde ik deze patiënten de af-

gelopen vijftien jaar zo optimaal mogelijk bij de verandering van hun

Figuur 1. Potentiële determinanten van intentie om leefstijl te veranderen en
daadwerkelijke verandering gebaseerd op de ‘Protection Motivation Theory’.

Het viel mij op dat sommige patiënten onmiddellijk stopten met

Resultaten

was om te stoppen met roken. Welke factoren speelden een rol en

na drie maanden gevraagd vragenlijsten in te vullen over de deter-

leefstijl, maar soms ervoer ik hierbij een gevoel van machteloosheid.

roken, terwijl anderen mij vertelden dat de beroerte niet erg genoeg
hoe kan de verpleegkundig specialist de patiënt hierin ondersteu-

nen? Om meer inzicht te krijgen in het proces van leefstijlverande-

ring, mogelijk effectieve interventies en de optimale timing van een
interventie besloot ik mijn promotieonderzoek hierop te richten.

Methode

Om een effectieve interventie voor begeleiding van leefstijlveran-

dering te kunnen ontwikkelen, is inzicht in het proces van leefstijl-

verandering noodzakelijk. Het complexe proces van gedragsveran-

Honderd patiënten werden direct na hun herseninfarct of TIA en

minanten van deze theorie, intentie tot veranderen en lichamelijke
activiteit, dieet en roken. In deze kwantitatieve studie bleken zelf-

effectiviteit (het vertrouwen in eigen kunnen), responseffectiviteit

(de overtuiging dat verandering effect heeft) en angst onafhankelijk
geassocieerd met intentie tot stoppen met roken, gezonder eten en

meer lichamelijke activiteit. Bij het ontwikkelen van een interventie
om patiënten te begeleiden bij leefstijlverandering zou met deze
determinanten rekening moeten worden gehouden.

dering is in verschillende modellen beschreven. Rogers ‘Protection

Patiëntenperspectief

een rol spelen in de motivatie (intentie) van individuen om hun

onderzocht door middel van interviews met achttien patiënten

Motivation Theory’ (5), beschrijft sociaal-cognitieve factoren die

leefstijl wel of niet te veranderen (figuur 1). Het eerste deel van het
onderzoek richtte zich op determinanten van intentie tot verandering en daadwerkelijke leefstijlverandering met behulp van deze
theorie. Door middel van een prospectieve cohortstudie en een

kwalitatief onderzoek werden de determinanten onderzocht. Het
tweede deel van het onderzoek richtte zich op begeleiding van

patiënten bij leefstijlverandering. Dit deel bestaat uit een review
en een gerandomiseerd gecontroleerd fase II-onderzoek.
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De determinanten van leefstijlverandering werden ook kwalitatief
die recent een herseninfarct of TIA hadden doorgemaakt. Deze
studie liet zien dat deze patiënten begrijpen wat een gezonde

leefstijl inhoudt, maar niet in staat zijn hun eigen leefstijl adequaat
te beoordelen. Meer dan de helft van de patiënten voelde geen

noodzaak om de leefstijl te veranderen en veel patiënten bleken

barrières te ervaren, zoals vermoeidheid, pijn, stemming en fysieke
problemen. Ze identificeerden kennis en sociale steun als belangrijke succesfactoren voor gedragsverandering.

Onderzoek

Dorien Brouwer behaalde in 2004 haar bachelor verpleegkunde.

Sinds 2005 begeleidt en behandelt zij patiënten met een herseninfarct

of TIA op de polikliniek Neurologie. In 2010 startte zij met verpleegkundig
onderzoek naar leefstijlverandering, wat leidde tot promotieonderzoek.

Zij behaalde haar master Advanced Nursing Practice in 2018. Na een jaar uit-

stel in verband met covid-19 zal zij haar proefschrift op 9 juni 2021 verdedigen.

Zelf-effectiviteit

beide groepen werd gevonden, veranderde in deze studie 44% van

factor voor gedragsverandering. Zelf-effectiviteit was lager

beschreven studie (zonder interventie) 37% van de patiënten hun

In beide studies was zelf-effectiviteit de belangrijkste bepalende
bij oudere, inactieve en angstige patiënten en patiënten met

overgewicht, depressieve symptomen of een vasculaire voorge-

schiedenis. Deze patiënten verdienen daarom extra ondersteuning

de patiënten in de controlegroep hun leefstijl, waar in de eerder
leefstijl veranderden. Dit zou kunnen worden verklaard door de
verpleegkundige begeleiding in beide groepen.

bij leefstijlverandering. Tot slot werd de optimale timing van een

Conclusie

de determinanten door de tijd. Angst bleek significant hoger bij

blijkt complex. Patiënten voelen geen noodzaak tot veranderen

interventie onderzocht door het bestuderen van verandering in

aanvang dan na drie maanden en begon na zes weken af te nemen.
Er werd geen verschil in zelf-effectiviteit en response-effectiviteit

gevonden. Het optimale moment voor een interventie om patiënten te ondersteunen bij leefstijlverandering lijkt daarom direct na
de TIA of het herseninfarct.

Begeleiding bij leefstijlverandering

Het tweede deel van het onderzoek richtte zich op het begeleiden

van patiënten bij leefstijlverandering. Het effect van gezondheidsvoorlichting werd door middel van een review onderzocht. Hieruit
bleek dat de basiskennis van de aandoening en risicofactoren bij

patiënten met een herseninfarct en TIA onvoldoende is. Het effect

van gezondheidsvoorlichting op leefstijlverandering of recidiefrisico na een TIA of herseninfarct is niet bewezen, in tegenstelling tot
patiënten met hart- en vaatziekten bij wie wel effect op leefstijl-

Het proces van gedragsverandering na een TIA of herseninfarct

en ervaren barrières als vermoeidheid, pijn, stemmings- en fysieke
problemen. Kennis en sociale steun werden genoemd als belang-

rijke voorwaarden voor leefstijlverandering, wat kansen biedt voor
ondersteuning op deze gebieden. Interventies voor de begeleiding
van leefstijlverandering zouden zich tevens moeten richten op

zelf-effectiviteit, response effectiviteit en angst. Speciale aandacht
moet worden besteed aan patiënten met een lage zelf-effectiviteit
en de interventie zou direct na de TIA of het herseninfarct moeten
starten. Verpleegkundig specialisten zouden hierin een sleutelrol
moeten spelen. Deze bevindingen kunnen helpen bij het ontwik-

kelen en evalueren van een effectieve interventie om patiënten te
ondersteunen bij leefstijlverandering na een TIA of herseninfarct
ter voorkoming van recidieven en verhoging van de kwaliteit van
leven.

verandering werd gevonden. Kennis lijkt daarmee een noodzakelijke factor om leefstijlverandering in gang te zetten. Maar naast
kennis is ook de juiste houding, motivatie en het vermogen tot
veranderen vereist.

Tot slot werd in een gerandomiseerd onderzoek het effect van ‘motivational interviewing’ bij de begeleiding van leefstijlverandering

onderzocht bij 136 patiënten met een recente TIA of herseninfarct.
Patiënten in de interventiegroep werden in drie consulten van 15

minuten begeleid door een in motivational interviewing-getrainde

verpleegkundig specialist. De patiënten in de controlegroep kregen
standaardzorg door een verpleegkundig consulent (twee consulten van 15 minuten). Hoewel er geen significant verschil tussen

Referenties
1. 	Van Wijk, I., et al., Long-term survival and vascular event risk after transient ischaemic attack or minor ischaemic stroke: a cohort study. Lancet, 2005. 365(9477):
p. 2098-104.
2. 	Kernan, W.N., et al., Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke
and transient ischemic attack: a guideline for healthcare professionals from the
American Heart Association/American Stroke Association. Stroke, 2014. 45(7):
p. 2160-236.
3.	Rudd, A.G., et al., The latest national clinical guideline for stroke. Clin Med (Lond),
2017. 17(2): p. 154-155.
4. 	Vellipuram, A.R., et al., Lifestyle Interventions to Prevent Cardiovascular Events
After Stroke and Transient Ischemic Attack. Curr Cardiol Rep, 2019. 21(6): p. 44.
5.	Rogers, R.W., Protection Motivation Theory of Fear Appeals and Attitude-Change.
Journal of Psychology, 1975. 91(1): p. 93-114.

VIP Science mei 2021 | 21

Symposium

Lof der Verpleegkunst
In 2020 vierden we de 200ste verjaardag van de
geboorte van Florence Nightingale. 2020 was ook
het internationale jaar van de verpleegkundigen.
Een mooi moment voor de derde editie van Lof
der Verpleegkunst. Vanwege de covid-19maatregelen vond het symposium in de Doelen
online plaats en kon het later terug gekeken
worden op www.lofderverpleegkunst.nl.
Het programma was een mooie mix van verleden,
heden en de toekomst.

Ellen Boonstra-de Jong, oud verpleegkundige en maker van de

reflectie te plaatsen binnen de context van de covid-19-pandemie

verpleegkundig beroep in de meisjesboeken van de jaren 40 en 60.

Technologie gaat een belangrijke rol spelen in de zorg en zal dus

glossy Nu ben ik verpleegster gaf inzicht in de beeldvorming van het
De verpleegsters waren akelig flink en het werd niet altijd aangeraden om verpleegkundige te worden. Zoals verwacht, kwam er

vanuit het publiek al snel de oproep om de term ‘verpleegster’ niet
meer te gebruiken.

Teun Toebes woont als verpleegkundige heel bewust in een verpleeghuis. Hij benadrukte het belang van verpleegkundigen om

een stem te zijn voor patiënten, juist wanneer zij dat niet kunnen.

Door in het verpleeghuis te wonen, probeert hij invloed uit te oefenen op het beleid vanuit de visie van de bewoners. Op social media

en de hierbij behorende restricties.

ook groot effect hebben op de verpleegkundige werkwijzen. Bij

Create4Care, opgezet door Onno Helder, kunnen verpleegkundi-

gen terecht met praktische problemen. Zij gaan dan samen met

de mensen van Create4Care op zoek naar de beste oplossing met
behulp van technologie. Vanuit het Franciscus Gasthuis werd

een presentatie gegeven over het gebruik van virtual reality om
trauma’s als gevolg van IC-opnames te verwerken.

Dit jaar waren er drie genomineerden voor de Lof der Verpleeg-

kunstprijs. Deelnemers hadden een video ingestuurd waarbij ze de

laat Teun met inspirerende filmpjes zien hoe zijn contact met de

invloed van covid-19 op hun praktijk weergaven. Twee genomineerden

activiteiten die hij met ze onderneemt (https://teuntoebes.com/).

kunde) en Evelyn Naalden (verpleegkundig specialist in de thuiszorg).

verpleeghuisbewoners is, hoe hij ze in hun waarde laat en de leuke

Erwin Kompanje, filosoof en medisch ethicus, reflecteerde op
goed hulpverlenerschap en hoe dat onder druk kan komen te

staan tijdens een pandemie. Een goede hulpverlener heeft vier

ontvingen de gedeelde eerste prijs: Petra de Jong (docent verpleegEvelyn gaf in haar vlog inzicht in het ontwikkelen van richtlijnen

tijdens een pandemie. Aan de andere kant nam Petra ons mee in haar
ervaring van docent naar tijdelijk weer terug naar de zorg.

eigenschappen: skills, medemenselijkheid, kritische zelfreflectie en

Om te benadrukken dat verpleegkundigen het niet alleen hoeven

vaardigheden om goede zorg te verlenen. Medemenselijkheid is de

gramma toepasselijk af met het nummer You’ll never walk alone.

wederkerigheid. Skills kunnen worden gezien als de noodzakelijke

empathie van een zorgverlener. Kritische zelfreflectie is het vermo-

te doen tijdens de covid-19- pandemie sloot Lady Charity het pro-

gen om te reflecteren op eigen hulpverlenerschap. Wederkerigheid

Agenda

dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Door niet meer als

MC kon dit jaar als gevolg van de pandemie geen doorgang vinden.

is het best samen te vatten met het spreekwoord: ‘wat gij niet wilt
vanouds te kunnen werken, kunnen verpleegkundigen het gevoel

krijgen een slecht hulpverlener te zijn en dat kan stress opleveren.
De belangrijkste tip van Erwin was om de uitkomsten van de zelf-
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Het congres van de verpleegkundige adviesraad uit het Erasmus
Het staat nu gepland voor het laatste kwartaal van 2021. De vol-

gende Lof der Verpleegkunst wordt 20 mei 2021 ook weer digitaal
gehouden.

Create4Care

Create4Care

heeft iets te vieren!
Erasmus MC-Create4Care, de zorginnovatie design- en prototype studio, is verhuisd naar een nieuw
onderkomen (Ca-207). Hier kunnen we nog beter innovatieve ideeën uitwerken. Ander zeer goed
nieuws: de Raad van Bestuur heeft besloten Create4Care een budget toe te kennen en daarmee zijn
we een eigen afdeling geworden met ingang van 2021.
De afgelopen twee jaar was Create4Care een Koers23-project. Het

is uniek dat een verpleegkundig initiatief uitgroeit tot een eigen afdeling. Create4Care heeft hiermee de Raad van Bestuur overtuigd

van het belang van zorginnovaties voor verpleegkundigen. We passen naadloos in het motto Technologie & Toewijding van Koers23.
Daarnaast hoort innovatie bij de opdracht van een academisch

ziekenhuis: het ontwikkelen van innovaties, dus ook grensverleggende verpleegkundige zorginnovaties.

Meer dan 80 praktijkproblemen zijn de afgelopen twee jaar aan
ons doorgegeven. Aan ongeveer 40 praktijkproblemen heeft

Create4Care gewerkt (zie kader). Niet opgepakte zaken betref-

fen: sommige medische hulpmiddelen die niet meer leverbaar zijn

De nierdrain met het harde
aansluitstuk inclusief de slang naar
de urinezak.

(t.a.v. kinderdialyse), HiX-gerelateerde zaken en hulpmiddelen die
commercieel verkrijgbaar zijn (zoals andere medicijncups).

Zorginnovaties

SoftKees in gebruik

Door ons ontwikkelde zorginnovaties zijn te verdelen in drie

Iatrogene pijn en discomfort door hulpmiddelen die worden inge-

-	Verlichting van fysiek zware handelingen: Flush-ei (minder

we de patiënt gekoppeld aan Charlotte Jansen, een technische

verschillende categorieën:

kracht nodig voor het doorspuiten van dunne katheters met

een 5 ml spuit) en Nutripress (verlicht het druk zetten om son-

devoeding met veel voedingsvezels in korte tijd toe te dienen).

-	Creëren overzicht over kabels en lijnen: KoosGuard (hulp-

middel dat op het bedhek wordt geklemd en waardoor de

monitorkabels worden geleid) en LineConnector (hulpmiddel

waarin extensielijnen van infusen worden geklikt zodat er een
overzicht aan infuuslijnen ontstaat).

-	Voorkomen van kwijtraken: KNOts (grote gepersonaliseerde

RVS-sleutelhanger die het kwijtraken van sleutels voorkomt),
PCAmore (klem voor onder de PCA-pomp die voorkomt dat

de afstandsbediening kwijtraakt) en LiquorGuard (klem die

gekoppeld is aan de LED-lamp en voorkomt dat deze met het
disposable liquordrainsysteem wordt weggegooid).

Patiëntparticipatie

bracht, komt vaker voor en is zeer ongewenst. In dit geval hebben

coach van Create4Care. Samen hebben ze de SoftKees ontwikkeld.
Dit hulpmiddel vergroot het oppervlak van het harde aansluitstuk
en is gemaakt van zacht silicone. Het aansluitstuk is eenvoudig

aan te brengen en te verwijderen. De eerste feedback van de patiënt was zeer positief: “… ik voel niets meer”. In een volgende fase

willen we een eerste serie van SoftKees maken, zo’n 40 stuks. Deze
willen we professioneel vacuüm laten gieten, zodat het een beter
afgewerkt product wordt met een gladder oppervlak. Vervolgens

willen we de SoftKees met gebruikers evalueren: hoe werkt het in

de praktijk en hoe kunnen we SoftKees verder optimaliseren? Voor
de financiering hiervan zijn we in gesprek met mogelijke donateurs en krijgen we steun van de Erasmus MC Foundation.

Het aantal zorginnovaties neemt elk jaar toe. Een overzicht van

onze zorginnovaties is te vinden op de Create4Care Agora pagina.
Mogelijk zijn er toepassingen voor jouw afdeling.

De meeste zorginnovaties die we ontwikkelen, zijn door medewer-

Contact: create4care@erasmusmc.nl, ruimte Create4Care studio:

betrekken. Patiënten zien andere dingen en ervaren soms aan den

https://www.linkedin.com/showcase/create4care-erasmus-mc

kers geïnitieerd. Toch willen we ook (familie van) patiënten graag

lijve wat verbetering behoeft. Zo is er een patiënt naar Create4Care

gekomen met een nierdrain. Hij had regelmatig pijn tijdens het

zitten en slapen omdat het harde aansluitstuk in zijn huid drukte.

Ca-207 of mobiel: 06-28474672. Volg ons via LinkedIn:
en Insta : https://www.instagram.com/create4care/

g Tamara de Vos, Charlotte Jansen en dr. Onno Helder
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“Mondzorg vormt een essentieel onderdeel
van de verpleegkundige basiszorg.”
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