DE PRAKTIJK

Kwa iteitsverbetering

participatie

door pati

Goede zorg leveren kan niet zonder de patiënt actief te betrekken, Deze
opvatting begint steeds meerte leven, Patiëntparticipatie li¡kt een
sleutel om de zorg af te kunnen stemmen op de wensen en behoeften
van de patiënt, enzo de kwaliteit van de zorgte verbeteren,

Hoe is dit te realiseren?
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Op de afdelìng Longrevalidatie van het Universitair Centrum

expertise delen we graag met andere organisaties, omdat

voor Chronische Ziekten (UCCZ) in Dekkerswald is de

deze manier van werken ook kan worden toegepast bij andere

behandeling gericht op het verbeteren van het lichamelijk

patiënten met chronische ziekten,

functioneren van COPD-patiënten, Daarnaast besteedt men
veel aandacht aan het verkrijgen van inzicht in de aandoening, de klachten en de beperkingen. Het doel is om mensen

beterte leren omgaan met hun aandoening. Zo kunnen

Wat betekent patiëntpa rtici patie
voor ons?

ze

het dagelijks leven weer oppakken.

Voor een goede zorg is het nodig om de patiënt actief te
betrekken, Met patìëntparticipatie kun je de zorg afstemmen

Dit vraagt om ged ragsveranderlngen, Een i nterd isci pl inair

op de wensen en behoeftes van de patient, Om ditte kunnen

behandelteam stelt daarvoor samen met de patiënt een

rea

individueel behandelplan op, waarmee de patient gedurende

tien weken aanzijn behandeldoelen werkt. Hetteam bestaat

participatie van het Centraal BeleidsOrgaan (CBO) 1 Het
CBO geeft als defrnitie voor patiëntparticipatie: 'Het benutten

I

iseren, gebru ken we het Ha nd boek patienten -/cl ienteni

uit: een longarts, een diëtist, een verpleegkundig specialist,

van de unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten met als

een verpleegkundige, een fysiotherapeut, een psycholoog,

doel de kwaliteit van de zorg te verhogen. Goede kwaliteit

een maatschappelijk werker, een beweg i ngstherapeut en

van zorg betekent onder meer dat de zorg patiëntgericht is

een creatief therapeut, Dietisten Cristel Elzebroek en Sonja

en aansluit bij (de wensen van) het individu.'

Roelofs-Willems werken op de afdeling Longrevalidatie mee

Ons streven is om de zorg voor de patiënt te verbeteren door

aan deze patiëntenparticipatie. Op onze afdeling willen wij het

inbreng van de patìent. Daarbij zijn de antwoorden op de

werkproces blijven verbeteren. De opgedane ervaringen en

volgende vragen belangril k:
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Wat zijn de wensen en behoeften van de patient?

met de afdelingen Voeding, diëtetiek en VDO van de Hoge-

Sluit de aangeboden zotg aan bij de individuele wensen

school van Arnhem en Nijmegen (HAN). Diëtetiekstudenten

en behoeften?

van de HAN bereiden het menu voor en komen educatie

Wat zijn de positieve en negatieve punten van de ervaren

geven op de revalidatieafdeling De patienten gaan daarna

zorg?

een middag naar de keuken van de HAN en bereiden daar

Hoe kunnen we samen met patienten nieuwe ideeen

samen met de studenten een maaltijd,

verkrijgen en toetsen?

Praktijkleerdagen

Vormen van part¡ci patie

N/et de drëtisten ìn de eerste lijn hebben we besproken hoe

verschillende vormen van patiëntparticipatie, Het is
mogelilk om patiënten alleen te informeren, maar ze kunnen

we de overgang naar de eerste lijn kunnen verbeteren,

ook meebeslissen over bepaalde kwesties, Welke vorm van
participatie het meest geschikt is, hangt af van:

e begeleiding van COPD-patiënten naar voren, ln samenwerking met dietisten uit de eerste lijn en de afdeling

Er zijn

Daaruit kwam de vraag om specifieke scholing voor optima-

o Het doei van de participatie
o De gewenste intensiteit van de participatie
. Het niveau in de organisatie
. De ontwikkelingsfase van het project of proces
o De patìënt.

VVMI), nemen de (voedings)anamnese af en verwerken de

Diëtetìek van de HAN zijn vervolgens praktijkdagen COPD
opgezet, Tijdens deze twee dagen staan 'live'twee patienten

centraal, De cursisten kijken mee met de metingen bij deze
patiënten (zoals de longfunctìe, handknijpkracht en de

Patiëntpartici patie op de werkvloer

verkregen informatie Ìn een behandelplan, De twee patiënten geven feedback op dit behandelplan, Verder bespreken

We evalueren de revalidatie met de patienten, Hierbij komen

we met praktilkvoorbee den de optimale afstemming tussen

de vo gende onderwerpen aan de orde:

de eersre en tweede lijn,

.
.
.
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lnformatie voorafgaand aan de revalìdatie

Professionals van de i nterd isci

Ervaring met de revaJidatie

de cursus en zìjn bij het rondetafeìgesprek aanwezig voor

Nut van de revalìdatie

vragen en discussie,

pl i na

ire longrevalidatie geven

Tips voor verbetering,
AUTEUR

Patiënten wordt ook gevraagd orn op www,zorgkaartneder-

RICHARD ELLENBROEK HOOFD LONGREVALIDATIE, IN

land.nl hun ervaringen over individuele zorgverleners te delen,

SAMENWERKTNG MET

en op de afdeiing hangt een 'complimenten- en tipbord',

EN SON JA ROELOFS_WI LLEMS,

januari 2014 hebben we dertig ex-patiënten en hun
partners uitgenodigd Samen met de medewerkers van

VOOR CHRoNISCHE Z EKTEN (UCCZ) DEKKERSWALD,

ln

orËrlsrrN cHRtsrEL
UN

ELZENBRoEK

IVERSITAI R CENTR

U [./

RADBOUDUN/C NIJMEGEN

de revaJidatieafdeling gingen ze in gesprek, Het ging over
informatie, openheid, veiligheld en communicatie, de patientgerichte omgeving, menslievende zorg met aandacht voor
de patiënt, samenwerking en de patiënt als partner,
Uit deze gesprekken kwam onder andere naar voren dat

CONTACT

de adviezen bij dietetiek vaak astig in de praktijktoe te
passen waren, Het vraagt immers voor veel patiënten om

LITERATUUR

een andere maniervan boodschappen doen en koken, De
patienten gaven ook aan dat de overgang van de dretist van

RTcHARD. ELLEN BROEK@RADBOU DU MC,

t

NL

http://www. pa rtici patrekom pas. n l/s ites/defa u lt/fr les/CBO
boek-patientenpa rticipatie-maart-2013.pdf

h a

nd-

de revalidatieafdeling naar de eerste Iijn groot is,

Twee voorbeelden b¡j diëtetiek
Kookworkshops
Patiênten krijgbn tildens de revalidatie educatie over voeding.

lVoet het eten energie- of eiwitverrijkt zijn? Of juist energieof eiwitarm? Kun je op een eenvoudige manier gezond eten?
En waar moet je op letten bij het kopen van producten? De
patienten gaven aan dat ze naast de theorie ook graag
praktisch aan de slag wilden, Dat heeft de diëtetiekafdelìng

De volgende praktijkleerdagen worden gegeven
op 12 en 13 maart 2015. Voor meer informatie:

www.

h a n. n

l/we rke ne

n I e re

n/o p ei d i n g e n/tra i n i n g/
I

copd-voor-dietisten. Geef je op vóór 5 maart.

opgepakt We zijn daarvoor een samenwerking aangegaan
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