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WERKOMGEVING
2015
Prof dr Peter Van Bogaert – Dhr. Danny Van heusden
Vakgroep Verpleegkunde – Vroedkunde
Universiteit Antwerpen

Onderzoeksproject
verpleegkundige werkomgeving 2007 - 2015
• Wat betekent de evolutie in de maatschappij en

gezondheidszorg voor verpleegkundigen,
verpleegkundige teams en de leidinggevenden en hoe
kan dit succesvol aangepakt worden?

Onderzoeksproject
verpleegkundige werkomgeving 2007 - 2015
• Hoe evolueren naar efficiënte en effectieve teams waarbij

professionaliteit en resultaat (patiëntgericht, kwaliteit en
veiligheid) samengaan met welbevinden (cf. burnout ó
engagement) van verpleegkundige en verpleegkundige
teams?
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Onderzoeksproject
verpleegkundige werkomgeving 2007 - 2015

Job
tevredenheid
Verloopintentie
werkgever /
sector

Verpleegkundige Werkomgeving

-Verpleegkundige – arts relatie
-Verpleegkundig management (unit)
-Management &
org. ondersteuning

Kwaliteit zorg

(Van Bogaert et al. 2009, 2010, 2012, 2014)

Onderzoeksproject
verpleegkundige werkomgeving 2007 - 2015

Werkdruk
Verpleegkundige Werkomgeving

-Verpleegkundige – arts relatie
-Verpleegkundig management (unit)
-Management &
org. ondersteuning

Samenwerken

Job tevredenheid
Verloopintentie
werkgever / sector

Beslissen

Kwaliteit zorg

(Van Bogaert et al. 2009, 2010, 2012, 2014)

Onderzoeksproject
verpleegkundige werkomgeving 2007 - 2015

Verpleegkundige Werkomgeving

-Verpleegkundige – arts relatie
-Verpleegkundig management (unit)
-Management &
org. ondersteuning

Werkdruk
Samenwerken
Beslissen

Job tevredenheid
Verloopintentie
werkgever / sector

Burnout

Kwaliteit zorg

Engagement

(Van Bogaert et al. 2009, 2010, 2012, 2014)
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Peter Van Bogaert Universiteit Antwerpen

Job demand control support model
(Karasek, 1990)

Organisatie en werkomgeving
• Een gezonde positieve teamsfeer waar teamleden regels

en afspraken respecteren (responsief teams);
• het kunnen anticiperen op complexe problemen met

gemeenschappelijke visie en waarden (proactieve teams);
(Nelson & Burns, 1984 High performance programming:
A framework for transforming organizations. Miles River Press,
Alexendria)

Organisatie en werkomgeving
•

3 primordiale aspecten om een responsieve, proactieve
teamwerking te stimuleren:
1. Een vlakke hiërarchische organisatorische structuur met

een voorkeur voor beslissingen op eenheidsniveau.

2. Een participatieve management stijl, waar informatie

wordt gedeeld met zichtbare en bereikbare
leidinggevenden en
3. Positieve interdisciplinaire relaties waar wederzijds
respect primeert.
(Wolf G & Greenhouse P (2006) JONA 36, 458-462)
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Datacollectie WGKA

Respondenten – 76% (63% - 96%)

N

Enquête

598

Verpleegkundige en zorgkundige

581

Leidinggevende

17 (2,8%)

• Ziekenhuizen: (n = 3 + VVOV): 1.898
• WZC (n = 50): 817

Geslacht
Geslacht

N

%

26

4,5

Vrouw

552

95,0

Total

578

99,5

Man

Missing
Total

3

,5

581

100,0

• Ziekenhuizen: 81% vrouw
• WZC: 91% vrouw

Leeftijd en anciënniteit
leeftijd anciënniteit verpleegkunde

N

anciënniteit eenheid

580

579

1

2

13

Mean

41,4

15,7

11,4

Std. Deviation

10,3

Missing

568

11,1

11,4

Minimum

22

0

0

Maximum

67

42

42

• Ziekenhuizen anciënniteit afdeling: 10 jaar
• WZC anciënniteit afdeling: 8 jaar
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Leeftijd categorie
Leeftijd categorie

N

%

<30

128

22,0

30 - 44

203

34,9

45 - 54

198

34,1

55 +

51

8,8

Total

580

99,8

Missing
Total

1

,2

603

100,0

Werkregime
Werkregime

N

%

290

49,9

> 50% - < 80%

112

19,3

80 % - > 80%

169

29,1

Total

571

98,3

< 50% - 50 %

Missing
Total

10

1,7

581

100,0

• Ziekenhuizen: werkregime 80% - > 80% = 69,1%
• WZC werkregime 80% - > 80% = 51%

Diploma
master verpleegkunde-vroedkunde
bachelor verpleegkunde
bachelor vroedkunde
gediplomeerde verpleegkunde
ziekenhuisassistent
zorgkundige
andere
Total

N

%

9

1,5

208

35,8

15

2,6

307

52,8

5

,9

29

5,0

8

1,4

581

100,0

• Ziekenhuizen 68% bachelor - 9% zorgkundigen
• WZC 22,5% bachelor - 60% zorgkundigen
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Tevreden met de huidige job
heel ontevreden
ontevreden
tevreden

N

%

40

6,9

6

1,0

353

60,8

heel tevreden

180

31,0

Total

579

99,7

System
Total

2

,3

881

100

• Ziekenhuizen en WZC: 10% (heel) ontevreden – 23% heel tevreden

Intentie om de huidige werkgever te
verlaten
N

%

25

4,3

Neen

554

95,4

Total

579

99,7

Ja

2

,3

581

100,0

Missing
Total

• Ziekenhuizen: 7%
• WZC 9,1%

Intentie ander beroep

N

%

31

5,3

Neen

547

94,1

Total

578

99,5

Ja

Missing
Total

3

,5

581

100,0

• Ziekenhuizen: 10%
• WZC: 9,3%
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Invloed werk – gezin & privé
N

%

geen

30

5,2

zelden

94

16,2

matig

215

37,0

in belangrijke mate

164

28,2

veel

77

13,3

Total

580

99,8

Missing
Total

1

,2

581

100

Kwaliteit op de afdeling
zwak
behoorlijk

N

%

1

,2

36

6,2

goed

422

72,6

uitstekend

120

20,7

Total

579

99,7

Missing
Total

2

,3

881

100

• Ziekenhuizen: 14,5% zwak/behoorlijk - 18,4% kwaliteit excellent
• WZC: 12,1% zwak/behoorlijk - 9,8% kwaliteit excellent

Kwaliteit tijdens de laatste ronde

zwak
behoorlijk

N

%

1

,2

13

2,2

goed

401

69,0

uitstekend

164

28,2

Total

579

99,7

Missing
Total

2

,3

581

100,0

• Ziekenhuizen: 13,3% zwak/behoorlijk - 18,5% kwaliteit excellent
• WZC: 14,4% zwak/behoorlijk - 12,1% kwaliteit excellent
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Kwaliteit wekelijks patiëntoverleg

N

behoorlijk
goed
uitstekend
Total
Missing
Total

%

32

5,5

492

84,7

55

9,5

579

99,7

2

,3

581

100,0

Anticiperen noden patiënt en mantelzorgers

N

zwak
behoorlijk

%

1

,2

13

2,2

goed

401

69,0

uitstekend

164

28,2

Total

579

99,7

Missing
Total

2

,3

581

100,0

Burnout dimensies
WGKA
• 20% hoge
emotionele uitputting
• 12,3% hoge
depersonalisatie`
• 82,2% hoge
Persoonlijke bekwaamheid

Ziekenhuizen en WZC:

>30% hoge emotionele uitputting
70% en 40% hoge persoonlijke bekwaamheid
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Burnout dimensies
WGKA
• 20% hoge
emotionele uitputting
• 12,3% hoge
depersonalisatie`
• 82,2% hoge
Persoonlijke bekwaamheid

Ziekenhuizen en WZC:

>30% hoge emotionele uitputting
70% en 40% hoge persoonlijke bekwaamheid

Engagement

WGKA
• 72% hoge vitaliteit
• 84% hoge toewijding
• 72% hoge absorptie

Ziekenhuizen scoren tussen 50% - 70%
WZC scoren tussen 23% en 40%

Engagement

WGKA
• 72% hoge vitaliteit
• 84% hoge toewijding
• 72% hoge absorptie

Ziekenhuizen scoren tussen 50% - 70%
WZC scoren tussen 23% en 40%
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Verpleegkundige werkomgeving NWI-R-vl scores
• Scores
• (1) 2 (helemaal) niet akkoord – 3 (4) (helemaal) akkoord

1

2

3

4

• Hogere score = meer overeenkomst met item
• Score < 2,5 = oneens (karakteristiek afwezig)
• Score ≥ 2,5 = overeenkomst (karakteristiek aanwezig)
(Lake & Friese, 2006)

Werkomgeving

WGKA
• VK – arts: 2.80
• VK. Management: 3.0
• WGK-management: 2.74

Ziekenhuizen: 2.90 – 2.85 – 2.55
WZC:
2.85 – 2.95 – 2.68

Samenwerken – beslissen - werkdruk
WGKA
• Samenwerken 3,09
• Beslissen 3,01
• Werkdruk 2,80

Ziekenhuizen: 2.93 - 3,02 - 2.94
WZC:
2.73 - 2.87 - 2.73
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Verpleegkundig management -> kwaliteit (4 items) –
job outcome (3 items: tevredenheid en 2 x turnover
intentie) – 15 afdelingen

Werkdruk en samenwerking ->
emotionele uitputting – 15 afdelingen

Discussie
• Verpleegkundigen ervaren de werkomgeving als gunstig

met een gunstig effect op gevoelens van burnout –
engagement – tevredenheid met de job en perceptie
kwaliteit van zorg.
• De WGKA scores liggen hoger in vergelijking met de

ziekenhuizen en WZC en vergelijkbaar voor wat betreft
verpleegkundige – arts relatie
• 41,5% stelt dat werk in belangrijke tot veel een invloed

heeft op gezin en privéleven ó50% met werkregime 50%
of minder
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Discussie
• Thuisverpleegkunde is een unieke werkvorm en heeft tevens

een unieke organisatiestructuur in de gezondheidszorg.
• WGKA-management slaagt er in haar beleid te vertalen en

verpleegkundigen voldoende te ondersteunen.
• Sterke punten zijn de ruime beslissingsruimte, de sterke

samenwerking en het verpleegkundig verpleegkundig
leiderschap in de afdelingen (cf. Karasek -> support & control).
• Werkdruk wordt als hoog ervaren - vergelijkbaar met de WZC -

de ziekenhuizen scoren evenwel gemiddeld hoger.

Discussie
• Variatie wordt tevens verklaard op teamniveau.
• Wanneer een team ongunstiger scoort is het belangrijk

grondig te zoeken naar de redenen – vrij van blaam – en
het team voldoende ondersteuning te bieden.
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• Van Bogaert, P., Clarke S., Vermeyen, K., Meulemans, H., Van de

Heyning, P., 2009a Practice Environments and their Associations with
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• Van Bogaert P., Meulemans H., Clarke S., Vermeyen K., Van de

Heyning P., 2009b Hospital nurse practice environments, burnout, job
outcomes and quality of care: test of a structural equation model.
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• Van Bogaert, P., Roelant, E., Clarke, S., Meulemans, H., Van de

Heyning, P., 2010 Impacts of Unit-Level Nurse Practice Environment
and Burnout on Nurse-Reported Outcomes: A Multilevel Modeling
Approach. Journal of Clinical Nursing 19, 1664-1674

12

11/05/16

Literatuur
• Van Bogaert, P., Clarke, S., Wouters, K, Franck, E., Willems, R.,

Mondelaers, M., 2013a. Impacts of unit-level nurse practice
environment, workload and burnout on nurse-reported outcomes in
psychiatric hospitals: a multilevel modelling approach. International
Journal of Nursing Studies 50 (3) 357-65

• Van Bogaert, P., Clarke, S., Willems, R., Mondelaers, M., 2013b

Nurse Practice Environment, Workload, Burnout, Job Outcomes and
Quality of Care in Psychiatric Hospitals: A Structural Equation Model
Approach. Journal of Advanced Nursing 69 (7) 1515-`1524

• Van Bogaert, P., Kowalski, C., Weeks, S.M, Van heusden, D., Clarke

S.P., 2013c The relationship between nurse practice environment,
nurse work characteristics, burnout and job outcome and quality of
nursing care: A cross-sectional survey. Int J Nurs Stud. Jun 15. doi:pii:
S0020-7489(13)00153-3. 10.1016/j.ijnurstu.2013.05.010 Epub ahead
of print.

Literatuur
• Van Bogaert Peter, Timmermans Olaf, Weeks Susan Mace,

Van heusden Danny, Wouters Kristien, Franck Erik.- Nursing unit teams
matter : impact of unit-level nurse practice environment, nurse work
characteristics, and burnout on nurse reported job outcomes, and quality
of care, and patient adverse events : a cross-sectional survey
International journal of nursing studies - ISSN 0020-7489 - 51:8(2014), p.
1123-1134
• Van Bogaert Peter, Van heusden Danny, Somers Annemie, Tegenbos
Muriel, Wouters Kristien, Van der Straeten Johnny, Van Aken Paul,
Havens Donna Sullivan.- The Productive Ward Program : a longitudinal
multilevel study of nurse perceived practice environment, burnout, and
nurse-reported quality of care and job outcomes Journal of nursing
administration - ISSN 0002-0443 - 44:9(2014), p. 452-461
• Van Bogaert Peter Welbevinden van verpleegkundigen en zorgkwaliteit :
enquête naar resultaatgerichte zorg binnen de ziekenhuisorganisatie.
Hospitals.be : officieel tijdschrift van de Belgische Vereniging der
Ziekenhuizen = Hospitals.be : revue officielle de l'Association Belge des
Hôpitaux - ISSN 1379-7786 - 12:3(2014), p. 20-29

13

6/16/2016

De patiënt als partner:
van principe naar praktijk

Gerrit Rauws

17 juni 2016
Herentals

Patiëntenparticipatie in 2006
• Een vrij abstract gegegeven
• Sterke focus op patiëntenverenigingen
• Sterke focus op beleid (federaal en gemeenschappen)
• Weerstand bij « klassieke » actoren en bij sommige
beleidsmakers
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Patiëntenparticipatie
Patiëntenparticipatie: het benutten van de
ervaringsdeskundigheid in onderzoek, zorg en beleid
• Participatie strookt met onze visie op samenleving en
zorg
• Participatie verhoogt de kwaliteit van de zorg
• Participatie verhoogt de zelfredzaamheid van de patiënt
• Participatie zorgt voor een beter beheer van de middelen
Bewezen?

Tendenzen:maatschappelijk
• Autoriteit
• De mondige burger
• Ontzuiling
• Consumentisme
• Zoektocht naar nieuwe vormen van democratische
besluitvorming
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Tendenzen:governance
• Netwerkorganisaties
• Stakeholderoverleg
• Arbeidsorganisatie: lerende organisatie / zelfsturende
teams
• Cocreatie / shared decision making
beïnvloedt leidinggevenden / medewerkers /
gebruikers

Tendenzen:gezondheid
• Geïntegreerde zorg/zorgnetwerken (buurtgerichte zorg)
• Chronische zorg
• Zorg in de samenleving
• Preventie en gezondheidsbevordering
• Ervaringsdeskundigheid en empowerment
• Personal health record
• Persoonsvolgende financiering
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Waar staat de patiënt?
« De patiënt centraal plaatsen is onze prioriteit »
Jo Vandeurzen, 14/10/2015

« De patiënt staat centraal in mijn beleid »
Maggie De Block, 14/03/2014

Waar staat de patiënt?
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Waar staat de patiënt?
“De plaats van de patiënt is niet in het middelpunt; hij
moet mee aan tafel en daar een volwaardige stem krijgen
als partner, net als alle andere betrokkenen.”
Ilse Weeghmans

De patiënt op de participatieladder
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De participatieladder volgens VPP

De patiënt als partner
Patiëntenparticipatie?
• Micro
• Meso
• Macro

• En …. nano?
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Spaardersparticipatie?

Kapsalonparticipatie?
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En toch …
Luisteren
Informeren
Empoweren
Balans autonomie –
kwetsbaarheid
E-learning Zilverzachte Zorg:
inami-riziv.dokeosnet.com

Vroegtijdige zorgplanning en
voorafgaande wilsverklaring
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Adviseren: De patiënt als partner in
het ziekenhuis
- Overleg met patiëntenverenigingen (AZ Delta)
- Patiëntenvergaderingen/cliëntenraad (OPZ Rekem)
- Stakeholderoverleg: Proefprojecten van Zorgnet-Icuro

De patiënt/bewoner als partner in de zorginstelling
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Meebeslissen: De bewoner en de
medewerker als partner in het
woonzorgcentrum
Tubbemodellen Zweden

Meebeslissen: De bewoner als partner
in het woonzorgcentrum
• Grote autonomie inzake zorgorganisatie en aanwending
budget
• Bewoners nemen deel aan bestuur
• Alle personeelsleden en een aantal bewoners nemen deel
aan de werkgroepen
• Bewoners nemen deel aan de organisatie van activiteiten
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Raadplegen: De patiënt als
partner in de SEL
Klankbordgroep participatie in de
eerstelijnszorg deelSEL Gent

Participatie in de
eerstelijnszorg: methodes
•
•
•
•

Focusgroep
Spiegelgesprek
Patiëntenpanel
Verbetervragenlijst

•
•
•
•
•

Meldweek
Shadowing
Mystery patiënt
Cliëntenraad
…
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Macro: burger vs. patiënt

Waar staan we?
•

Breder draagvlak

•

Beginnende «mainstreaming» in beleid

•

Nog weinig erkenning van patiëntenverenigingen
(behalve koepels)

•

Heel wat praktijkervaring, vaak in de vorm van
(tijdelijke) projecten

•

Nieuwe visie op zorg bevordert participatie op microen mesoniveau
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Van de ladder naar de cirkels

Uitdagingen voor de toekomst
• Een auditmaatschappij of een lerende maatschappij?
• Buurtgerichte zorg: de patiënt in het centrum (en dus aan
de kant) of in het netwerk?
• Een veranderende rol voor de mutualiteiten?
• Erkenning van patiëntenverenigingen?
• Patiënten, mantelzorgers, informele zorgverleners
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Dank u!
rauws.g@kbs-frb.be

www.kbs-frb.be

www.kbs-frb.be
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Naar geïntegreerde thuiszorg in een
transmurale benadering
Academische zitting WGK Vlaanderen
Herentals 17 juni 2016
Piet Vanthemsche, Voorzitter WGK Vlaanderen

14/07/2016

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

1

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
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Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
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Wijzigend zorglandschap: de
omgevingsfactoren
•

Demografie

•

Medisch

•

IT en technologie

•

Beleid

•

De zorgvragen/patiënt = patient empowerment

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
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Hoe zelfredzaam zijn zorgvragers?

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
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De noden voor professionele zorgverleners (1)
•

•

Complementaire netwerken voor samenwerking
-

horizontaal (tussen actoren in 1° lijn, 2° lijn, 3° lijn)

-

verticaal (transmuraal zorgcontinuüm)

-

effectievere en efficiëntere samenwerking (en

coördinatie)

Performante IT platformen voor informatieuitwisseling

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
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De noden (2)
•

•

Goede interprofessionele samenwerking tussen
partijen actief in de zorg (medisch, niet-medisch)
Gegarandeerde kwaliteit op alle niveaus
(accreditatie, indicatoren)

•

Brede zorgbenadering gericht op levenskwaliteit

•

De patiënt voert de regie, zorgverleners in steun

•

Aangepast stimulerend beleidskader

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
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Integration of services (prof. Stewart

Mercer, university of Glasgow)
•

Horizontal

•

– Between GP’s and GP

practices
– Between
multidisciplinary teams
– Between primary
health care and
statutory social care
services
– With and between the
third sector

Vertical
– Better links between

primary health care
and secondary care
– Better transition,
especcially discharge
– More generalists in
secondary care
– Designated care
coordinator

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
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De obstakels
•

•

•

•

Onvoldoende duidelijk beleidskader leidt tot
immobilisme (KB 78, financiering, organisatie eerste
lijn, …): zonder duidelijk kader zal niemand zijn
nek uitsteken
Complexe bevoegdheidsverdeling (zesde
staatshervorming) bemoeilijkt coherent beleid
Verkokering: corporaties, zuilen, zelfstandigen,
diensten, …
Versnippering
Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
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Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
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Antwoord overheid

(experimenteerruimte in projecten)
•

Chronische zorg (consortia)

•

Kraamzorg (vroegontslag)

•

Thuishospitalisatie

- aandacht voor correcte samenwerking op basis van
gelijkwaardigheid

•

Quid hervorming financiering (zal de taskforce de

richting aangeven?)
•

Quid KB 78: van individuele benadering naar
groepsbenadering
Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
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Wat doet WGK Vlaanderen?
•

Visie op de eerste lijn: een flexibele hub-organisatie

•

Visie op eerstelijnsverpleegkunde

•

•

Visie op nieuwe financiering
eerstelijnsverpleegkunde
Interne verbeterprocessen en innovatie

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
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De 1° lijn: flexibele hub-organisatie (1)

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
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De 1° lijn: flexibele hub-organisatie (2)
•

Sturing door de patiënt (keuze gaat van totaal eigen

zorgregie tot volledige delegatie aan derden)

Aanbod bundelen in een toegankelijk geheel: de
zorgcloud
• Professionele zorgverleners kennen de zorgcloud
en informeren de patiënt
• IT is ruggengraat, voedt netwerk 1° en 2° lijn, is
toegankelijk voor patiënt
• Niemand heeft formeel de leiding, elk speelt zijn
rol
•

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
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De 1° lijn: flexibele hub-organisatie (3)
•

Binnen de “circle of trust” aangeduid door de
patiënt wordt alle noodzakelijke info gedeeld
(principes van e-Health)

•
•

Interprofessionele samenwerking tussen
zorgverstrekkers op basis van gelijkwaardigheid
Netwerken in de 2° lijn werken samen met 1° lijn
hub-organisaties (op basis van transmurale zorgpaden,
gelijkwaardigheid)

•

Overlegstructuren op mesoniveau: noodzakelijk
voor coördinatie, maar keep it simple
Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
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Visie op eerstelijnsverpleegkundige WGK
•

Autonome professional die in functie van de noden
en behoeften van de patiënt en zijn omgeving:
-

patiënt bijstaat om beheer van eigen zorg op te nemen
(zorgcloud)

-

verpleegkundige zorg opneemt in interprofessioneel
samenwerkingsverband (hub-organisatie, samenwerking 1° - 2° lijn)

• Eerstelijnsverpleegkundige

WGK wordt
“empowered” door WGK-organisatie (IT, permanente

vorming, referentieverpleegkundigen, educatoren,
gespecialiseerde eerste lijn verpleegkundigen, …)
Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
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Visie op financiering thuisverpleegkunde
•
•

•

Geënt op zorgnood van de patiënt
Ingebed in generieke financiering binnen de eerste
lijnszorg
3 bouwstenen:
-

generieke praktijkfinanciering (erkende praktijken, voor-

waarden)
-

activiteit gebaseerde financiering rond 5 assen (pre, ad

hoc, chronische zorg, meervoudige vraag, hospitalisatie vervangend)

-

kwaliteitsindicatoren (pay for quality)
Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
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Lopende acties
•

•

•

Op weg naar accreditatie (trajecten lopen in elke
provincie, Qmentum normen)
Verdere uitbouw zorgcentrales (24/24
permanentie, ervaren verpleegkundigen,
innovatieve technieken, monitoring of afstand, …)
Uitbouw van IT-systemen:
-

veralgemeend gebruik e-ID en EVD binnen WGK
nu stap voor stap activering gegevensdeling: mijnWGK
(artsen vanaf 1/8, ziekenhuizen eind september, patiënten en
vertrouwenspersonen in 2017)
Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
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Lopende acties (2)
•

•

•
•

Inzetten op betrokkenheid patiënt via PROMs
(patient reported outcome measures) bevragingen
in elke provincie, uitbouw van klachtenbeleid)
Investeren in professionele wendbare teams van
verpleeg- en zorgkundigen (e.g. zelfsturende
teams, autonome professionals)
Aandacht voor stimulerende werkomgeving en
psychosociaal welzijn van medewerkers
Projecten rond medicatiebeleid, patiëntveiligheid,
ethiek, …
Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
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Witgelekruis.be & gezondthuis.be
Website witgelekruis.be:
•

Staat in het teken van de dienstverlening voor de patiënt.

•

Gaat uitgebreid worden naar zorgpartners en huisartsen.

•

Gezamenlijk initiatief, live sinds 1 oktober 2015.

Website gezondthuis.be:
•

Het online gezondheidsmagazine gezondthuis.be brengt informatie over gezondheid
en zorg thuis naar het brede publiek.

•

Het doel is om kennis te laten maken met de dienstverlening van Wit-Gele Kruis.

•

Gezamenlijk initiatief, live sinds 8 juni 2016.

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
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Nood aan een open en eerlijk debat
•

•

•

•

Iedereen heeft (financieel) belang, we moeten
dit trachten te overstijgen
Belang van de patiënt/zorgvrager en kwaliteit van
zorg moeten voorop staan
Overheid moet duidelijke keuzes maken en de
richting aangeven
Focus op nieuwe coalities en
samenwerkingsvormen.
Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
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En nu volgt de
receptie
Bedankt voor jullie
komst

