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Een grote kwantiteit aan
verhalen over zorgkwaliteit
H
et woord ’kwaliteit’ is een containerbegrip, ook als je het woord
’zorg’ daar nog een keer voorzet.
Toch is ’zorgkwaliteit’ het thema van
deze uitgave. Omdat iedereen in de
zorgwereld daar op zijn eigen manier
over denkt en er betekenis en invulling
aan geeft.

Zo legt gezondheidsjurist Inga Swane in
een van de artikelen de nadruk op
betrokkenheid en fingerspitzengevoel
om tot de best mogelijke zorg te komen.
Ze maakt dat duidelijk met voorbeelden
waar die menselijke eigenschappen aanwezig zijn of juist ontbreken. Want fouten worden nu eenmaal gemaakt, al
stelt Inga dat ’lang niet elke fout gelijkstaat aan verwijtbaar handelen’.
Ruud Nelissen is projectleider bij het
Zorginnovatielab van het Maastricht
UMC+. Daar werken ze meer aan de
technische kant om de zorgkwaliteit te
verbeteren. Neem de Bel me-schijf, een
soort parkeerschijf met daarop het

telefoonnummer van een patiënt, zodat
die met een gerust gevoel de afdeling
tijdelijk kan verlaten. Een kleine innovatie met grote positieve gevolgen.

Heuvelland, de Maastrichtse Stadspoli’s,
UMC+ Herstelzorg, een landelijk netwerk voor CVA-patiënten, de ziekenhuisapotheek …

In het artikel over het PlusPraktijkproject komt ook zo’n innovatie naar
voren. Huisarts Pie Castermans vertelt
waarom zijn gezondheidscentrum de
consulttijd met vijf minuten heeft verlengd. Van tien naar vijftien minuten,
om precies te zijn. ’Je komt nu echt tot
een patiëntgericht gesprek én het aantal verwijzingen daalt.’ In hetzelfde artikel legt ZIO-medewerker Anna Huizing
uit wat de speerpunten zijn van het
PlusPraktijk-project.

Lees ook het artikel over de specialisten
ouderengeneeskunde Marjon Dresens
en Marieke Bruijnen. Zij praten onder
meer over hoe je vraaggerichte zorg
verleent, al kom je daarbij ook wel eens
voor dilemma’s te staan. En hoe zorgt
dwaaldetectie in een schoen ervoor dat
de zorgkwaliteit stappen kan maken?

Dan is er nog het artikel over Hans
Fiolet, die enkele maanden geleden
afscheid nam van het Maastricht UMC+
in de functie van directeur Patiëntenzorg.
Je kunt hem zonder te overdrijven het
boegbeeld noemen van veelal grootschalige kwaliteitsverbeteringen in de
zorg. De Huisartsenpost Maastricht-

Katya Sion en Roy Haex ten slotte
zijn promovendi aan de Universiteit
Maastricht. Zij leggen uit hoe het project Anders Meten van toegevoegde
waarde is in de verpleeghuis- en thuiszorg. Een grote kwantiteit aan verhalen
dus over zorgkwaliteit. En er zullen in
de toekomst nog heel wat inspirerende
verhalen volgen. Hans Fiolet: ’Zorgkwaliteit vormt nooit een afgerond geheel.
De verbeteringscyclus neemt een
belangrijke plaats in.’ 
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HANS FIOLET

TEKST: PASCAL PANIS | FOTO’S: MARCEL VAN HOORN

‘BETER GEEN ZORG DAN
ONVERANTWOORDE ZORG’
De HAP Maastricht-Heuvelland.
De Maastrichtse Stadspoli’s als onderdeel
van de anderhalvelijnszorg. azM Herstelzorg.
Een landelijk netwerk voor CVA-patiënten.
De ziekenhuisapotheek. Een greep uit de
projecten die specialist interne geneeskunde
Hans Fiolet initieerde of waarbij hij direct was
betrokken. In 2019 nam hij als directeur
Patiëntenzorg na 39 jaar afscheid van het
Maastricht UMC+. Zijn bijdrage aan een
verhoging van de zorgkwaliteit is niet
onopgemerkt gebleven. Vandaar ook dat
hij is benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.
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H

ans: ’Om te beginnen: zorgkwaliteit vormt nooit een afgerond
geheel. De verbeteringscyclus
neemt een belangrijke plaats in.
Daarnaast wordt die zorgkwaliteit voor
een deel bepaald door de cultuur waarin
die zorg plaatsvindt en voor een deel
door feiten, waaruit vervolgens normen
en kaders voortvloeien. Het zorgsysteem
als geheel richt zich allereerst op het
voorkomen van fouten en in de tweede
plaats op de vraag hoe te handelen als
zaken daadwerkelijk ’gerepareerd’ moeten worden, plan B, zeg maar.’

DE WAAN VAN DE DAG
’De kwaliteitskaders waarbinnen zorg
wordt verleend, moeten natuurlijk worden opgevolgd, mede op basis van
Integraal Risico Management of IRM.
Het opvolgingsmanagement berust niet
bij één persoon, maar bij iedereen die
direct of indirect is betrokken bij die
zorg. Dokters, verpleegkundigen, arboen td-medewerkers, het personeel van
de salarisadministratie, schoonmakers …
Samen bepalen zij het niveau van de
zorgkwaliteit, al gaat de primaire aandacht vanzelfsprekend uit naar de
patiëntenzorg. Dat opvolgingsmanagement verloopt niet altijd perfect. Omdat
zorgmedewerkers bijvoorbeeld niet
altijd de conclusies trekken die ze moeten

’HET OPVOLGINGSMANAGEMENT
BERUST NIET BIJ ÉÉN PERSOON’
trekken of omdat ze door de waan van
de dag en het verstrijken van de tijd vergeten hoe exact te handelen.’

PATIËNTIDENTIFICATIE
’De zorgverlening binnen ziekenhuizen
kun je grofweg verdelen in een snijproces en een medicatieproces. Ik zeg wel
eens dat opereren therapeutisch beschadigen is, in die zin dat je iets stukmaakt
vanuit de wens om het vervolgens beter
te maken. En medicatie geven is dan
therapeutisch vergiftigen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de behandeling
van patiënten met kanker. Met daarbij
de opmerking dat ook een teveel aan
medicijnen of een onjuiste dosering
schadelijk is voor de gezondheid van
een patiënt. Daarnaast hebben oudere
patiënten vaak meerdere aandoeningen
tegelijk, waarbij het voorkomt dat
meerdere medicijnen interfereren. Het
snijproces en het medicatieproces zorgen doorgaans voor de meeste fouten.
Verder is een goede patiëntidentificatie
onmisbaar om de juiste zorg aan de
juiste patiënt te kunnen geven. Daartoe
wordt onder meer een foto van de
patiënt toegevoegd aan het patiënten-

’OPEREREN IS THERAPEUTISCH
BESCHADIGEN EN MEDICATIE GEVEN
IS THERAPEUTISCH VERGIFTIGEN’

dossier en vindt binnen de OK’s een
time-outprocedure plaats.’

TOON DISCIPLINE EN VOER
DUBBELCHECKS UIT
’Er wordt dan een checklist afgewerkt
om de identiteit van de patiënt te bevestigen. En wat nu eenmaal ook zo is:
mensen hebben heel wat lichaamsdelen
en organen ’dubbel’: twee armen, twee
oren, twee nieren … Om links-rechtsverwisselingen te voorkomen, is er net
als bij het snij- en medicatieproces één
afdoende oplossing: toon discipline als
zorgprofessional en voer dubbelchecks
uit, al is de werkdruk nog zo hoog. Een
te hoge werkdruk kun je tegengaan
door meer zorgmedewerkers in te zetten. Maar stel nu dat die er niet zijn.
Misschien klinkt het een beetje cru,
maar dan kun je beter minder patiënten
behandelen. Ofwel: beter geen zorg dan
onverantwoorde zorg.’

ZORGVERLENING OUDEREN
’De zorgverlening voor ouderen heeft
zo zijn eigen kenmerken en vormt een
extra uitdaging of zelfs risico om de
zorgkwaliteit te bewaken. Hun zintuigen werken niet meer als voorheen en
ze hebben vaker geheugenproblemen.
Een eenvoudig voorbeeld. Een oudere
patiënt aan wie de vraag wordt gesteld
of hij last heeft van zijn linker- of rechteroog, kan daar niet altijd een duidelijk
antwoord op geven. Daarnaast vertonen

7

ouderen geregeld verward gedrag als ze
in een ziekenhuis worden opgenomen,
waardoor evengoed complicaties kunnen ontstaan rond hun behandeling.
Om die complicaties tegen te gaan, is
het allereerst nodig om een veilige
omgeving voor hen te creëren, waardoor bijvoorbeeld de kans op vallen
sterk wordt verminderd.’

SPECIAAL DIEET
’Zo’n omgeving is er onder meer bij
UMC+ Herstelzorg, want een patiënt

’MENSEN HEBBEN NU EENMAAL
HEEL WAT LICHAAMSDELEN
EN ORGANEN ’DUBBEL’’
kan na een heupoperatie wel technisch
’klaar’ zijn, maar functioneel nog niet.
Om af te sluiten een voorbeeld waaruit
blijkt dat er constant wordt gewerkt aan
een verbetering van de zorgkwaliteit.
De voedingstoestand van ouderen
speelt sowieso een belangrijke rol, maar

dat is extra het geval als ze een operatie
moeten ondergaan. Het is gebleken
dat de toediening van een speciaal op
de patiënt afgestemd dieet vóór de
operatie een gunstig effect heeft op
het verloop daarvan en daarmee op
het herstel.’ 
CONTENT #16 | JANUARI 2020
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Het Maastricht UMC+, Zuyderland en
meerdere ggz-instellingen zijn enkele van
haar opdrachtgevers. Inga Swane maakt
daar als zelfstandig gezondheidsrechtjurist
deel uit van de klachtencommissie. Wat is
volgens haar de definitie van goede zorg?

’I

n de eerste plaats is goede zorg
voor iedereen verschillend. Ik las
een artikel van een medewerker
van het ministerie van VWS. Daarin
werd onderscheid gemaakt tussen communicatie en aandacht, puur medische
handelingen en de mate waarin medewerkers daadwerkelijk algemene zorg
verlenen. Samen bepalen die drie onderwerpen mede de zorgkwaliteit, maar de
ene patiënt heeft bijvoorbeeld meer
behoefte aan langdurige aandacht, terwijl de andere na een kleine ingreep zo

snel mogelijk weer naar huis wil. Goede
zorg is daarom per definitie zorg op
maat. Het gaat erom dat de juiste zorg
voor de juiste patiënt of cliënt op het
juiste moment wordt geleverd. Je kunt
dat ook zinnige zorg noemen of zorg
die is aangepast aan de omstandigheden van het geval. ’Aangepast aan de
omstandigheden van het geval’ is overigens een bekend juridisch begrip op
basis waarvan een rechter zijn oordeel
aanpast.’

INGA SWANE

9

‘Goede zorg ontstaat
vanuit betrokkenheid
en fingerspitzengevoel’
CONTENT #16 | JANUARI 2020
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‘GOEDE ZORG IS
PER DEFINITIE
ZORG OP MAAT’

’Een interessante vraag is wie uiteindelijk de zorgkwaliteit bepaalt. Dat is
zeker niet alleen de bestuurder van een
zorgorganisatie, dat zijn vooral de
medewerkers die direct zijn betrokken
bij de zorg. Betrokkenheid is zo belangrijk. Niet alleen in de zorgsector, binnen
alle maatschappelijke geledingen.
Die betrokkenheid geldt voor mij als
gezondheidsrechtjurist als ik vanwege
een wetswijziging of beleidsingreep
protocollen aanpas op onder meer het
gebied van geheimhouding, infectiepreventie en veiligheid, maar die
betrokkenheid geldt evengoed voor
mijn werkzaamheden binnen een klachtencommissie. De Wet zegt dat een
klachtencommissie een bepalende
adviesstem heeft bij de behandeling van
een klacht. Een klacht is in feite elke
uiting van onvrede. Daarbij kan het
onder meer gaan om een patiënt of
cliënt die uit bed is gevallen, om een
behandelaar die tijdens een consult
alleen oog heeft voor zijn pc of om een
zorgdossier dat niet op orde is.’
’Een logische gedachte is dat de zorgkwaliteit wordt bepaald door het aantal

‘Een klacht is in
feite elke uiting
van onvrede’
klachten. Nog niet zo lang geleden
werd een klachtencommissie al in een
zeer vroeg stadium ingeschakeld.
Intussen heeft een wetswijziging plaatsgevonden vanuit de gedachte dat
onmiddellijk een klacht indienen in het
overgrote deel van de gevallen niet wijs
is. Laat ik het voorbeeld nog eens aanhalen van een patiënt of cliënt die uit
bed is gevallen. De algemene teneur is
nu dat er beter eerst een gesprek kan
volgen met de betrokkenen over wat er
’fout’ is gegaan. En over medische fouten: die worden inderdaad gemaakt,
zoals mensen fouten maken in elke
bedrijfstak. Alleen, lang niet elke fout
staat gelijk aan verwijtbaar handelen.
Als je die twee zaken niet los van elkaar
kunt of wilt zien, bevind je je op een
glijdende schaal. Dit met de toevoeging
dat een patiënt of cliënt uiteindelijk wel
de dupe is van zo’n medische fout, met
alle gevolgen die daaruit voortvloeien.’

‘OVERGEBLEVEN
VOEDINGSPRODUCTEN
WORDEN ’S AVONDS
TERUGGESTUURD’
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’Ja, ik ben nog wel eens verbaasd over
wat er speelt rond goede zorg of het
gebrek daaraan. Zo is er het verhaal van
een lichamelijk verzwakte patiënt met
ondergewicht die rond het middaguur
met spoed wordt binnengebracht op de
SEH. Tijdens zijn urenlange verblijf daar
en later op de avond op de afdeling
krijgt die patiënt wel te drinken, maar
niets te eten. Zelfs geen boterham.
Zonder naar iemand te willen wijzen:
dat vind ik vreemd. De uitleg achteraf
luidt dan dat de benodigde voedingsproducten een dag van tevoren worden
besteld bij een externe leverancier en
dat de overgebleven producten op de
dag van gebruik ’s avonds worden
teruggestuurd. Dit omdat de Neder-

landse Voedsel- en Warenautoriteit het
niet zou toestaan om voedingsproducten
overnacht te bewaren in een zorginstelling.’
’Positieve voorbeelden zijn er ook
genoeg. Neem die ene patiënt die zichzelf heeft verwaarloosd en ernstig ziek
de HAP belt. De arts die de patiënt
bezoekt, concludeert dat deze beter
thuis kan blijven, al is het maar voor
diens eigen gemoedsrust. Dit wel onder
de voorwaarde dat een familielid daar
blijft overnachten en de patiënt ’s nachts
om de paar uur wakker maakt om zijn
toestand te controleren. Dat vindt plaats
op een vrijdag en de arts vraagt de
patiënt de eerstkomende woensdag

”

‘Lang niet elke
fout staat gelijk
aan verwijtbaar
handelen’

naar zijn spreekuur te komen. Maar
tijdens het weekend bedenkt de arts
zich. Hij vertrouwt op zijn fingerspitzengevoel en bezoekt de patiënt meteen
’s maandags nogmaals. En met reden.
Naast betrokkenheid is dat fingerspitzengevoel een belangrijke menselijke
eigenschap om tot goede zorg te
komen.’ 
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VAN LINKS NAAR RECHTS: CELINE MOLENBERG, WENDY SOUREN, MARIE-LOU VANHAUTEM. KIM JANSSEN,
DESIREE NULENS, KIMBERLY MILLS EN KATINKA KLOMP

DE KWALITEITSVERPLEEGKUNDIGEN VAN ENVIDA

13

HET BREDE
WERKTERREIN VAN
DE KWALITEITSVERPLEEGKUNDIGE
TEKST: PASCAL PANIS | FOTO’S: MCM PRODUCTIONS

Bij Envida werken op het moment van het interview zeven
kwaliteitsverpleegkundigen, van wie Kim Janssen (midden)
en Shanice Rousseau (niet op de foto) er twee zijn. Aan hen
allen de taak om te zorgen voor een kwaliteitsslag, voor een
verdieping van de zorg, voor meer innovatie en een sterkere
bewonersgerichtheid. Hoe doen ze dat?
CONTENT #16 | JANUARI 2020
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K

im: ’In april 2018 is Envida gestart
met een pilotproject binnen de
woonzorgcentra Beukeloord,
Wilgenhof, Appelgaard, De Bron, La
Valence en Croonenhoff. Ik werk sinds
januari 2019 als intramuraal kwaliteitsverpleegkundige bij de zorgcentra
Larisa, Lenculenhof en het hospice in
het werkgebied Maastricht-Centrum.
Alle kwaliteitsverpleegkundigen bij
Envida hebben een hbo-opleiding
gevolgd en zijn van niveau 5-6. We werken ernaartoe dat straks binnen elke
Envida-locatie een kwaliteitsverpleegkundige actief is die onder leiding van
de wijkmanager prioriteiten stelt als het
gaat om verhoging van de zorgkwaliteit. De huidige kwaliteitsverpleegkundigen hebben maandelijks overleg,
zodat we van elkaars ervaringen kunnen
leren en het wiel niet steeds opnieuw
hoeven uit te vinden. Ook hebben we
periodiek overleg met afdeling Kwaliteit
en Veiligheid om de lijnen kort te houden. Daarnaast worden we betrokken
bij casuïstieken, vooral tijdens het
Multidisciplinair Overleg.’

BIJZONDER
’Ik vind het essentieel dat ik een deel
van mijn werktijd aanwezig ben op de
werkvloer en meeloop met verpleegkundigen en verzorgenden, zodat ik

structuren kan herkennen en knelpunten kan constateren. Voorbeeld: als
medewerkers al langere tijd op een
afdeling of locatie werken, kan het
gebeuren dat ze te veel vastzitten in
een bepaalde werkstructuur. Ik help hen
om steeds met een frisse blik naar zaken
te kijken, ik stimuleer hen om vérder te
kijken. Dat doe ik niet als controleur of
betweter door met mijn vinger te wijzen,
maar door de dialoog met hen aan te
gaan en zo bewustwording te creëren.
’Bijzonder’ is het woord dat ik vaak
schijn te gebruiken. Dat woord geeft de
verbazing weer waarmee ik – positief en
soms minder positief – reageer op wat ik
om me heen zie gebeuren.’

FOTO BOVEN HET BED
’Nog een voorbeeld rond de vraag: hoe
zorg je ervoor dat een nieuwe bewoner
zich zo snel mogelijk thuis voelt bij
Envida? Vanuit het oogpunt van waardig verhuizen proberen we een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Hoe
wordt een bewoner wakker, aan welke
kant stapt hij uit bed, welke rituelen
volgt hij dan? En stel dat een weduwnaar thuis een foto van zijn vroegere
echtgenote boven zijn bed had hangen.
Dan praat ik met een facilitair medewerker, zodat die zich bewust wordt van het
belang dat die foto ook op die plek

komt te hangen in het woonzorgcentrum. Vanuit datzelfde oogpunt gaan
medewerkers van het hospice sinds kort
op huisbezoek bij mensen die op de
wachtlijst staan. Hierdoor kan de verhuizing waardig verlopen, omdat beide
partijen al in de thuissituatie kennis
hebben gemaakt. Het is gebleken dat
dit een enorme meerwaarde biedt.’

ONDERZOEK
Kim werkt voornamelijk praktijkgericht,
Shanice is meer van de wetenschap.
Shanice: ’Ik ben tweeënhalve maand
actief als kwaliteitsverpleegkundige in
woonzorgcentrum Beukeloord. Mijn zus
– die ook in Beukeloord werkt – attendeerde me op een baan in de ouderenzorg nadat ik de opleiding Verpleegkunde & Verloskunde had gevolgd.
Daarnaast volg ik een master in België.
Ik ben op mijn plek waar ik nu ben. Als
kwaliteitsverpleegkundige richt ik me
veelal op onderzoek. Zo raadpleeg ik
diverse nationale en internationale
databanken om vragen uit de zorg te
kunnen beantwoorden. Vragen rond
dementie bijvoorbeeld. Ik volg recente
ontwikkelingen op dit gebied en koppel
de informatie daarover terug naar de
werkvloer.’

WE HEBBEN MAANDELIJKS OVERLEG, ZODAT WE VAN
ELKAARS ERVARINGEN KUNNEN LEREN EN HET WIEL NIET
STEEDS OPNIEUW HOEVEN UIT TE VINDEN.

MEDICATIEVEILIGHEID
’Het werkgebied van een kwaliteitsverpleegkundige is breed. In feite dek ik
– net als Kim en de overige kwaliteitsverpleegkundigen – alle terreinen af
waarop de kwaliteit van de zorg een
extra impuls nodig heeft. Neem medicatieveiligheid. Stel dat ik op een lijst zie
dat vijf bewoners in een tijdsbestek van
één minuut medicatie hebben ontvangen. Dan kan het zijn dat de medicatieveiligheid in het geding komt. Dat hoeft
niet, maar het kan. Als tussenpersoon
van de teamleider en wijkmanager
praat ik daar dan over met de betrokkene of betrokkenen. Daarbij voel ik me
een vertrouwenspersoon en dat wil ook

zijn. Omdat een sterke vertrouwensband met je collega’s cruciaal is om de
kwaliteit van de zorg samen te verbeteren. Om diezelfde reden zijn de kwaliteitsverpleegkundigen aanwezig bij het
team- en locatieoverleg, maar evengoed
bij het zoco-, evv- en mdo-overleg.
Daarnaast schrijf ik in overleg met de
teamleider en wijkmanager het kwaliteitsplan.’

PDCA EN PIJLERS
ZORGVISIE ENVIDA
’Verder is methodisch werken een
belangrijke eigenschap waarover een
kwaliteitsverpleegkundige moet
beschikken om met succes invulling

te kunnen geven aan de functie. Het
volgen van de PDCA-cyclus helpt daarbij.
Plan, Do, Check, Act. En dat steeds weer
opnieuw.’ Kim: ’Met als overkoepelend
thema ’Net als thuis, maar dan in een
ander huis’ draagt Envida zijn nieuwe
zorgvisie uit. Die visie berust op acht pijlers: voortzetten van gewoonten thuis,
sociale context, daginvulling, basiskwaliteit, samenwerkingsverband, leiderschap, leren & verbeteren en innovatie
& technologie. Ook die pijlers bieden
ons als kwaliteitsverpleegkundigen een
stevig houvast om de zorgkwaliteit naar
een nog hoger niveau te brengen.’ 

CONTENT #16 | JANUARI 2020
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HALLO MET...
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De muziektherapeuten
VAN ENVIDA

BART DARDING, ESMÉE COENEN & BENOÎT EGGEN

Muziek als helende factor. Mooi als er zo over je
beroep wordt gesproken. Maar het is meer dan een
compliment, het is een feit. Envida’s muziektherapeuten Benoît Eggen, Bart Darding en Esmée Coenen
laten elke dag de kracht van muziek zien en die
bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. ‘Muziektherapie
gaat veel verder dan de meeste mensen denken.’
TEKST: HELMI VAN NUIL | FOTO’S: MARCEL VAN HOORN

D

e zorgverleners raken er steeds
meer van doordrongen dat
muziektherapie een volwaardige
behandelmethode is binnen de ouderenzorg. En als je het over ouderenzorg hebt,
dan gaat het vaak ook over (beginnende)
dementie. ‘Als je gaat vergeten, treedt
steeds vaker verwardheid op. Het kan je
angstig maken en verdrietig. Herkenbare
muziek kan een gevoel van geborgenheid en veiligheid geven. Bekende liedjes halen oude herinneringen op. Muziek
helpt om gevoelens te uiten, emoties te
verwerken of het gevoel van eigenwaarde
te vergroten. Muziek zet aan tot sociale
interactie. Dat werkt heilzaam.’

VAN KWAAD NAAR
UITERST KALM
Esmée noemt het voorbeeld van een
bewoner van woonzorgcentrum

Hagerpoort. ‘Een meneer liep uiterst
geagiteerd en gefrustreerd over de
afdeling. Wat men ook probeerde om
hem tot bedaren te brengen, niets hielp.
Ik zag het en stelde voor om meneer
mee te nemen naar zijn kamer voor een
muzieksessie. En wat bleek? Binnen de
kortste keren was hij heel ontspannen.’

DE BEWONER BEPAALT
HET GENRE
Gemiddeld duurt een sessie van de
muziektherapeut en de individuele
bewoner een half uur, maar die mag
ook uitlopen tot drie kwartier of langer.
‘Het is belangrijk om eerst een vertrouwensband op te bouwen. Bij de ene
bewoner duurt dat wat langer dan bij
de andere. Als dat vertrouwen er eenmaal is, lukt het om de bewoner mee te
nemen in de muziek’. Het repertoire
CONTENT #16 | JANUARI 2020
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wordt bepaald door de bewoner. ‘Het is
“u vraagt, ik speel”. De behoefte van de
bewoner staat centraal.’
18

IMPROVISATIETALENT
EN VEELZIJDIGHEID
Zoveel bewoners, zoveel verschillende
smaken en dus liedjes. Geen probleem
voor Bart en zijn twee collega’s. ‘Ik schat
dat ik een paar honderd liedjes kan spelen, waarvan de meeste uit mijn hoofd.’
Dat laatste is belangrijk, want als muziektherapeut moet je goed kunnen improviseren, inspelen op het moment. ‘Je
moet er altijd rekening mee houden dat
de stemming van het ene op het andere
moment kan omslaan. Daar moet je
meteen op inspelen.’
‘Onze stem is ons belangrijkste instrument’, zegt Esmée. ‘Die stem kunnen we

op verschillende manieren gebruiken:
hard, zacht, hoog of laag. We begeleiden onszelf op gitaar, piano, accordeon,
mondharmonica of op een van de
andere instrumenten.‘ Benoît: ‘Teksten
in liedjes passen we ter plekke aan door
er bijvoorbeeld de naam van de bewoner in te verwerken. Op die manier worden de liedjes heel persoonlijk.’

VERBETEREN SPRAAKVERSTAANBAARHEID
Muziek helpt ook bij het verbeteren van
de spraakverstaanbaarheid. Spreken is
primair het werkterrein van de logopedist, maar het effect is soms groter als
ook de muziektherapie een rol krijgt.
‘Tijdens het zingen zijn mensen vaak
beter verstaanbaar dan wanneer ze
gewoon een gesprek voeren. Door deze

gezamenlijke interventie kunnen we de
spraakverstaanbaarheid van de bewoner
verbeteren.’

EFFECT OP MICRO NIVEAU
Muziek is laagdrempelig, toegankelijk
en brengt mensen terug tot hun ware
aard. Benoït refereert naar een interventie met een hoogbejaard echtpaar.
‘Communicatie tussen beiden was verworden tot schelden en vitten op elkaar.
Ik haalde mijn gitaar tevoorschijn en
begon het liedje “op ‘t Vriethof op
‘n baank” te zingen. Al snel begon het
echtpaar mee te neuriën, met de vingers
mee te trommelen en zelfs mee te zingen.
Opeens zag ik weer enkele liefkozingen.
En dat allemaal door dat ene liedje.’

MUZIEKTHERAPIE IS
BREED TOEPASBAAR
Muziektherapie wordt niet alleen bij
ouderen met dementie toegepast, maar
ook in de psychiatrie, bij mensen met
het autisme spectrum, ADHD, borderline
en zelfs bij baby’s. In de herstelzorg
bewijst muziektherapie zijn meerwaarde. ‘Wanneer iemand weer moet
leren lopen, bijvoorbeeld na een herseninfarct, kan het zijn dat de fysiotherapeut de hulp van de muziektherapeut
inschakelt. We gaan dan samen zingen
terwijl de patiënt aan de loopbrug stapjes zet. Bijvoorbeeld ‘En datteme toffe
jongens zijn…’: op de maat van het lied
gaat het lopen vanzelf soepeler. Dat
komt omdat meerdere delen van de hersenen tegelijkertijd worden geprikkeld;
er worden in het brein verschillende verbindingen gelegd of versterkt. Het gaat

bij de muziek om verschillende aspecten
die kunnen helpen. Voor de motoriek is
de maat (beat) en het ritme van een
liedje belangrijk. Maar in het samen
zingen kan het ook de melodie (de
toonhoogte) zijn; of het is de samenklank die een fijn gevoel kan bezorgen.
Door de muziek gaan mensen zich
anders gedragen. Dat is zo voor gezonde
mensen, maar des te meer voor mensen
met een beperking. ‘
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PALLIATIEVE ZORG
Inmiddels heeft muziektherapie ook zijn
intrede gemaakt in de palliatieve zorg.
‘Een van de mooiste behandelwijzen’,
vindt Benoît. ‘In het hospice kan ik echt
nog iets betekenen voor mensen in de
laatste levensfase. Liedjes waar iemand
fijne herinneringen aan heeft, kunnen
troost bieden. Maar de muziektherapie
gaat nog dieper te werk. Wanneer een
stervende onrustig is, blijkt dat onder
meer uit zijn kortademigheid. Dan maak
ik een klankimprovisatie (zowel vocaal
als instrumentaal of beide) aangepast
aan het tempo van zijn ademhaling.
Geleidelijk aan ga ik het tempo vertragen. Daardoor vertraagt de ademhaling
en komt de persoon meer tot rust!
En wat ik doe, als de dood nog niet
wordt geaccepteerd? Ik ga samen met
de persoon een levenslied componeren.
Ik vraag naar herinneringen uit zijn
levensloop en maak hiervan een vloeiende tekst op een makkelijke melodie.
Ook de familie is er mee geholpen. Vaak
nemen ze het lied op en thuis wordt dat
opnieuw beluisterd, wat weer helpt in
het rouwproces.’

Onze stem is ons belangrijkste
instrument. Die kunnen we op
verschillende manieren gebruiken:
hard, zacht, hoog of laag.
VERBETEREN VAN DE
KWALITEIT VAN LEVEN
Als één ding heel duidelijk is geworden
dan is het dat Benoît, Bart en Esmée niet
de liedjeszangers zijn die de bewoners
komen vermaken tijdens een gezellige
middag in het restaurant. Dat doen de
activiteitenbegeleiders en artiesten. Net
zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut en
ergotherapeut behandelt de muziektherapeut mensen zodat ze zich beter
voelen of beter kunnen functioneren,

zowel geestelijk als lichamelijk. De
muziek is niet het doel, maar een middel om gedrag te veranderen. ‘Bij het
horen van muziek wordt direct het
gevoel aangesproken. Als we zien dat
muziek een glimlach kan toveren op het
gezicht van iemand die op geen enkele
andere prikkel meer reageert, is het
voor ons duidelijk waarom wij dit werk
doen: door de muziek kunnen we de
kwaliteit van leven behouden of verbeteren. ‘ 
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Nieuwe inzichten, nieuwe ontwikkelingen.
Zorgkwaliteit moet je niet alleen onderhouden, maar geregeld ook aanpassen
aan de tijd. Daarom experimenteert het
Zorginnovatielab van het Maastricht UMC+
volop met innovatieve ideeën om die
kwaliteit naar een nog hoger niveau te
tillen. Het blijft niet bij experimenteren
alleen. In de laatste vier jaar zijn al zo’n
tachtig innovaties doorgevoerd binnen het
brede werkveld van het Maastricht UMC+.

H

et Zorginnovatielab werkt aan de
realisatie van twee programma’s:
de Poli op Maat en de Kliniek op
Maat. Die ontstonden in 2017 als uitkomst van twee studierapporten die tot
stand waren gekomen op basis van
input van veel zorgprofessionals en de
ontwikkelmethode Lean & Operational
Excellence. Ruud Nelissen is een van de
projectleiders en ontwikkelaar bij het
Zorginnovatielab. ’Bij ons werken geen
bureautijgers, maar mensen met praktijkervaring. We hebben een groot
intern netwerk, zodat we snel inzicht
krijgen in de behoeften van patiënten

en medewerkers binnen het Maastricht
UMC+. Die behoeften toetsen we onder
meer aan de hand van enquêtes en door
zorgtrends te volgen.’

BIJDRAGEN AAN HET
RENDEMENT VAN DE
ORGANISATIE
’De hoofdvraag is altijd: hoe kunnen we
de positieve ervaringen van patiënten
en medewerkers vergroten en op welke
manier dragen we bij aan het rendement van de organisatie op het gebied
van kwaliteit van zorg en de reductie
van verspilling,tijd en geld? Daartoe

RUUD NELISSEN
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Het Zorginnovatielab
ondersteunt
zorgprofessionals
met een goed idee
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maken we gebruik van bouwstenen die
samen het nieuwe servicemodel vormen.
Zo’n bouwsteen kan bijvoorbeeld spelen
rond de wens van een afdeling om een
huiskamer te maken van een bepaalde
ruimte, zodat patiënten worden gestimuleerd om eerder en vaker uit bed te
komen. Ander voorbeeld: een verpleegafdeling wil fitnessapparatuur
plaatsen. We experimenteren dan drie

maanden om het gebruik en de service
te optimaliseren. Daarna wordt bekeken
hoe we een en ander inpassen in het
dagelijks werk.’

BEL ME-SCHIJF
’Iedere zorgprofessional die een goed
idee heeft, kan aankloppen bij het
Zorginnovatielab. Een recent idee dat
we hebben opgepakt en uitgevoerd, is

’WE HOREN RECHTSTREEKS
VAN DE WERKVLOER WAARMEE
WE KUNNEN HELPEN’

de Bel me-schijf. Die zorgt er op een
even eenvoudige als innovatieve manier
voor dat patiënten met een gerust hart
tijdelijk de afdeling kunnen en durven
te verlaten door die schijf op bed achter
te laten. De Bel me-schijf is in feite een
parkeerschijf die is voorzien van het
telefoonnummer van de patiënt. Het
UMC Utrecht heeft het idee inmiddels
geadopteerd en gebruikt een versie die
is geïnspireerd op die van het Maastricht
UMC+. Alle ideeën die binnenkomen bij
het Zorginnovatielab en waarmee we
aan de slag gaan, dragen bij aan de
ambitie ’een nieuw servicemodel met
alle tijd en ruimte voor de patiënt’.’

’DOOR DE BEL ME-SCHIJF
KUNNEN PATIËNTEN
MET EEN GERUST HART
DE AFDELING TIJDELIJK
VERLATEN’
‘WE MAKEN GEBRUIK
VAN BOUWSTENEN DIE
SAMEN HET NIEUWE
SERVICEMODEL VORMEN’
THEMAWEEK AFDELING
INTERNE GENEESKUNDE

’GEMETSELDE’ MUUR VAN
KARTONNEN DOZEN

Maastricht UMC+-medewerkers kunnen
dus aankloppen bij het Zorginnovatielab, maar Ruud en zijn collega’s bewandelen geregeld ook de omgekeerde
weg. Ruud: ’Zo kwamen we onlangs in
contact met een stafarts interne geneeskunde die geïnteresseerd was in onze
activiteiten. Uit dat contact is het plan
ontstaan om een themaweek te organiseren voor de medewerkers van de afdeling interne geneeskunde. Door middel
van drie bijeenkomsten horen we dan
rechtstreeks van de werkvloer waarmee
we kunnen helpen om de benodigde
zorginnovaties te ontwikkelen.’

In een van de gangen van het Zorginnovatielab is een hoge muur ’gemetseld’ van kartonnen dozen met een
bouwsteenprint. Op die dozen staan het
nummer en de titel van de innovaties
die klaar zijn om opgeschaald en verankerd te worden in de dagelijkse praktijk.
Zoals de titel ’Centraal melden hoofdingangen’ als onderdeel van de bouwsteen ’Melden’, ’Mantelzorgspreekuur’
als onderdeel van de bouwsteen ’Ontmoeten’ en ’Beeldbellen’ als onderdeel
van de bouwsteen ’Digitaal consult’.
Ruud: ‘We werken ook aan de onderlinge samenhang om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.’

BEGELEIDEND ADVIES
’Wanneer het prototype is ontwikkeld
en ervaring is opgedaan met de nieuwe
service informeren de zorgprofessionals
de raad van bestuur hierover. Met een
bekrachtiging kan de service de volgende fase in met een begeleidend
advies over wat er nodig is om opschaling en verankering te realiseren.
De zorgprofessionals zijn daar de
drijvende kracht achter.’ 
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ZORGKWALITEIT MET EEN
PLUS IN DE PLUSPRAKTIJK

PIE CASTERMANS & ANNA HUIZING
TEKST: PASCAL PANIS | FOTO’S: MARCEL VAN HOORN
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Sinds anderhalf jaar loopt in Maastricht-Heuvelland
het project PlusPraktijk, ofwel de huisartsenpraktijk
van de toekomst. Toekomstbestendige huisartsenzorg
is dan ook het doel. Maar wat is dat precies?

A

an het vijfjarige project nemen
vijftien huisartsenpraktijken uit
de regio deel. ZIO (Zorg In
Ontwikkeling) coördineert het project
en ondersteunt de PlusPraktijken bij de
uitvoering van hun activiteiten.
Zorgverzekeraar VGZ maakt, namens
alle andere zorgverzekeraars, het project financieel mogelijk. Anna Huizing is
programmamanager Innovatie &
Onderzoek bij ZIO en daarnaast verbonden aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht.
’Mede door de vergrijzing en het gegeven dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, hebben de huisartsenpraktijken het drukker dan ooit.’

HANDELEN
’Om de zorgkwaliteit te verbeteren,
richt een PlusPraktijk zich op een meer

doelmatige patiënt- en wijkgerichte
zorg. Daardoor kunnen ook de huisarts
en zijn collega’s binnen de huisartsenpraktijk hun werk met plezier blijven
uitvoeren.’ Pie Castermans is huisarts bij
Gezondheidscentrum Dr. Van Kleef in
Maastricht. ’Met de toename van de
ouderenpopulatie neemt ook de complexiteit van de zorg toe. Bij ouderen en
kwetsbaren komen veel problemen
samen. Vandaar dat de eerstelijnszorg
de stap moet maken van brandjes of
branden blussen naar meer proactief
handelen.’

ONDERLING BEST PRACTICES
UITWISSELEN
Anna: ’Daartoe werken de deelnemers
aan het project PlusPraktijk intensief
samen, zodat ze van elkaar leren en
daarmee de zorgkwaliteit kunnen
CONTENT #16 | JANUARI 2020

’JE HOORT NU HET ECHTE
VERHAAL VAN EEN PATIËNT’
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verhogen. Het onderling uitwisselen van
best practices is daarbij een belangrijk
aandachtspunt. Dat geldt ook voor
maximale transparantie binnen die
samenwerking, zowel op praktijkvoerings- als prestatiegebied. Om een en
ander in goede banen te leiden, vindt
viermaal per jaar intervisie plaats.’ Pie:
’We moeten als huisartsen dus met de
billen bloot, om het zo maar eens uit te
drukken. Ik probeer met de patiënt de
hulpvraag duidelijk te krijgen door breder te kijken en niet alleen aandacht te
hebben voor het somatische. Dat vraagt
ook van de patiënt om zich meer open
te stellen als hij vertrouwen en ruimte
voelt. Als een patiënt bijvoorbeeld een
check-up wil, vraag ik waarom hij die
nodig denkt te hebben.’

CONSULTTIJD VERLENGD
’Zo kom je dus tot een gesprek dat meer
dan alleen diagnostisch van aard is en
ontdek je bijvoorbeeld dat iemand
ongezond eet of te veel alcohol drinkt.
Zo maak je ook de omslag van ziekte en
zorg naar gezondheid en gedrag, wat
aansluit bij het positievegezondheidconcept van Machteld Huber, een concept
dat ook binnen het project PlusPraktijk
centraal staat. Om tot een patiëntgericht gesprek te komen, hebben we
binnen ons gezondheidscentrum de
consulttijd verlengd. Die bedroeg tien

minuten, inclusief administratieve
taken, nu bedraagt die vijftien minuten.
Daardoor zitten er minder patiënten in
de wachtkamer, maar wat belangrijker
is en nogmaals: je hoort nu het echte
verhaal van een patiënt, wat niet
gebeurt als je een consult onder een
te grote tijdsdruk moet afhandelen.
Bovendien is gebleken dat het aantal
verwijzingen daalt binnen huisartsenpraktijken die met een verlengde
consulttijd werken.’

PATIENT EMPOWERMENT
EN DOELMATIGER ZORG
Anna: ’Om het project te kaderen: de
PlusPraktijken richten zich op vier speerpunten. Het eerste speerpunt is patient

empowerment. Hier staat onder meer
de leefstijl van een patiënt centraal in
relatie tot positieve gezondheid.
Daarnaast is een actieve rol weggelegd
voor ICT. Dit bijvoorbeeld in de vorm
van e-services, waardoor patiënten
online een afspraak kunnen maken met
de huisarts. Doelmatiger zorg is het
tweede speerpunt. Daarbij gaat het
onder andere om deskundigheidsbevordering binnen de huisartsenpraktijk,
interventies rond het voorschrijven van
medicatie en ziekenhuisverwijzingen.’

WIJKGERICHTE ZORG
EN LEAN WERKEN

van een PlusPraktijk met de overige
zorg- en hulpverleners in een wijk. Het
speerpunt lean werken ten slotte streeft
ernaar dat de PlusPraktijken binnen vijf
jaar opereren volgens de lean-principes.
Die zorgen ervoor dat allerlei vormen
van ’verspilling’ worden tegengegaan.
Zo kan het voorraadbeheer te veel tijd
in beslag nemen, de interne informatieoverdracht gebrekkig zijn of is het
’s ochtends bovenmatig druk aan de
telefoon. Lean werken zorgt ervoor dat
de PlusPraktijken zich vooral kunnen
bezighouden met activiteiten die direct
waarde toevoegen aan de gezondheid
en het welzijn van patiënten.’ 

’Wijkgerichte zorg, het derde speerpunt,
concentreert zich op de samenwerking

’EEN PLUSPRAKTIJK RICHT ZICH
OP EEN MEER DOELMATIGE
PATIËNT- EN WIJKGERICHTE ZORG’
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ROY HAEX & KATYA SION
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Anders

Meten

TEKST: PASCAL PANIS | FOTO’S: MARCEL VAN HOORN

29

Katya Sion en Roy Haex zijn als promovendi
aan de Universiteit Maastricht betrokken bij
het project Anders Meten. Hoe zorgt dit
project voor een verbetering van de
zorgkwaliteit?

K

atya: ’Mijn werkgebied is de verpleeghuiszorg. Daar wordt binnen
een nieuw kwaliteitskader en vanuit het perspectief van de cliënt gewerkt
aan een verhoging van de zorgkwaliteit.
Ik zeg vanuit het perspectief van de
cliënt, omdat diens wensen samen met
die van de familie steeds zichtbaar zijn
geworden de afgelopen jaren.’ Roy:
’Ik ben actief in de thuiszorg. Het project Anders Meten richt zich op de
zachte kant van zorgkwaliteit. Vaak
wordt zorgkwaliteit gemeten met zogenaamde harde en objectieve indicatoren,
die zich bijvoorbeeld richten op onderwerpen als valpreventie, decubitus en
bloeddruk. Nogmaals, wij meten dus de
zachte of subjectieve kant, die zich concentreert rond de vraag hoe cliënten de
persoonlijke zorg ervaren die ze ont-

vangen. Dit ook in samenhang met de
aandacht die vanuit de zorg wordt
besteed aan hun familie en mantelzorgers.’

HANDVATTEN OM DE ZORG
TE EVALUEREN
Katya: ’In de literatuur staat dit bekend
als persoons- en relatiegerichte zorg, die
je kunt zien als een driehoek met drie
zijden: de cliënt, zijn familie en mantelzorgers, en de zorgverleners.’ Roy: ’De
woorden ’vertrouwen’, ’elkaar aanvoelen’ en ’inleven’ spelen een belangrijke
rol binnen die driehoek, en zijn van
invloed op hoe de zorg wordt ervaren.
Op dit interrelationele vlak gebeuren er
al veel mooie dingen. Wel kunnen de
zorgmedewerkers in de thuiszorg nog
wat extra handvatten gebruiken om de
CONTENT #16 | JANUARI 2020

zorgkwaliteit te verhogen. Of, anders gezegd: vaak vinden
zorgevaluaties op een informele wijze plaats gedurende de
zorgverlening. Door zorgverleners die handvatten te geven
om het gesprek over de ervaren zorgkwaliteit aan te gaan
en dit te communiceren binnen het team, kunnen we nog
gerichter actie ondernemen om de zorgverlening naar een
nog hoger niveau te brengen.’ Katya: ’Een voorbeeld daarvan in de verpleeghuiszorg. Een zorgmedewerker vertelt dat
een van de cliënten de vrijheid heeft om uit te slapen, wat
op zich een goede zaak is. Maar als je dan met de cliënt in
kwestie gaat praten, is deze van mening dat ze ’s ochtends
veel te lang in bed moet blijven liggen. De gerichte actie in
dit geval bestond uit een omkering van het werkschema,
waardoor deze cliënt nu ook vroeg uit de veren kan.’
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ACADEMISCHE WERKPLAATS OUDERENZORG ZUID-LIMBURG EN LIMBURG MEET

”

‘Zorgevaluaties vinden
vaak op informele wijze
plaats gedurende de
zorgverlening’

Het meten van de zachte kant van zorgkwaliteit is een initiatief van de zeven Limburgse zorgorganisaties, Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht binnen de Academische
Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg. Ze zijn daar begin
2017 mee gestart. Roy: ’Direct contact met de cliënt en de
praktijk is belangrijk om het project Anders Meten tot een
succes te maken en een innovatieve manier van meten te
ontwikkelen. Dit is ook een van de speerpunten van de provincie Limburg, die het project mogelijk maakt vanuit de
kennis-as Limburg Meet (LIME). Cocreatie is een wezenlijk
onderdeel van Anders Meten. Binnen het project maken we
onder meer gebruik van de kaarten van My Home Life, een
internationale organisatie die zich inzet voor de kwaliteit
van leven van ouderen. Op die kaarten is bijvoorbeeld een
landschap, een dier of een persoon met een hand aan zijn
oor afgebeeld. Dit om op een andere manier het gesprek
aan te gaan met cliënten.’

’MIJN DOCHTER HEEFT OOK EEN HOND’
’Die afbeeldingen helpen bij het onderzoek. Als ik bijvoorbeeld vraag wat een cliënt van de zorgverlening vindt, zou
die de kaart met het oor kunnen nemen en daarmee de
wens aangeven dat er beter naar hem of haar wordt

geluisterd.’ Katya: ’Die kaarten maken het onderzoek concreter, al is elke cliënt natuurlijk weer anders en niet altijd
even informatief. Het komt ook wel voor dat een cliënt een
afbeelding van een hond kiest en dan antwoordt: ’Mijn
dochter heeft ook een hond.’ Al met al is het een beetje
pionieren in het onderzoek, wat niet wegneemt dat we uiteindelijk uitkomen waar we willen uitkomen: de behoeften
van cliënten duidelijk in ’kaart’ brengen. De Ruimte voor
zorg-app is daarbij ook een handig hulpmiddel. Met die app
kunnen we onder andere de gesprekken opnemen. Die
gesprekken vinden trouwens plaats op basis van een waarderende benadering. Met andere woorden: we vragen in
eerste instantie niet naar de eventueel negatieve ervaringen
van cliënten, maar naar hun positieve ervaringen. Dat maakt
het voeren van een goed gesprek gemakkelijker.’

CULTUUROMSLAG
Roy: ’We zijn op zoek naar methodieken waarmee zowel de
verpleegkundigen, verzorgenden, mantelzorgers en cliënten
hun voordeel kunnen doen in het verbeteren van de directe
zorgverlening. En waardoor ze kunnen leren en verbeteren
op team- of afdelingsniveau.’ Katya: ’Momenteel onderzoekt
de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg ook
hoe de verkregen informatie in de praktijk kan worden
doorgevoerd via leren en verbeteren. We ontvangen
enthousiaste berichten uit diezelfde praktijk, al moeten er
wel nog wat puntjes op de i worden gezet.’ Roy: ’Er dient
nog een cultuuromslag plaats te vinden om de zorgkwaliteit
op een andere, meer continue manier te meten en te evalueren. In die zin dat daar ruimte voor wordt gecreëerd en dat
het een onderdeel wordt van het zorgproces. Het afstappen
van afvinklijstjes en het verminderen van administratieve
druk is hierbij essentieel.’ Katya: ’Wat ik nog wil toevoegen:
het project is onderdeel van een lerend netwerk. Dit houdt
in dat zorgmedewerker A kijkt hoe zorgmedewerker B te
werk gaat en vice versa, zodat ze samen verbeteringen kunnen doorvoeren om de zorgkwaliteit te verhogen.’ 

‘Het project
Anders Meten meet
de zachte, subjectieve
kant van zorgkwaliteit’

”
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MARIEKE BRUIJNEN & MARJON DRESENS
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‘Er is nog sprake
van zó veel kwaliteit
van leven in een
zorgcentrum’

TEKST: PASCAL PANIS | FOTO’S: MCM PRODUCTIONS

Specialist ouderengeneeskunde Marjon Dresens heeft Marieke
Bruijnen, die in september 2019 het certificaat voor dezelfde
functie behaalde, opgeleid. Beide artsen dragen bij aan de
kwaliteit van leven van ouderen door de zorgkwaliteit te bewaken
en te verbeteren.

M

arjon: ’Naast mijn werk als
opleider ben ik als behandelend arts actief binnen de
Envida-locaties Larisa en de Mins.’
Marieke: ’Mijn werkterrein omvat
Lenculenhof en La Valence. Daarnaast
doe ik de supervisie van een collegabasisarts bij UMC+ Herstelzorg en eerstelijnsconsulten voor huisartsen in
Maastricht.’ Marjon: ’De zorg voor de
bewoners is dikwijls complex. Omdat ze
vaak te maken hebben met meerdere
somatische aandoeningen tegelijk en
met cognitieve problemen. Dat geldt
soms ook voor bewoners zonder dementie.’ Marieke: ’Dan zijn er nog de psychiatrische aandoeningen. Een specialist
ouderengeneeskunde richt zich overigens niet alleen op de zorgvraag van de
individuele bewoner. Tegelijkertijd moet
hij rekening houden met de wensen en
verwachtingen van familieleden. Samen
met de familie of de contactpersoon
wordt gekeken naar de best passende
zorg.’

EEN BEWONER DIE GEEN
PIJNBESTRIJDEND MIDDEL
WIL
Marjon: ’Verder wordt de zorgkwaliteit
bepaald door de woonomgeving van
een bewoner en de mate waarin aandacht wordt besteed aan zijn welzijn.’
Marieke: ’Een andere belangrijke rol die
we samen met het multidisciplinaire
team vervullen, bestaat uit het coachen
van de verzorgenden en verpleegkundigen om zo veel mogelijk kwaliteit aan
het leven toe te voegen. Dit vraagt voor
elke bewoner een andere manier van
kijken en handelen. Zo zijn er bewoners
die niet elke dag gewassen willen worden. Daar moet je op inspelen als je
werkelijk vraaggerichte zorg wilt verlenen.’ Marjon: ’Een ander voorbeeld is

dat van een bewoner die geen pijnbestrijdend middel wilde gebruiken bij de
verzorging van zijn zeer pijnlijke wonden. Dan sta je voor een dilemma, waarbij je een goede afweging moet maken
tussen de wens van de bewoner en de
juiste zorg. Na uitgebreid multidisciplinair overleg was in dit geval de eindconclusie dat de bewoner in kwestie niet
volledig wilsbekwaam was, waardoor
we toch enige vorm van pijnbestrijding
konden toepassen.’

OPLEIDING TOT SPECIALIST
OUDERENGENEESKUNDE
VAN START IN MAASTRICHT
Marjon: ’Een goede zorgkwaliteit voor
ouderen begint bij een goede kwaliteit
van de driejarige opleiding tot specialist

’SAMEN MET HET MULTIDISCIPLINAIRE
TEAM COACHEN WE VERZORGENDEN
EN VERPLEEGKUNDIGEN’
CONTENT #16 | JANUARI 2020

33

34

ouderengeneeskunde. Na Amsterdam,
Leiden en Nijmegen gaat die opleiding
in september 2020 ook van start aan de
Universiteit Maastricht. En dat is mooi,
want we hebben duidelijk behoefte aan
meer specialisten ouderengeneeskunde.’
Marieke: ’Hoe communiceer je met
ouderen en hoe voer je de soms moeilijke gesprekken met de mensen om hen
heen? Hoe behandel je iemand met bijvoorbeeld hartproblemen, iemand die
last heeft van kortademigheid of
iemand met complexe wonden? Hoe
verleen je de juiste palliatieve zorg?
Hoe ga je om met vragen rond een
naderend levenseinde en wanneer neem
je zelf het initiatief voor een gesprek
over advanced care planning? Hoe geef
je de samenwerking met huisartsen in
de eerste lijn vorm? Deze en nog veel
meer onderwerpen komen uitgebreid
aan bod tijdens de opleiding.’

IN TEAMVERBAND
LUISTEREN NAAR
RAMMELENDE BORDEN
Marjon: ’Je leert ook dingen die niet
direct te maken hebben met de primaire
cliëntenzorg. Zoals agendabeheer en
timemanagement.’ Marieke: ’Daarnaast
leer je hoe je moet superviseren en delegeren, zodat je niet té lang blijft stilstaan bij een bepaalde casus. Nog een
voorbeeld over onze coachende taak:
een teveel aan prikkels kan een negatieve uitwerking hebben op het gedrag
van bewoners met dementie. Als je dat
signaleert als specialist ouderengeneeskunde kun je het verzorgend en verplegend team daar bewust van maken.

’JE LEERT OOK DINGEN DIE NIET
DIRECT TE MAKEN HEBBEN MET
DE PRIMAIRE CLIËNTENZORG’
Bijvoorbeeld door in samenwerking met
een psycholoog en gedragsverpleegkundige een geluidsopname te maken van
de dagelijkse gang van zaken op een
afdeling. Vervolgens kun je dan in teamverband luisteren naar de rammelende
borden, naar elkaar roepende medewerkers en andere storende geluiden.
Vanuit deze gezamenlijke bewustwording krijgt een team inzicht en handvatten om beter om te gaan met bewoners
met gedragsproblemen.’

DWAALDETECTIE IN SCHOEN
Marieke: ’Op 1 januari is de Wet zorg en
dwang of Wzd in werking getreden.
Deze vervangt de huidige Wet Bopz.
Wat onder andere nieuw is, is dat de
Wzd ook van toepassing is op cliënten
die niet gedwongen zijn opgenomen.
We zijn met een multidisciplinair team
bezig om deze wet te ’vertalen’, zodat
deze past binnen de visie van Envida.
Daarbij werken we volgens de geest van
de wet: minder onvrijwillige zorg en
meer vrijheid. Zo kijken we naar de
mogelijkheid om bewoners met behulp
van zorgtechnologie meer bewegingsvrijheid te bieden binnen en eventueel
buiten het woonzorgcentrum.’ Marjon:
’Neem een bewoner met dementie die
nu op een gesloten afdeling verblijft.
Door dwaaldetectie aan te brengen in

een schoen kan die bewoner dan bijvoorbeeld wel de afdeling verlaten om
het restaurant te bezoeken. Maar hij
kan niet het gebouw verlaten, omdat
onder de deuren van de hoofdingang
een zogenaamde IDT-lus is aangebracht
die die deuren gesloten houdt als een
bewoner met dwaaldetectie zich daar
bevindt. Ook dit soort toepassingen verhoogt de zorgkwaliteit en we gaan die
toepassingen Envida-breed inzetten,
passend bij de individuele bewoner en
binnen de wet. De artsen en psychologen die Wzd-functionaris worden, krijgen daar een leidende rol in.’

MEER DAN DE MOEITE WAARD
Marieke: ’Wat ik nog wil toevoegen:
veel mensen hebben een onvolledig
beeld van het leven in een woonzorgcentrum en het werk van een specialist
ouderengeneeskunde. Te vaak nog
wordt gedacht dat hier weinig gebeurt,
maar het tegendeel is waar. Er is hier
nog sprake van zó veel kwaliteit van
leven. Of het nu gaat om een bewoner
die zich verheugt op een autoritje met
zijn zoon, de verjaardag van een kleindochter of een muzikale middag met
medebewoners: dat alles maakt het
werk van een specialist ouderengeneeskunde meer dan de moeite waard.’ 

NIEUWS

35

Woonzorgcentra van
Envida in de top-10
van Nederland
Kwaliteit van zorg kun je op verschillende manieren meten. De mate
waarin bewoners, cliënten, patiënten en hun familieleden tevreden
zijn over de zorg is er daar een van.
Waarschijnlijk is dat ook meteen de
beste maatstaf, want de cliënt staat
centraal. Als die erg tevreden is,
dan zegt dat iets over de kwaliteit
van zorg.
De woonzorgcentra van Envida in
Maastricht en in het Heuvelland behoren volgens Zorgkaart Nederland tot de
beste van Nederland. Op deze landelijke
waarderingswebsite van de Nederlandse
Patiëntenfederatie staat Envida in de
top 10, aldus de in november 2019
gepubliceerde uitslag.
Roger Ruijters, voorzitter van de raad
van bestuur van Envida, is blij met de

top 10 notering. “Ik ben heel trots op
alle medewerkers en vrijwilligers van
Envida. We willen dat ook in een woonzorgcentrum het leven de moeite waard
is. Mensen een dag met een gouden
randje geven. Het is erg fijn als dat
wordt herkend en gewaardeerd.”
Envida vindt het belangrijk dat bewoners van woonzorgcentra zo veel mogelijk hun eigen leven kunnen blijven leiden. “Met goede zorg, maar ook met
zaken die voor hen belangrijk zijn. Hun
gewoonten van thuis bijvoorbeeld.
Waarom zou iemand die ineens op moeten geven als hij verhuist naar een
woonzorgcentrum?”
Volgens Roger Ruijters straalt de waardering voor de woonzorgcentra ook af
op de wijkzorg. “Bij Envida werken we

samen hard aan de kwaliteit van het
leven van onze bewoners en cliënten, of
het nu in de woonzorgcentra of bij de
mensen thuis is. Kwetsbare mensen in
Maastricht en het Heuvelland zijn bij
Envida in goede handen, dat proberen
we waar te maken.” 

ZorgkaartNederland is een initiatief
van de Patiëntenfederatie
Nederland en is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse
gezondheidszorg . Op de website
delen mensen hun ervaringen met
elkaar. Aan de hand van al die
waarderingen is uitgerekend welke
verpleeghuizen, ziekenhuizen en
zelfstandige klinieken in 2019 het
best gewaardeerd werden .
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