Handboek EBP | Vragenlijst PDDoen A & B
Vragenlijst PDDoen A en B voor het uitwerken van thema’s EBP
Om inzicht te krijgen in de thema’s, kunnen onderstaande vragen worden beantwoord. De
gegevens kunnen worden gebruikt als voorbeelden voor andere teams.
Voorbeelden van thema’s zijn: ‘Contactpersoon vanuit de zorg voor cliënten’, zie voorbeeld
ingevulde vragenlijst PDDoen in deze stap en ‘Mondzorg’.
Daarnaast geeft de uitwerking inzicht in de stappen die zijn gezet.
De interne (EBP) coach kan ondersteunen bij het beantwoorden van de vragen. De vragen
zijn richtinggevend. Mogelijk zijn niet alle vragen op het uitgewerkte thema van toepassing.
Dan kan deze vraag open worden gelaten.

Thema:
Vragenlijst PDDOEN A
Vul dit in ter voorbereiding op de acties
1. Hoe komen jullie op het idee voor het
gekozen thema; hoe is dit proces
verlopen?
2. Wat is het probleem voor de cliënt(en)
en/of wat was het probleem voor het
team?
3. Wat is de vraag van de cliënt en/of wat
was jullie vraag?
4. Wat is het doel voor de cliënt en/of wat
was jullie doel?
5. Welke acties gaan jullie uitvoeren om
het doel te behalen?
Denk hierbij aan: richtlijnen bekijken,
literatuur lezen, casusbespreking, nieuwe
werkwijze toepassen, metingen uitvoeren,
etc.

6. Welke voor- en nameting(en) gaan
jullie uitvoeren om te bepalen of het doel
is behaald? Bij wie, hoe en wat?
Denk hierbij aan: vragen uit een vragenlijst
voor familie, observatiepunten ter observatie
van cliënten, interviewvragen voor collega’s,
zorgdossieranalyse etc.

Vragenlijst PDDoen B
Vul dit in na het uitvoeren van de acties
7. Welke acties hebben jullie uitgevoerd
om het doel te behalen?
Denk hierbij aan: richtlijnen bekijken,
literatuur lezen, casusbespreking,
nieuwe werkwijze toepassen etc.
8. Wat zijn de resultaten van jullie acties;
beschrijf hierbij de resultaten van de
voor- en nameting(en). Bijvoorbeeld
door de resultaten in een tabel te zetten.
9. In hoeverre hebben jullie het doel of de
doelen behaald? Geef hierbij een korte
toelichting.
10. Wat hebben jullie geleerd over dit
thema?
11. Wat hebben jullie geleerd over het
proces; het volgen van de EBP cyclus?
12. Hoe gaan jullie in de toekomst aan de
slag met dit thema op basis van de
resultaten?
Overige opmerkingen:

