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EXPERTISE VERSTERKEN 
VOOR EN DOOR PATIËNTEN



‘VAN 
HARTE 
DANK 
VOOR 
JULLIE 
INZET!’

2020. Corona. In heel de wereld. 

Ook onze organisatie werd getroffen, helaas. Maar het 
bracht wel bij onze medewerkers het allerbeste naar 
boven. Ondanks angst en onzekerheid schitterden zij in 
collegialiteit, flexibiliteit, sterk engagement en volgehouden 
inzet. Heel het jaar lang. Ontzettend dankbaar zijn we hen!

En, ondanks alles, hielden ze steeds de focus op onze 
patiënten en bewoners. Want 2020 was niet alleen Corona. 
Onze ‘expertise versterken voor en door patiënten’ was en 
is onze doelstelling:
- de patiënt met expertise in zijn hersteltraject,
- de familie als bron van ervaring en expert in de gedeelde 
zorg,
- en onze medewerkers met hun deskundigheid en hun 
expertise.

Voor ons zijn deze gebundelde krachten de weg naar 
kwaliteitsvolle en veilige zorg in een warme organisatie. 
Vol vertrouwen houden we deze focus vast en kijken we de 
toekomst met veerkracht en verbinding tegemoet.

Hartelijke groet,
Cindy Monard
Algemene directeur

Louis Roppe
Voorzitter



De patiënt als expert

‘Herontdek je krachten en zoek 
naar de juiste middenweg om in 
dialoog te gaan met zowel 
patiënt als hulpverlener.’
Hilde Steegmans, 
ervaringsdeskundige.

Aanwerven van betaalde 
ervaringsdeskundige als 
volwaardige medewerker.

Gedeelde expertise: familie als partner en expert in onze zorg

Opstart adviestraject familieparticipatie in samenwerking met 
Similes.

Familie betrekken op alle niveaus van de zorg is een bron van kennis en 
ervaring, die bijdraagt tot een verbetering en versterking van de zorg.

Familie krijgt een vaste plaats in het behandeltraject van onze patiënten, 
omdat we geloven in de kracht en de meerwaarde hiervan.

VERRE-KIJKER
VERDER KIJKEN
FOCUS HOUDEN
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Aanwenden van interne en externe expertise in het traject van 
beschermende en vrijheidsbeperkende maatregelen

Ons agressiebeheersingsbeleid streeft ernaar de beschermende 
en vrijheidsbeperkende maatregelen zoveel mogelijk te 
beperken via een integrale benadering die gericht is op 
PREVENTIE - INTERVENTIE - NAZORG.

Tussen deze drie groepen van medewerkers, elk met een eigen expertise, 
wordt overleg voorzien. Daarnaast wordt de verbindende factor gerealiseerd 
door één persoon die de intervisie en de werking van de drie groepen 
ondersteunt. Op die manier vormt de som van de delen een mooi en 
werkbaar geheel.

Aangezien elk onderdeel een specifieke expertise en inzet 
vereist, werd er voor gekozen om verschillende groepen 
van medewerkers hierin de nodige deskundigheid te laten 
verwerven. 

In 2020 werd ons team van 16 agressiecoaches opgeleid door team ACHT: 
AgressieConflictHanteringTraining van de UCLL. De opdracht van de 
agressiecoaches bestaat erin om preventie van agressie expliciet op de 
agenda van de zorgeenheid te zetten. Aan de hand van het evidence based 
‘Safewards model’ en bepaalde methodieken implementeren zij preventieve 
acties waardoor agressie op de zorgeenheid daalt en/of ernstige escalaties 
vermeden worden. 

Managen van incidenten: Alle medewerkers beschikken over een aantal tools 
die ertoe kunnen leiden dat een patiënt op een veilige en humane manier 
ondersteund wordt om zijn/haar zelfcontrole te herwinnen. Een groep van 12 
medewerkers wordt sinds 5 jaar getraind door Jeroen Cottenie (KARUS) om 
via de methodiek van train-the-trainer hun expertise op het vlak van Patiënt 
en Teamgerichte Veiligheidstechnieken te delen met hun collega’s van MCSJ. 

Voor medewerkers die geconfronteerd worden met een schokkende 
gebeurtenis (een ernstig agressie-incident is hiervan een voorbeeld) is 
het belangrijk dat zij op een aangepaste manier worden opgevangen. 
Schokkende gebeurtenissen kunnen de draagkracht van medewerkers ernstig 
op de proef stellen, hetgeen op zijn beurt invloed kan hebben op de kwaliteit 
van zorg, de veiligheid en het welzijn van alle betrokkenen. In 2020 werd 
een Peer-Support team gevormd met negen medewerkers. Zij werden door 
Human Link opgeleid om op een deskundige manier nazorggesprekken te 
organiseren en te begeleiden ‘door en voor collega’s’. 
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Referentiemedewerkers: cultuurdragers patiëntveiligheid

“Je bent een vast aanspreekpunt en stelt nieuwe patiënten gerust tijdens de 
eerste week.” 

“Voor mezelf was het een constructief leerproces om zonder vooroordelen om 
te gaan met verschillende personen vanaf dag 1.” 

“De dankbaarheid die ik mocht ervaren door rust voor andere patiënten te 
creëren, deed mij goed.” 

“Positief ervaren. Fijn om te weten dat er altijd iemand is. 

“Erg leerrijk!” 

“Zeker blijven doen.”

Patiënten van zorgeenheid A7 fungeren als meter of peter bij het 
onthaal van medepatiënten

Vanaf 2017 lopen onze referentiemedewerkers Patiëntveiligheid jaarlijks een 3 
tot 4 veiligheidsronden op hun zorgeenheid. Een 80-tal items zoals hygiëne, 
dossiervoering, medicatie, veilige omgeving worden gecontroleerd. Al jaren 
scoren we meer dan 90% ‘in orde’, maar er blijven telkens verbeterpunten. 
Zo houdt de referentiemedewerker de veiligheid voor de patiënt en de 
collega’s goed in het oog. Ieder kwartaal worden deze cijfers ook in het 
managementcomité besproken. De (referentie-)medewerkers kennen 
inmiddels de veiligheidsitems zo goed dat ze het hele jaar door hier aandacht 
voor hebben. 

Patiëntveiligheidsronden zijn een belangrijk onderdeel van onze 
veiligheidscultuur.

“IK VIND DIT
EEN ERG GOED

INITIATIEF”



Focusgroep:  patiënt en familie bieden verbeterpotentieel aan

De parelboekjes bieden een houvast aan de woonzorgcentra en beschrijven 
de gewoontes en behoeften van patiënten. Op deze wijze kent de zorg voor 
de patiënten een naadloze aansluiting van de ene naar de andere organisatie.

Het invullen van het ‘Het Parelboekje’ en de daarbij horende contacten met 
betrokken familieleden, patiënten en woonzorgcentra, werpen een preventief 
zicht op mogelijke knelpunten en optimaliseren de schakelmomenten.

Ook tijdens de nazorg is ‘Het Parelboekje’ een handige leidraad voor al de 
betrokken partijen.

Parelboekjes: verhalen en noden van patiënten in woord en 
beeld 

Interdisciplinaire teams, doelgroep ouderenzorg, bundelen 
kennis om gestroomlijnde zorg tijdens schakelmomenten te 
optimaliseren.

‘Een gezonde mix van professionele deskundigheid en 
ervaringsdeskundigheid helpt patiënten en familie het meest vooruit.’ 
Zelfhulpgroepen vullen professionele hulp aan.

Zelfhulpgroepen en familieverenigingen: bron van expertise in 
onze organisatie

Wij zijn een ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’.
Het verbeteren van onze processen, zodat ze goed aansluiten bij de wensen 
en verwachtingen van patiënten en familie, is een continu doel. Daarom 
worden jaarlijks enkele hoofdverpleegkundigen als experts opgeleid door het 
Netwerk Klinische Paden van de KU Leuven. Eén van de onderdelen is inzicht 
verkrijgen van patiënten en familie over hun ervaren zorg en verbeterpunten. 
Hiervoor gebruiken we focusgroepgesprekken. In een ontspannen sfeer 
wordt met een groep (ex)patiënten en een aparte groep familieleden het 
proces overlopen. Er wordt gekeken naar de contactmomenten en gevoelens 
hierbij. Wat positief beleefd werd, trachten we te behouden. Maar er komen 
ook de nodige verbeterpunten en inzichten naar voor.  

Patiënten en familie zijn immers de experts van hun eigen doorgemaakte 
proces. Zij bezitten een grote schat aan informatie die ze graag met ons 
willen delen. Ook geven ze aan tevreden te zijn dat naar hun ervaring en 
mening geluisterd wordt, om zo verbeteringen door te voeren. Het zijn niet 
altijd grote verbeteringen maar veelal ook kleine praktische aanpassingen. 
Focusgroepen houden de focus op het patiëntenproces.

Ook in 2021 worden weer nieuwe focusgroepen georganiseerd.

DE FOCUS
OP HET 
PATIËNTEN-
PROCES



In 2020 ontwikkelde zorgeenheid A4 (doelgroep Ouderen) 
in samenwerking met HerstelAcademie Limburg en enkele 
andere partners (Similes, familie-ervaringsdeskundigen) 
de module ‘Familie in Herstel’. In de HerstelAcademie ligt 
de focus op het verwerven van kennis om met psychische 
problemen om te gaan.

Tijdens het najaar van 2021 wordt deze module 
aangeboden in de regio Bilzen door een medewerker van 
zorgeenheid A4 en een familie-ervaringsdeskundige.

HerstelAcademie: plaats waar ervarings- 
deskundigheid en professionele expertise elkaar 
ontmoeten

Familie in herstel

“Wij vinden het belangrijk om beschikbaar te zijn voor 
patiënten en familie, met ruimte voor informele contacten 
en begeleiding, steunend op flexibiliteit en vertrouwen. 
We vinden het cruciaal om oog te hebben voor de noden, 
vragen en het verhaal van de patiënt, familie en naasten. 
We delen onze kennis en ervaringen hierover graag met 
anderen.”

V e e r k r a c h t i g
V e r b i n d e n
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