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Wat ons plan was:
Wij, als verpleegkundigen van afdeling 5 Noord merkten we dat we veel vragen kregen van onze ontslagen patiënten.  
Dit ging over verpleegkundige handelingen die zij (of de thuiszorg) moesten uitvoeren. Ze wisten niet zo goed hoe ze  
dit moesten aanpakken, en dus kon deze zorg niet uitgevoerd worden zoals bedoeld. Daarnaast kostte het de afdeling  
extra tijd. Dat wilden we beter doen voor onze patiënt.

Wat de resultaten waren:
We hebben onze patiënten binnen 1 week na ontslag telefonisch geïnterviewd om te kijken hoe het ze beviel. Ook 
hebben we veel collega’s geïnterviewd, ook van andere afdelingen. Hier kwam het volgende uit:
1. Patiënten gaven aan zich veilig en vertrouwd te voelen, wetende dat er middelen zijn waarmee ze thuis uit de 

voeten kunnen. Dit bevordert de zelfredzaamheid van de patiënt. 
2. Uit alle gesprekken bleek dat er een verbeterslag is gemaakt tijdiger het pro actief werken omtrent ontslagtraject. 

Onze verpleegkundigen werken hiermee beter toe naar de fase van ontslag.  Dit komt doordat de randvoorwaarden 
omtrent het ontslagtraject zijn verbeterd.

3. Tevens blijkt dat er minder telefonische hulpvraag komt vanuit de eerste lijn collega’s. Denk hiermee aan thuiszorg 
en zorg in het verpleeghuis.

Wat we gedaan hebben:
We hebben bij patiënten en andere betrokkenen nagevraagd waar behoefte aan was. Aan de hand daarvan hebben we 
voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Hiermee kunnen we de patiënten de juiste informatie meegeven, zodat iedereen  
weet hoe ze de zorg zelf op de beste manier kunnen uitvoeren.
Wat we hebben ontwikkeld zijn:
1. Voorlichtingsvideo’s, waarin in geuren en kleuren wordt verteld hoe de verpleegkundige handelingen werken.
2. Instructiekaarten: stappenplannen waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe een verpleegkundige handeling  

dient te worden uitgevoerd.

Wat we hebben gedaan om het nóg verder te verbeteren: 
• Video’s aangepast op basis van de reacties van de patiënten. Denk hierbij aan de tekst, snelheid en duidelijkheid.
• We hebben een overzichtje gemaakt van de handelingen die eventueel nog meer in aanmerking komen. 
• Zorgen dat de video’s actueel blijven, mocht er iets veranderen in de handeling.
• We evalueren eens in de drie maanden om te kijken of alle informatie nog steeds up-to-date is, en hoe de video’s 

leven bij de patiënten.

zgt.nl/voorlichting-heelkunde


