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Kom je woordje doen

www.uzleuven.be/jobs

Topreferent zijn in patiëntenzorg, opleiding en onderzoek, dat zijn
de drie hoofdopdrachten van UZ Leuven. Om onze toonaangevende
rol in België en Europa verder uit te bouwen, bundelen meer dan
8 800 gedreven medewerkers elke dag hun passie voor kwaliteit in
gezondheidszorg.
Ben jij een talentvolle verpleegkundige of vroedkundige?
Ga dan snel naar www.uzleuven.be/jobs en ontdek onze vacatures.
Veelzijdig aanbod, doorgroei- en opleidingsmogelijkheden,
coaching binnen een stimulerende werkomgeving zijn binnen
UZ Leuven geen loze woorden.
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Dichter bij De praktijk: het Leer- en
innovatie centrum in uZ Leuven
Verpleegkundigen die voor het eerst in de praktijk
stappen, voelen zich niet altijd klaar voor de realiteit
van het verpleegkundig beroep. Geïnspireerd door
ervaringen in binnen- en buitenland, vond er de laatste
jaren in enkele Vlaamse ziekenhuizen een bijzondere
stagevorm plaats, waarin men de kloof tussen opleiding
en beroepspraktijk wilde overbruggen. Ook in UZ Leuven
werden een aantal hospitalisatieafdelingen omgedoopt
tot Leer- en Innovatie Centrum (LIC).
De belangrijkste doelstelling van het LIC in UZ Leuven
bestond in het aanbieden van een krachtige leeromgeving
aan laatstejaarsstudenten verpleegkunde uit twee
verschillende
opleidingsniveaus
(bacheloropleiding
KHLeuven en HBO5 Sint-Franciscus Leuven). Elke student
kreeg de volle verantwoordelijkheid voor de organisatie
en coördinatie van de zorg over drie tot vier patiënten
gedurende de volledige werkshift. Vanuit de opleiding
werden de studenten opgevolgd door praktijklectoren
en stagebegeleiders. Vanuit het ziekenhuis werden de
studenten gesuperviseerd door de hoofdverpleegkundige
en door hiertoe opgeleide mentoren, op hun beurt
begeleid door het Nurse Support Team. De mentoren
behielden wel de eindverantwoordelijkheid over de
patiëntenzorg en garandeerden dat de veiligheid van de
patiënt op geen enkel moment in het gedrang kwam. Een
tweede doelstelling van het LIC bestond erin de docenten
dichter bij de praktijk te brengen en de mentoren een

andere kijk te geven op studentenbegeleiding.
Het LIC was een zeer positieve ervaring voor alle
betrokkenen. De meeste studenten konden tijdens
deze stage voor het eerst de aangeleerde competenties
van organiseren, coördineren en innoveren echt
omzetten in de praktijk. Zo konden zij de realiteit van de
verpleegkunde volledig ervaren. De mentoren maakten
een intens groeiproces mee, en ze gaven aan graag
opnieuw aan een gelijkaardig project te willen deelnemen.
Zij werden hierin bijgetreden door de lectoren van beide
participerende scholen.
Het duidelijke succes van deze stagevorm maakt dat
UZ Leuven samen met de betrokken scholen verder zal
zoeken naar stagevormen die de studenten optimaal
voorbereiden op de verpleegkundige beroepspraktijk.
De formule van het LIC impliceert een grotere
tijdsinvestering, die niet zonder meer veralgemeend kan
worden. Belangrijke elementen kunnen echter wel in
klassieke stages geïntegreerd worden. De LIC-mentoren
zullen voortaan kiezen voor een andere begeleiding
van de studenten, waarbij ze de studenten meer zullen
loslaten en meer zullen responsabiliseren voor de globale
zorg. In combinatie met een betrokken begeleiding staat
deze responsabilisering borg voor een goede en veilige
patiëntenzorg, waardoor de studenten met een gezond
zelfvertrouwen de praktijk in kunnen stappen.
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Sterk in onderwijs,
onderzoek en dienstverlening
•
•
•
•
•

Vorming op maat
Advies
Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
Expertenlezingen, seminaries en workshops rond actuele thema’s
Exploratie in binnen- en buitenland rond recente ontwikkelingen in de zorg

Expertise KHLim QUADRI: ouderenzorg, moeder- en kindzorg, ethiek, VTO, delier,
persoonsgerichte zorg en kleinschalig wonen voor personen met dementie, NAH,
prenatale screening, zwangerschap en obesitas
Expertise KHLeuven:
Patient centered care: Zelfmanagement bij chronisch zieken, diabetes en ICTondersteuning, gelijkheid in gezondheidszorg, Midwifery Led Care, actief ouder
worden, studentenattitudes tegenover sexueel overdraagbare aandoeningen
Actief ouder worden (met focus op voeding en gezondheid): Exergames, move
towards health – Spiervermoeibaarheid en zelfervaren vermoeidheid bij ouderen
Banaba’s: intensieve zorgen en spoedgevallenzorg – geestelijke gezondheidszorg –
oncologische zorg – pediatrische gezondheidszorg – sociale gezondheidszorg
Postgraduaten: pediatrie en neonatologie – verpleegkunde in de ouderenzorg –
Voeding en oncologie – diabeteseducator – palliatieve zorg – lactatiekunde – ethiek
Permanente vorming: Palliatieve zorg – Proefdierkunde – Referentieverpleegkundige
in de wondzorg – Voeding – Borstvoeding – Radioprotectie – Oncologische zorg

Meer info
KHLim: Ingrid Dreessen (ingrid.dreessen@khlim.be)
www.khlim.be T +32 (0)11 28 82 60
KHLeuven: Tessa Avermaete (tessa.avermaete@khleuven.be)
& Annelies Vandamme (annelies.vandamme@khleuven.be)
www.khleuven.be T +32 (0)16 375 200
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armonea, een plek waar een verpleegkundige
meer dan alleen verplegen kan…
We ontmoeten Kim Monten (26) en Linda Vandeweyer
(42) voor een gesprek over het werk als verpleegkundige
in een woonzorgcentrum. Zij doen op dat moment hun
ochtendshift in woonzorgcentrum hemelrijck te Mol, één
van de ruim 50 voorzieningen van armonea.
Kim werkt sinds 2010 als verzorgende in het
woonzorgcentrum en besliste om de stap naar
verpleegkunde te zetten. Een weloverwogen keuze.
“Als verzorgende weet ik uiteraard heel goed waar
verpleegkunde in een woonzorgcentrum voor staat. Om
de residenten nog meer te kunnen helpen, leek het mij
een must om de vorming verpleegkunde te volgen. Na de
aanmoediging van collega’s, familie en vrienden ben ik nu
gestart met deze driejarige opleiding.”
Hier kan Kim op de coaching van Linda rekenen. Zij is,
zoals ze zeggen, een oude rot in het vak en startte haar
verpleegkundige carrière in een ziekenhuis.
“Na het hectische werken in het ziekenhuis zocht ik
meer rust, zowel emotioneel als fysiek.”
“Hier vond ik meer rust...” aldus Linda. “Toen ik kwam
solliciteren, was de fijne familiale sfeer het eerste wat
me opviel. Iedereen doet een babbeltje met iedereen, de

bewoners worden als het ware een stukje familie. Wat een
contrast met het ziekenhuis!”
We vragen naar het verschil tussen werken in een
ziekenhuis en een woonzorgcentrum. Linda: “Hier houdt
men veel meer rekening met je privéleven en zoekt de
directie oplossingen waar nodig.” Ze vindt dat je zelfs meer
vrije tijd hebt dan collega’s die van negen tot vijf werken.
“Je weet dat je weekendwerk moet doen. Maar door de
compensatiedagen krijg je heel wat extra qualitytime terug.
Daarnaast mag je je hobby’s gerust meebrengen. Neem nu
de seniorenweek waar een collega met passie voor zang
zich tijdens de playbackshow ten volle kon uitleven. Of de
kerstmarkt waar de culinair aangelegde verpleegkundigen
overheerlijke tiramisu maakten en zelf wafels bakten.”
“Een goede combinatie werk en privé is hier perfect
haalbaar.”
Kortom, een verpleegkundige in een woonzorgcentrum
doet meer dan verplegen alleen. Hier werk en leef je in één
grote familie en heb je een grote persoonlijke inbreng. Een
wereld van verschil. Kim en Linda hebben hun droomjob
alvast gevonden!
jobs.armonea.be
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Ruim 2.300 medewerkers en 200 artsen staan binnen AZ Nikolaas garant voor een kwaliteitsvolle zorg op mensenmaat. Onze
Ruim 2.300 medewerkers en 200 artsen staan binnen AZ Nikolaas garant voor een kwaliteitsvolle zorg op mensenmaat. Onze
organisatie is steeds in beweging, innoveert en denkt toekomstgericht. We hebben campussen in Sint-Niklaas, Temse, Hamme,
organisatie
is steeds in beweging, innoveert en denkt toekomstgericht. We hebben campussen in Sint-Niklaas, Temse, Hamme,
Beveren en Sint-Gillis-Waas. Momenteel zoeken wij enthousiaste en gedreven (m/v):
Beveren en Sint-Gillis-Waas. Momenteel zoeken wij enthousiaste en gedreven (m/v):
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actuele vacatures (ook voor niet-verpleegkundige functies) en een uitgebreide
functiebeschrijving kan je vinden op onze website www.aznikolaas.be
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stuur dan je cv en motivatiebrief naar vzw AZ Nikolaas, Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, t.a.v. Martine D’hollander, deskundige

Personeel en Organisatie (T: 03 760 79 02).

www.aznikolaas.be
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Verpleeg- en Vroedkunde Vandaag:
meer dan ‘care’ In HeT uZ BruSSel
Het aantal studenten in de verpleeg- en vroedkunde is
nog nooit zo hoog geweest. Blijkbaar is het imago van het
beroep veranderd. Maar misschien ligt het vooral aan het
feit dat het beroep zelf is geëvolueerd. Zo is in het UZ Brussel
verpleeg- en vroedkunde veel meer dan enkel ‘care’.
Onderzoek toont aan dat patiënten hun verblijf in een
zorginstelling beoordelen op basis van veelal subjectieve
factoren, zoals de vriendelijkheid van het verplegend
personeel, de tijd die verplegenden voor de patiënten maken
en hun aandacht voor de patiënten. Verpleegkundigen en
vroedvrouwen spelen dan ook een sleutelrol in de perceptie
van de zorg. Natuurlijk blijft de zorg zelf de essentie.
Verpleeg- en vroedkundigen begeleiden immers het
uitvoeren van de voorgeschreven behandeling en leveren
daardoor een belangrijke bijdrage tot het genezen van de
patiënt. ‘Care’ en ‘Cure’ blijven de kern.
Nieuwe technologieën
De omstandigheden waarin deze zorgverleners vandaag
werken, is in het UZ Brussel echter sterk geëvolueerd.
Een sprekend voorbeeld is het gebruik van het mobiel
werkstation. Als de verpleegkundige bij de patiënten
langsgaat voor het afgeven of toedienen van medicatie,
heeft die rechtstreeks via een mobiele pc toegang tot
het elektronisch medisch en verpleegkundig dossier. Dat
verkleint de kans op fouten, is efficiënt én gemakkelijk. Uit
het gespecialiseerde tijdschrift DataNews: “De ‘Healthcare
Information & Management Systems Society’ (HiMSS)
evalueert wereldwijd de ICT-systemen, processen en aanpak
van medische instellingen op een schaal van ‘stage 0’

tot ‘stage 7’. Dit jaar verwierf het UZ Brussel de ‘stage 6’
accreditatie als enige in België en 8ste ziekenhuis in Europa.”
Deze nieuwe informatietechnologie vergemakkelijkt niet
alleen het werk van de verpleegkundigen, maar biedt ook
een bron aan onderzoeksdata. Ook zij kunnen daarmee aan
de slag voor eigen onderzoek.
Verpleegkundigen = onderzoekers
Omdat het UZ Brussel een universitair ziekenhuis is, valt
ook op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek een
belangrijke evolutie op te tekenen. Het ziekenhuis stimuleert
namelijk het deelnemen aan en uitvoeren van verpleegkundig
wetenschappelijk onderzoek. Het departement Verpleegen Vroedkunde heeft via een eigen onderzoeksgroep een
structuur opgezet om master- en doctoraatsprojecten
actief te ondersteunen en mee te helpen zoeken naar
financiering. Verpleegkundigen krijgen voor interessante
onderzoekstrajecten tijd vrij en er wordt samengewerkt
met andere hogescholen en universiteiten. Zo evalueerde
Machteld Symoens de veiligheidsrondes die uitgevoerd
worden in het ziekenhuis, bestudeerde Evelien Vermeiren
de impact van de preoperatieve informatiebrochure op
de voorbereiding van de patiënten, voerde Kimberly Van
Lomberghen een patiëntentevredenheidsonderzoek uit
en bracht Katrien Van den bossche in kaart hoe nieuwe
medewerkers mentorschap hebben ervaren. Bij het kiezen
van onderzoeksonderwerpen gaat de voorkeur naar
toegepast onderzoek waarvan de resultaten de werking
van het UZ Brussel ten goede komen. De onderzoeksgroep
van het departement verpleeg- en vroedkunde heeft drie
zogenaamde ‘onderzoekslijnen’ uitgezet die ze prioritair

ondersteunt: ‘Chronische zorg’, ‘Moeder en kind’ en
‘Work management’. Maar ook daarbuiten kan een
verpleegkundige onderzoeksonderwerpen voorstellen. Die
staat er overigens ook niet alleen voor. Het verpleegkundig
departement ondersteunt actief zijn verpleegkundigenonderzoekers bij het ganse onderzoeksproces.
“Empowerment’ is in het UZ Brussel geen loos begrip.”
Dat het UZ Brussel onderzoek door verpleegkundigen
stimuleert komt niet uit de lucht vallen. Het ziekenhuis
maakt deel uit van de Vrije Universiteit Brussel en kent
meteen ook dezelfde heel eigen cultuureigenschappen:
enkel hiërarchisch waar dat nodig is, korte lijnen en open
en directe maar opbouwende omgangsvormen. Wie elders
heeft gewerkt en daardoor kan vergelijken bevestigt dit
telkens weer. ‘Empowerment’ is in het UZ Brussel geen loos
begrip. Gelukkig niet overigens. Onderzoek toont immers
aan dat het ‘empowerment’ van de verpleegkundigen
een belangrijke voorwaarde is opdat zij de patiënt tot
empowerment zouden aanzetten. Empowerment zou je in
eenvoudige taal ook gewoon ‘respect’ kunnen noemen en
dat is hét kernwoord van de filosofie en van de missie van
het UZ Brussel. Niet zomaar is het UZ Brussel wereldwijd
erkend om zijn expertise inzake het begin- en het einde van
het leven. Ook wat taboe is, moet in vraag gesteld kunnen
worden als daar argumenten voor zijn.
Zorgende architectuur
Ruimte voor andere ideeën, maar ook ruimte voor de
mensen zelf. Het UZ Brussel heeft een ruimteplan ontwikkeld
dat moet leiden tot een bijna volledig vernieuwd ziekenhuis
tegen 2022. De ‘zorgende’ architectuur die dan helemaal
af zal zijn, is volledig afgestemd op patiënten, bezoekers en
medewerkers.
Neen, wie nog met het beeld rondloopt dat verpleeg- en
vroedkundigen vooral bezig zijn met de “was en plas”
van patiënten, is niet meer van deze tijd. Wie vandaag
verpleegkunde studeert en aan de slag is in het Universitair
Ziekenhuis Brussel kan dat bevestigen.

Medische en groene campus
Het UZ Brussel is gelegen op de campus Jette vlakbij het
Laarbeekbos in de groene rand rond Brussel. Op de
campus Jette zijn eveneens de faculteit Geneeskunde
en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel gevestigd,
alsook de Erasmushogeschool Brussel (met onder meer
het departement gezondheidszorg), een kinderkribbe en
een sportcentrum. Door de integratie van één hospitalofacultaire campus, is er een vruchtbare interactie tussen het
ziekenhuis en de faculteit.
Warme werkgever
Mensen zijn en blijven dus de sleutel tot de goede werking
van het UZ Brussel. Niet voor niets is het woord ‘respect’ er
het belangrijkste woord van de missie. En ook niet zomaar
komt het woord ‘respect’ ook terug in het concept ‘Warme
Werkgever’ van het ziekenhuis. Dat zegt veel over de stijl van
het ziekenhuis en over de manier waarop de medewerkers
met elkaar omgaan.
W: Waardering: goed zijn in je job en groeien in je
competentie is vooral een kwestie van waardering krijgen
en waardering uiten, in relatie tot je chef, patiënt, collega.
Daar gaan we elke dag voor.
A: Ambitie: als UZ Brussel staan we niet stil, we drijven op
permanente verandering om zo de beste patiëntenzorg
waar te maken. Gedreven en betrokken medewerkers zijn
hierbij de kern.
R: Respect: het kernwoord van onze ‘Missie, Visie en
Waarden‘ statement: respect voor de patiënt, onze
omgeving, je collega, zelfbeschikking, diversiteit, …
M: Motivatie: in wat we doen geven we feedback gericht
op nog beter doen, groeien en resultaat neerzetten.
Motiverend is ook het correcte loonbeleid.
E: Energie: met energie aan de slag gaan, met enthousiasme
in je job staan, dit uitstralen, van aanpakken weten en
anderen mee energie geven.

Niet te verwonderen dus dat meer jongeren kiezen voor het
beroep van verpleegkundige of vroedvrouw en daarna aan
de slag gaan in het UZ Brussel.

Werken bij het UZ Brussel? Het UZ Brussel is regelmatig op zoek naar (studie) verpleegkundigen. Meer informatie over het
UZ Brussel als werkgever en de mogelijkheid om te solliciteren vind je op onze website: www.werkeninhetuzbrussel.be

OCMW Gent staat open voor iedereen
die advies of hulp wenst over budget,
wonen, opleiding, werken, administratie,
opvoeden en ouder worden. Hiervoor
staan bijna 2 000 medewerkers in.
Werken kan er in het hartje van de stad of
in de groene stadsrand.

OCMW GENT

een hart voor Gent,
een hart voor je job

OCMW Gent zoekt een (m/v):

Verpleegkundige

(niveau B of C)

Jouw profiel: je bent een gebrevetteerde (niveau C) of gegradueerde (niveau B)
verpleegkundige • je staat in voor de zorg van de bewoner en voert hiervoor
verpleegkundige handelingen uit, je zet hierbij de bewoners op de eerste
plaats, je toont respect en je hebt geduld • je kan werken met een elektronisch
samenwerkingsdossier, verpleegplan en schema’s • je bent communicatief sterk
en bovenal ben je een echte teamspeler.
Mogelijke tewerkstellingsplaatsen: Woonzorgcentrum Het Heiveld te SintAmandsberg, De Vijvers te Ledeberg, Zonnebloem te Zwijnaarde of De Liberteyt
te Wondelgem.

word je onze collega?

wat biedt ocMw gent?
Werkzekerheid
Je krijgt een aantrekkelijk salaris
aangevuld met interessante voordelen
(o.a. maaltijdcheques, gratis
hospitalisatieverzekering, terugbetaling
van het openbaar vervoer of
fietsvergoeding en eindejaarspremie).
Bruto maandelijkse wedde, afhankelijk
van anciënniteit:
• voor niveau B:
tussen € 2 293 en € 3 844
• voor niveau C:
tussen € 2 089 en € 3 489
Plaats voor ambitie
Een job om jouw talenten en ambities
waar te maken.
Opleidingskansen
De kans tot verdere ontwikkeling,
dankzij ruime vormingsmogelijkheden
en overlegmomenten.

Solliciteer online op http://jobs.ocmwgent.be of neem contact op met HR Talent Selectie, Jubileumlaan 217, 9000 Gent, tel. 09 266 95 12,
e-mail: dienst.selectie@ocmwgent.be

Werk en leven in evenwicht

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure of over de jobinhoud kan je
terecht bij Ivy Impe, tel. 09 266 95 68.

Contract

Bij het OCMW Gent staan we open voor de diversiteit van de kandidaten zonder onderscheid
in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

www.jobpunt.be

Aangepaste werktijden en
aantrekkelijke verlofregeling.

Wij bieden je een voltijds contract aan
van onbepaalde duur.

1. INLEIDING

De tweede editie van “Zorg onderzocht”, verschijnt naar aanleiding van de tweede Vlaamse
onderzoeksdag in maart 2012 tijdens de 38ste Week van verpleegkundigen en vroedvrouwen,
georganiseerd door het NVKVV in het Kursaal te Oostende.
Deze studiedag bood een overzicht van het lopend praktijkgericht onderzoek binnen de
professionele bacheloropleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde in Vlaanderen.
Naast het oplijsting van lopend onderzoek, biedt de redactie u ook inhoudelijke bijdragen aan.
We starten met een visietekst over onderzoek vanuit Zorgnet Vlaanderen in samenwerking met
o.m. de vzw Platform Wetenschap en Praktijk.
De vroedvrouw van dienst leidt ons doorheen Midwife-Led Care in Vlaanderen. We zoemen in
op de ‘Journal-club’ en belichten het thema: “Nursing-sensitive outcomes” in relatie met de
verpleegkundige personeelsinzet. Hierbij wordt de afweging gemaakt of het niet een té eenvoudige
voorstelling van de complexe verpleegkundige opdracht is.
We laten tevens het werkveld aan het woord omtrent de meerwaarde van onderzoek voor het
werkveld. We eindigen met een kritische noot: welke zijn de belemmeringen en obstakels op de
weg naar goed praktijkrelevant onderzoek?
Deze uitgave sluit af met twee overzichten: de gepresenteerde onderzoeksposters op de tweede
editie van de onderzoeksdag te Oostende en alle afgewerkte en lopende doctoraten.
De tweede editie van “Zorg onderzocht” wil inspelen op de noodzaak om wetenschappelijk
onderzoek te bundelen, kruisbestuivingen te faciliteren, netwerking mogelijk te maken en
vooral samenwerking in onderzoek over alle grenzen heen te realiseren. Enkel op die manier
komen we tot expertise.
Veel leesplezier.

Lieven De Maesschalck, Bart Geurden, Toon Quaghebeur, Christine Ceulemans,
Michel Foulon, Jef Adriaenssens.
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OCMW Mechelen
OCMW
Sociaal Huis
Mechelen

Het OCMW van Mechelen heeft een
ruim dienstenaanbod
in de sector Ouderenzorg. In
totaal hebben wij meer dan
750 medewerkers in dienst.
Graag stellen wij onze twee
woonzorgcentra aan u voor.
Woonzorgcentrum Hof van Egmont
Het wzc Hof van Egmont biedt een gedifferentieerd zorgaanbod voor 306 fysiek zwaar zorgbehoevende ouderen en
ouderen met dementie. Het wzc Hof van Egmont biedt een
thuis waar de bewoners met zorg omringd kunnen wonen. De
bewoners verblijven op kleinschalige afdelingen waar gemotiveerd personeel hen de nodige zorgen en aandacht geven.
Naast de residentiële zorg is er de mogelijkheid tot kortverblijf,
nachtopvang en dagverzorging.
Woonzorgcentrum Hof van Egmont
H. Speecqvest 5, 2800 Mechelen
T 015 41 29 44

Woonzorgcentrum De Lisdodde
Het wzc De Lisdodde biedt aan 161 personen een kwaliteitsvolle, residentiële zorg op maat. Expertise in de problematiek
rond dementie en een ongedwongen huiselijke sfeer zijn de
typische troeven voor de opvang van zwaar zorgbehoevende
bewoners. Wij benaderen onze bewoners vanuit een totale
mensvisie die niet alleen oog heeft voor het medische- en het
verzorgende aspect maar ook voor het psychische-, socialeen spirituele aspect van het leven. Een aangenaam leefklimaat
vinden we heel belangrijk.
Woonzorgcentrum De Lisdodde
Frans Broersstraat 1, 2800 Mechelen
T 015 29 43 20
Voor meer informatie over
openstaande vacatures kan
je je wenden tot het bij de
instelling vermelde adres en
telefoonnummer, of tot het
departement Personeel:
015/44 52 53 of
aanwervingen@
personeelmechelen.be
Een sollicitatieformulier vind je
ook op de website:
www.mechelen.be/jobs

Werken bij het OCMW van Mechelen
Wij hebben geregeld vacatures voor verpleegkundigen, zorgkundigen, onderhoudspersoneel en maatschappelijk werkers.
Naast een loon volgens de wettelijke barema’s bieden wij:
– maaltijdcheques
– een gratis hospitalisatieverzekering
– on-the-job-training
– ruime opleidingsmogelijkheden
– een vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer

2.	DE OOW-visie:
de passie van een driehoeksverhouding

Jef Adriaenssens 1,2,3,4,5 RN MSN.
1 Thomas More Kempen, Departement Gezondheidszorg, Turnhout
2 Platform Wetenschap en Praktijk, Brussel
3 Center for Evidence-Based Medicine (CEBAM). Branch of the Dutch Cochrane Centre
4 Belgian Inter university Collaboration for Evidence-based Practice (BICEP). A collaborating
Centre of the Joanna Briggs Institute
5 EBM Practicenet, FOD
Inleiding
Het hoeft geen betoog dat de gezondheidszorg continu in evolutie is. Ook de
verpleegkunde ontsnapt daar niet aan. Klinisch redeneren, multidisciplinair
handelen en inzicht in onderzoeksresultaten staan hoog op de hedendaagse
agenda. Bovendien worden we maatschappelijk geconfronteerd met belangrijke
uitdagingen zoals de dreigende schaarste aan zorgverleners en zorgmiddelen, de onhoudbare
stijging van de zorgkost en de toenemende vergrijzing – met de er uit voortvloeiende toename
van chroniciteit en multimorbiditeit. Zorgefficiëntie en –effectiviteit en integratie van nieuwe
inzichten vanuit de wetenschap zullen daarom alsmaar belangrijk worden. Evidence-Based
Practice (EBP) – zonder de uniciteit en de eigen mening van de patiënt uit het oog te verliezen
– kan niet meer weggedacht worden uit de dagelijkse zorg. Nochtans werken nog veel
verpleegkundigen vanuit traditie en vanuit vastgeroeste gewoonten. Hier ligt een belangrijke
oorzaak van de kloof tussen wetenschap en praktijk.
In een poging om deze kloof maximaal te vernauwen richtte ZorgNet Vlaanderen een denktank
op, met experten uit alle geledingen en alle niveaus van zorg. Zowel werkgevers, werknemers,
onderzoekers als mensen uit het onderwijs werden betrokken. Twee jaar lang heeft deze groep
gebrainstormd om verbetervoorstellen aan te dragen. De visietekst die hieruit gedistilleerd
werd zal eind 2012 beschikbaar gesteld worden. Hier volgt een bloemlezing.
Kloof tussen wetenschap en praktijk
Wanneer we denken aan een kloof tussen
wetenschap en praktijk zien we twee polen:
het onderzoek en het werkveld. Niets is
echter minder waar! Er is een derde speler,
namelijk diegene die de verpleegkundigen
van de toekomst opleidt, vormt en traint… het
onderwijs. Als we effectief dingen in positieve
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zin willen ombuigen dienen we te beginnen bij het prille begin: de dag dat de ‘verpleegkundige
in spe’ aan zijn of haar opleiding begint. Vanuit deze drie spelers is de visietekst opgebouwd
(fig 1). Elke speler kijkt vanuit zijn hoek naar de anderen en tracht manieren te vinden om
wetenschapstransfer te vergemakkelijken. Kennisoverdracht verloopt niet enkel van de
onderzoeker naar eindgebruiker. Onderzoekers hebben ook nood aan input om hun onderzoek
af te stemmen op de noden en vragen van de praktijk. Enkel op deze wijze kan een symbiotische
relatie ontstaan tussen deze drie spelers, met als einddoel kwaliteitsverbetering van de zorg.
Wat kan het onderwijs doen voor het onderzoek en het werkveld?
De doelstellingen vanuit het onderwijs zijn (1) Evidence-Based Practice (EBP) en het gebruik
ervan inbouwen in de opleidingen en (2) het integreren van veldexpertise in de opleidingen
en het onderzoek. Docenten moeten methodieken aanleren voor het vinden van EB-kennis.
Dit impliceert onder andere het werken met databanken en kennisbronnen, het opstellen van
zoekstrategieën, de beoordeling van de gevonden kennis, enz. Tevens dienen ze getraind te
worden in het werken met deze methodieken en leren hoe ze deze kunnen integreren in hun
lessen. Maar ook een doorgedreven sensibilisatie van het docentenkorps is nodig. Enkel wie
overtuigd is van de meerwaarde van EBP kan deze kennis bezielend overbrengen. Coöperatie
met kenniscentra (zoals CEBAM) kan zeker een meerwaarde zijn om docenten deze kennis
en attitude bij te brengen. Verder pleit de tekst om meer docenten met Master en PhD in
te schakelen in het onderwijs. Zij zijn namelijk tijdens hun opleiding ondergedompeld in de
wetenschappelijke benadering van zorg. Tevens wordt ook de nadruk gelegd op het promoten
van gecombineerde opdrachten (docent-onderzoeker) binnen het onderwijs. Ook studenten
zijn natuurlijk een focus van het veranderingsproces. Deze moeten continu geprikkeld
worden met EBP tijdens de lessen. EBP moet zoveel mogelijk geïntegreerd worden in lessen
en practica. Hun kritische attitude dient ook nog meer aangescherpt te worden. En waarom
kunnen studenten niet ingeschakeld worden in kleinschalig lopend onderzoek? Ze moeten zelf
absoluut geen onderzoeker zijn – daarvoor kunnen ze een Master volgen- maar ze kunnen wel
participeren in onderdelen van het onderzoeksproces (vb. dataverzameling). Het zal hun inzicht
geven in de werking en het nut van onderzoek. Ook naar het werkveld toe kan het onderwijs
een inspanning leveren door meer in te zetten op praktijklectoren en extra te investeren in
stagementoren die onderlegd en aanwezig zijn voor de student. De denktank stelt ook voor om
gedeelde aanstellingen tussen praktijk en onderwijs aan te moedigen (praktijkverpleegkundigedocent). Dit kan leiden tot een kruisbestuiving. Klinische affiniteit geeft verdieping, relevantie
en afstemming. Goede afstemming tussen alle stakeholders is hiervoor nodig. Ook factoren
als managementondersteuning, functieclassificatie, functiedifferentiatie en honorering van
gedeelde aanstellingen door de overheid kunnen van invloed zijn op het welslagen van dit
werkpunt.
De denktank wil eveneens een lans breken voor het ontwikkelen van een duurzaam concept
rond werkplekleren dat kan geïmplementeerd worden op alle stageplaatsen van het
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ziekenhuis. De student werkt hierin als een onderdeel van het team, met zijn/haar specifieke
eindverantwoordelijkheid en het biedt kansen aan het ontwikkelen en gebruiken van EBPconcepten in de praktijk. In hetzelfde rijtje past het opzetten van learning communities, waar
studenten, onderzoekers, docenten en professionals samen zoeken naar concepten voor
verbetering van de zorg.
Wat kan het werkveld doen voor het onderzoek en het onderwijs?
De doelstellingen vanuit het werkveld zijn (1) het uitbouwen van voldoende up-to-date expertise
binnen de welzijns- en zorginstellingen, (2) Evidence Based - protocollen en guidelines
bruikbaar en toegankelijk maken voor klinisch gebruik, (3) het ontwikkelen en implementeren
van een lifelong learning programma op basis van (interactie tussen) de basisopleiding van de
(hoge) school en de professionele vorming van het werkveld en (4) het creëren van een research
minded cultuur in de eigen instelling. EBP vraagt een procesmatige aanpak. Na de ontwikkeling
van een richtlijn moet deze nog tot bij de eindgebruiker geraken. Hierbij hoort verspreiding,
implementatie, opleiding en beleidssupport voor de verankering. Elke verpleegkundige op de
werkvloer moet in de eerste plaats beschikken over een basispakket competenties en skills.
Dit wil niet zeggen dat elke verpleegkundige een onderzoeker of expert moet zijn. Maar wel
dat hij/zij noties heeft van EBP en weet waar en hoe aan de informatie te komen. Dit vraagt
een inspanning om verpleegkundigen bij te scholen en te mobiliseren rond EBP. CEBAM
verzorgt deze opleidingen al jaren en zou op dat vlak een goede partner zijn. Bovendien moeten
instellingen investeren in professionele verpleegkundige focusexperten. Ze dienen die te
herkennen en te erkennen (kansen voor bijscholing en kennisuitwisseling, appreciatie en zo
mogelijk financiële valorisatie door de overheid). Kennis moet aangeboden worden op maat
van de gebruiker: een stafmedewerker heeft andere vereisten dan een verpleegkundige op de
werkvloer. Aanbod van meerdere formats dringt zich dus op. Het is ook belangrijk dat kennis
in het Nederlands aangeboden wordt in een uniform formaat, wat onmiddellijk bruikbaar
is in de dagelijkse praktijk. Beter nog – en de technologie is reeds ontwikkeld – zou deze
kennis gekoppeld zijn aan het elektronisch zorgdossier onder de vorm van ‘alerts’, ‘decision
support’, tools en instrumenten. Hier is EBM-Practicenet al vrij ver in gevorderd. Degelijke
wetenschappelijke kennis buiten de richtlijnen dient echter ook geïnventariseerd te worden en
via één kanaal aangeboden te worden. De portaalsite van het Platform Wetenschap en Praktijk
wordt hiervoor naar voren geschoven. Al deze initiatieven kunnen echter enkel bestaan mits
ondersteuning door de overheid. De maatschappelijke return van deze projecten is echter
zeer groot. Al het bovenstaande is echter niet mogelijk zonder degelijke ICT-infrastructuur.
Hiervoor ligt de verantwoordelijkheid bij het management van de instellingen. Instellingen en
organisaties zullen vaak bestaande richtlijnen moeten aanpassen aan hun specifieke situatie,
ligging en mogelijkheden. Deze adaptatie moet beschikbaar zijn voor elke verpleegkundige aan
het ziekbed. Finaal dient het veranderingsproces ook bestendigd en verankerd te worden in de
organisatie. Dit kan enkel door het project multidisciplinair uit te rollen, door zowel ‘bottom up’
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als ‘top down’ te werken en goed te informeren en te communiceren. Voor grote organisaties
kan zelfs gedacht worden aan een ‘veranderingsmanager’.
Wat kan het onderzoek doen voor het werkveld en het onderwijs?
De doelstellingen van het onderzoek zijn (1) het gezamenlijk detecteren en anticiperen
op de onderzoeksnoden en (2) het toepassen van praktijkonderzoek in het werkveld en
het onderwijs. In de eerste plaats is er nood aan samenwerking en communicatie tussen
onderzoeksgroepen, kenniscentra en instellingen. Een goede stap voorwaarts is de oprichting
van de Associatiegroep (Hogescholen) en BICEP (Universiteiten). Binnen deze overlegstructuren
kan gewerkt worden rond gezamenlijk onderzoek, afstemming van projecten, fondsenwerving,
onderzoekscommunicatie, …
Dit overleg dient ondersteund te worden door de overheid. Het werkveld moet ook mee de
onderzoeksnoden kunnen bepalen en participeren waar nodig. Onderzoek dient gefocust te zijn
op de praktijk en hierover efficiënt te communiceren. Een denktank van werkveld, end-users,
gebruikersfora, maatschappelijk verankerde groepen en onderzoekers voor de ontwikkeling
van onderzoeksvoorstellen zou een grote meerwaarde kunnen zijn. Hier is ook een plaats
weggelegd voor Advanced Nurse Practicioners. Natuurlijk moeten onderzoeksresultaten ook
leiden tot innovatie op de werkvloer. Dit impliceert dat een onderzoek niet eindigt bij het rapport
met de resultaten maar dat ook een implementatietraject dient te worden uitgetekend samen
met de stakeholders. Implementatie van onderzoeksresultaten moet leiden tot ontwikkeling van
beslisbomen, actiekaarten, digitale tools, decision-support, E-learning- en trainingspakketten
om zo het werkveld daadwerkelijk te ondersteunen.
Bovenstaande is zonder twijfel een grote brok informatie en ieder realiseert zich dat dit
een meerjarenplanning vraagt. De denktank is er van overtuigd dat ze op deze wijze heeft
bijgedragen aan de kwaliteit van toekomstige zorg en het uittekenen van beleidslijnen van de
overheid voor het volgende decennium.
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3. Midwifery-led care in Vlaanderen:
een haalbare kaart?

Liesbeth Van Kelst, Mieke Clement, Leila Rachaidia
KH Leuven, Departement Gezondheidszorg en Technologie
Wereldwijd
Wereldwijd is er een aanzienlijke variatie in de wijze waarop moeder- en kindzorg georganiseerd
wordt. In Vlaanderen, België, wordt moeder- en kindzorg voornamelijk door de gynaecoloog
geleid; de gynaecoloog is de primaire hulpverlener en de overgrote meerderheid van alle vrouwen
bevalt in een ziekenhuis. Er is echter veel wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat het de moeite
waard lijkt om ook andere zorgmodellen te introduceren in de moeder- en kindzorg in Vlaanderen.
Een Cochrane review (Hatem et al., 2008) toont aan dat vroedvrouw-geleide zorg in vergelijking
met andere zorgmodellen, het aantal interventies tijdens de baring significant verlaagt, zonder
negatieve gevolgen voor de kwaliteit van zorg. In deze review werden midwife-led care modellen
vergeleken met medical-led care and shared care modellen.
Tabel 1 toont de belangrijkste voordelen van midwife-led care volgens deze review. De reviewers
concluderen dat vrouwen die een normale zwangerschap doormaken, zonder anderszins
belaste medische voorgeschiedenis, midwife-led care aangeboden zouden moeten worden.
Vermindering

Verhoging

gebruik regionale analgesie

kans op bevalling bij bekende vroedvrouw

episiotomieën

gevoel van controle

instrumentele verlossingen

kans op spontane vaginale bevalling

kans op zwangerschapsverlies voor 24 weken borstvoeding initiaties
hospitalisatie pasgeborenen
Tabel 1: Voordelen midwife-led care

Walsh en Devane (2012) maakten een metasynthese van diverse kwalitatieve onderzoeken
waarin gezocht werd naar een verklaring voor de betere uitkomsten binnen het midwife-led
care model. Zij hebben de indruk dat de vermindering van het aantal interventies tijdens de
baring verklaard kan worden door de grotere betrokkenheid van de vrouwen en vroedvrouwen
binnen dit zorgmodel. Verder vermoeden zij dat ook de kleinschaligheid van de organisaties
waarbinnen deze zorg geleverd wordt, bijdraagt aan de betere uitkomsten.
Ook andere onderzoekers toonden de positieve invloed van midwife-led care aan. Zo werd het
positief effect van continue begeleiding tijdens de baring aangetoond door Hodnett et al. (2002).
Sandall et al. (2010) bestudeerden de invloed van midwife-led care op de kwaliteit en veiligheid
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in de moeder- en kindzorg. Zij toonden aan dat midwife-led care een belangrijke bijdrage kan
leveren aan de kwaliteit van zorg op alle zes dimensies (patiënt gecentreerdheid, veiligheid,
effectiviteit, efficiëntie, tijdigheid, gelijkheid) zoals gedefinieerd door het Institute of Medicine
(2001). Verder suggereert een rapport over de socio-economische waarde van de vroedvrouw
(Devane et al., 2010) in sterke mate dat het midwife-led care model de kosten van moeder- en
kindzorg significant kan doen dalen.
Internationaal wordt de vroedvrouw gezien als een belangrijke schakel binnen de moeder- en
kindzorg. In verschillende rapporten wordt de vroedvrouw beschouwd als de portier van deze
zorg (Royal College of Obstetricians & Gynaecologists, 2008; NHMRC, 2010). In een rapport
over safer childbirth in het Verenigd Koninkrijk erkent het Royal College of Obstetricians &
Gynaecologists (2008) de centrale rol van de vroedvrouw als autonome professional binnen het
domein van de fysiologische verloskunde. Daarnaast wordt zij als partner van gynaecologen,
anesthesisten en pediaters beschouwd in de zorg voor vrouwen met een complexe en
gecompliceerde baring.
Vlaamse context
Uitgaande van de principes van evidence based practice, lijkt er voldoende wetenschappelijk
bewijs om ook (zwangere) vrouwen in Vlaanderen vroedvrouw-geleide zorg aan te bieden. Of dit
ook haalbaar is, is nog niet onderzocht. Een eerste screening van relevante wetenschappelijke
literatuur levert onderstaand beeld op.
Van Kelst (2012) onderzocht in haar doctoraatsonderzoek de visie op moeder- en kindzorg van
zeven groepen belanghebbenden aan de hand van volgende onderzoeksvraag: wat is de visie op
moeder- en kindzorg van vroedvrouwen, gynaecologen, studenten vroedkunde aan het begin van
hun opleiding; van studenten vroedkunde aan het einde van hun opleiding; van verpleegkundig
directeurs, nulligravidae en moeders? Vervolgens werden de verschillende visies met elkaar
vergeleken om overeenkomsten en verschillen zichtbaar te maken.
Doorheen alle studies werd gebruik gemaakt van een kwalitatief, hermeneutisch
fenomenologisch onderzoek aan de hand van de methode van van Manen, om zo vergelijking
mogelijk te maken. De gegevens werden verzameld via face-to-face interviews en
focusgroepen. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te garanderen, werden verschillende
kwaliteitsbevorderende strategieën gebruikt. In totaal namen 100 personen deel aan dit
onderzoek en kwamen 37 hoofdthema’s en 24 subthema’s uit de data naar voren.
Een belangrijke bevinding van het onderzoek was dat vroedvrouwen als vrijwel “onzichtbaar”
beschouwd mogen worden binnen de huidige moeder- en kindzorg. Moeder- en kindzorg in
Vlaanderen is obstetrician-led, wat resulteert in een beperkte rol van de vroedvrouw binnen het
hele proces van zwangerschap en bevallen. De nulligravidae in dit onderzoek wisten niet dat ze
een vroedvrouw konden consulteren tijdens de zwangerschap en wisten vrijwel niets over “wat
het nu net is dat een vroedvrouw doet”. De moeders associeerden vroedvrouwen voornamelijk
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met thuisbevallingen en waren niet op de hoogte dat ook de vroedvrouwen in het ziekenhuis de
bevalling “mochten” doen.
De beperkte rol van de vroedvrouw in Vlaanderen is niet echt verrassend. De meerderheid van
de vroedvrouwen is werkzaam binnen het ziekenhuis en slechts een klein aantal werkt in de
thuiszorg. In 2010 werd slechts 0,5% van alle zwangerschappen opgevolgd door een vroedvrouw
(Kind en Gezin, 2012) en ongeveer 88% van de vroedvrouwen die in een ziekenhuis werken doet
zeer zelden of nooit een bevalling zelf (Maes et al., 2010). Recent organiseren meer en meer
ziekenhuizen prenatale consultaties door de vroedvrouw, maar meestal zijn dit slechts één
of twee consultaties gedurende de ganse zwangerschap en zijn ze beperkt tot het geven van
gezondheidsvoorlichting- en opvoeding.
Uit het onderzoek van Van Kelst et al. (2012) blijkt dat vroedvrouwen zelf meer autonomie
wensen te hebben in de zorg voor laagrisicozwangeren en -moeders. De vroedvrouwen in het
onderzoek willen voornamelijk meer betrokken worden in preconceptionele en antenatale zorg.
Ook de gynaecologen vinden de vroedvrouw de ideale zorgverlener om gezondheidsvoorlichting
en –opvoeding te geven en vinden dat vroedvrouwen standaard betrokken zouden moeten
worden in prenatale zorg. Niet in de gelegenheid zijn om als autonoom vroedvrouw te werken
binnen het domein van de fysiologische verloskunde lijkt dan ook een bron van frustratie te zijn
voor sommige vroedvrouwen.
Ondanks het feit dat vroedvrouwen een beperkte rol hebben binnen moeder- en kindzorg,
waren de moeders in het onderzoek van Van Kelst et al. (2012) erg tevreden over de zorgen
die ze kregen tijdens hun arbeid en bevalling. Hoewel zij de vroedvrouwen nog niet hadden
ontmoet voor hun opname op de verloskamer, hadden zij snel een band met hen. Vroedvrouwen
werden beschreven als warm, gevoelig en zorgzaam. Zowel de moeders als de gynaecologen
beschouwden de vroedvrouw als een belangrijke steun tijdens de bevalling. Ook de vroedvrouwen
en student-vroedvrouwen beleefden dit zo.
Christiaens (2010) vergeleek de tevredenheid over de bevalling van Vlaamse en Nederlandse
vrouwen. Deze twee landen hebben verschillende vroedkundige systemen, met een verschillende
mate van medicalisering. In Vlaanderen wordt overwegend uitgegaan van het ‘medische
zorgmodel’, terwijl in Nederland er ook in grote mate gewerkt wordt vanuit het ‘sociale model’. Het
medische zorgmodel wordt omschreven als doctor-centred (vgl. obstetrician-led Van Kelst e.a.),
waarin vrouwen beschouwd worden als passieve patiënten met onvoldoende kennis ter zake
om zelf te beslissen over hun medische behandeling. In het sociale model daarentegen wordt
uitgegaan van een holistische benadering en wordt de baring als een normaal en fysiologisch
proces beschouwd. (van Teijlingen, 2005)
Tevredenheid over de bevalling werd in het onderzoek van Christiaens geassocieerd met plaats
van bevallen, maar ook met het model van verloskundige zorg, zelfs na controle vóór plaats
van bevallen. Bovendien waren Vlaamse zowel als Nederlandse vrouwen meer tevreden met de
steun van vroedvrouwen dan van artsen. Zij concludeert dat de determinanten van tevredenheid
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(continuïteit van zorg, betrokkenheid in zorgkeuzes en controle) meer geassocieerd worden met
het sociale dan met het medische model.
De Koster (2011) vertrok voor haar masterthesis vanuit de vraagstelling waarom er zo weinig
ziekenhuizen zijn die vroedvrouwen toelaten om er normale bevallingen uit te voeren. Ze
beschrijft de invloed van de dominantie van de medische beroepsgroep op de medicalisering
van zwangerschap en bevalling en op het werkdomein en de autonomie van de vroedvrouw. Ook
laat zij zien dat het moeilijk is om accurate cijfers over de tewerkstelling van vroedvrouwen te
verkrijgen. Op basis van de RIZIV-nomenclatuur kan geconcludeerd worden dat vroedvrouwen
steeds vaker zelfstandig pre- en postnatale zorg verlenen. Het zelfstandig uitvoeren van
de baring blijft beperkt. Ze geeft cijfers over het aantal thuisbevallingen en het aantal
ziekenhuisbevallingen begeleid door een zelfstandig vroedvrouw. Cijfers over het werkelijk
aandeel van door een vroedvrouw zelfstandig uitgevoerde bevallingen blijken niet bekend te zijn.
De Koster komt op basis van haar bevindingen tot volgende SWOT-analyse voor de
toegankelijkheid van ziekenhuizen voor zelfstandige vroedvrouwen:
STRENGHT +

WEAKNESS -

Zorgvraag van de patiënt

Onvoldoende ‘kritische massa’ bij de
zelfstandige vroedvrouw om ervaring op te
doen en bekwaamheid te behouden

Innovatief

Opleiding tot vroedvrouw

Positieve ervaring bij open ziekenhuizen

Alternatieve visie

kans op zwangerschapsverlies voor 24 weken borstvoeding initiaties
OPPORTUNITIES +

TREATS -

Ziekenhuisvroedvrouw als facilitator

Financieringsmodel

Zelfstandige vroedvrouw brengt fysiologie
terug naar ziekenhuismilieu

Contact met medische interventietechnieken

Samenwerkingsmodel in plaats van
concurrentieel model

Juridische aansprakelijkheid

Tabel 2: SWOT-analyse toegankelijkheid ziekenhuizen

Een implementatieonderzoek
Midwife-led care (MLC) is een zorgmodel, waar de vrouw en haar gezin centraal worden gesteld
en waar zwangerschap, bevalling en kraambed als normale fysiologische processen worden
beschouwd. Daarnaast wordt MLC gekenmerkt door keuzevrijheid, zelfcontrole en continuïteit
(RCM, 2008; Hatem et al., 2008).
Wetenschappelijk onderzoek toont verschillende significante voordelen van MLC.
Hoewel MLC in verschillende Europese landen wordt toegepast, is de moeder- en kindzorg in
Vlaanderen grotendeels gebaseerd op een medisch zorgmodel. Hierbij vormt het pathologisch
potentieel van zwangerschap en geboorte het uitgangspunt (Hatem et al., 2008). In Vlaanderen
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is de plaats van bevalling in hoge mate bepalend voor het zorgmodel (medisch zorgmodel in
ziekenhuizen en MLC bij bevallingen in thuissituatie of geboortehuizen). De behandelende
arts (gynaecoloog én huisarts) stuurt in Vlaanderen in grote mate de keuze van de zwangere.
(Christiaens & Bracke, 2010). In andere Europese landen kan men ook binnen de intramurale
setting de keuze hebben tussen MLC of een medisch zorgmodel. Verschillende ziekenhuizen
nemen initiatieven om MLC in te voeren. Er bestaat nog geen best practice voor implementatie.
Dit project wil hier een bijdrage aan leveren.
In september 2012 is aan KHLeuven PWO-project gestart naar de haalbaarheid van
implementatie van Midwife-led care in Vlaanderen. Dit project heeft tot doel de haalbaarheid
van vroedvrouwgeleide zorg in Vlaanderen te onderzoeken. Het wil bijdragen aan innovaties in
de zorgsector die leiden tot hogere kwaliteit van de moeder- en kindzorg door het aanbieden
van een complementair alternatief.
Via een mixed methods aanpak worden de karakteristieken van de huidige zorg, stakeholders en
de belemmerende en bevorderende factoren voor MLC in Vlaanderen in kaart gebracht. Voor dit
project zal gebruik gemaakt worden van de mixed methods aanpak voor implementatieonderzoek,
zoals beschreven door Grol en Wensing (2011). Essentieel onderdeel van deze aanpak is het al
in een vroeg stadium in kaart brengen en actief betrekken van de stakeholders, hun leiders
en sleutelfiguren. De stakeholders worden binnen deze aanpak niet louter beschouwd als
informanten. Zij zijn ook de actoren die van belang zijn voor een succesvolle implementatie.
Als implementatie van Midwife-led care in Vlaanderen haalbaar lijkt te zijn, zal op basis van dit
implementatieonderzoek een implementatiestrategie worden opgesteld.
NB. Ziekenhuizen die invoering van midwife-led care overwegen worden van harte uitgenodigd
contact op te nemen met de onderzoekers. Mogelijk kan uw organisatie een waardevolle
bijdrage leveren aan dit onderzoek.
Gelieve eventuele correspondentie te richten aan: Mieke.Clement@KHLeuven.be
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4. Gedeelde leeslast, gedeelde baten:
een “Journal-club” als instrument om
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INLEIDING
Een professionele “Journal-club” in de gezondheidszorg wordt opgezet door een groep
medewerkers of studenten en heeft als doel om recente vakliteratuur kritisch te evalueren en
de toepasbaarheid ervan in de dagdagelijkse praktijk te bespreken. Het houdt een regelmatig,
meestal maandelijks, engagement in waarbij collega’s en/of studenten enerzijds kennis
nemen van de huidige, relevante onderzoeksliteratuur en anderzijds op een niet-bedreigende,
pragmatische en constructieve wijze betrokken worden in de analyse van wetenschappelijke
publicaties (Heiligman, 1987). Op die manier is een Journal-club een instrument om het
verwerken van literatuur te verlichten (gedeelde leeslast) en implementatie te faciliteren
(gedeelde baten).
Dergelijke professionele Journal-clubs komen tot nu toe meestal voor in academische
medische centra waaraan een medische opleiding verbonden is. Ze worden daar overigens
al meer dan een eeuw gebruikt als een leermiddel in de medische opleiding (Linzer, 1987;
Patel 2011). De oudste verwijzing naar een Journal-club in de gezondheidszorg vinden we in
de memoires van Sir James Paget (1901), een Britse chirurg en een van de grondleggers van
de moderne pathologie. Door deze verwijzing naar vroeger lijkt een Journal-club misschien
een ‘stoffige’, ouderwetse werkvorm. Daarom bekijkt dit artikel de mogelijkheden om Journalclubs tot een effectief modern instrument te gebruiken in de verpleegkundige praktijkvoering.
Vertrekkende vanuit de literatuur, worden mogelijkheden tot praktijkvoering beschreven en
worden randvoorwaarden in kaart gebracht.
DE VERPLEEGKUNDIGE JOURNAL-CLUB IN DE LITERATUUR
Een zoektocht in de verpleegkundige literatuur die de afgelopen tien jaar verscheen in de
databases CINAHL en MEDLINE leverde 30 bruikbare publicaties over verpleegkundige Journal-

25 n

clubs (zie tabel 1). Deze publicaties beschrijven op uiteenlopende wijze de opzet en de waarde
van een Journal-club voor verpleegkundigen. Hierin zijn vier grote categorieën: ofwel is het
doel van de Journal-club specifiek gefocust op het verbeteren van de patiëntveiligheid en/of
patiëntenresultaten, ofwel is er een bredere focus zoals levenslang leren. Verder rapporteerden
veertien van de 30 publicaties over de Journal-club als een belangrijk middel tot het vergroten van
de professionele autonomie, nursing empowerment, nursing leadership en/of shared governance.
De meerderheid van de clubs heeft echter als doel de implementatie van evidence-based practice
(EBP) te bevorderen en om de kloof tussen wetenschap en praktijk te verkleinen (zie tabel 1).
Over de reële impact van een Journal-club op de verpleegkundige praktijk of de nursingsensitive outcomes hebben we in deze zoekperiode en in deze databases geen publicatie
kunnen weerhouden. Tibbles & Sanford (1994) rapporteerden veel eerder al in The Clinical
Nurse Specialist over de impact van een Journal-club op organisatiebrede veranderingen in
de verpleegkundige praktijk. Patel (2011) beschrijft de succesvolle implementatie van een
ziekenhuisbrede verpleegkundige Journal-club.
Tabel 1: Overzicht publicaties (2002-2012) in CINAHL en MEDLINE over verpleegkundige Journal-clubs
Author/year

Patiënt
safety/
Patient
outcome

Nesbitt, 2012
Staveski, 2012

Continuous
education

Professional
autonomy/
Nursing
empowerment/
Nursing Leadership/
Shared governanc

X

X

X

X

Sortedahl, 2012
X

X
X
X

Rowlands, 2011

X

X

O’Nan, 2011

X

McClurkin, 2011

X

Kitchens, 2011

X

Berger, 2011

X
X

Sciarra, 2011

X

Gloeckner, 2010

X

Glowa, 2010
Kingsbury, 2009
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X

Duffy, 2011

Meurer, 2011

n

X
X

Ravin, 2012
Patel, 2011

Evidencebased practice/
EBP knowledge/
Bridging
the gap

X

X
X

X

Author/year

Patiënt
safety/
Patient
outcome

Continuous
education

Professional
autonomy/
Nursing
empowerment/
Nursing Leadership/
Shared governanc

Evidencebased practice/
EBP knowledge/
Bridging
the gap

Steenbeek, 2009

X

Ponder, 2009

X

Deenadayan, 2008

X

X

X

Pavlish, 2007
O'Leary, 2007

X

Fortenbaugh, 2007

X

Luby, 2006

X

Rich, 2006

X

Mayor, 2004
St. Pierre, 2005

X

Taubert, 2005
Kartes, 2003

X

X

X

X
X

Cutcliffe, 2003
Hunt, 2002

X

X
X

X

Berger (2011) en Sortedahl (2012) rapporteren over de succesvolle implementatie van een
Journal-club voor studenten in de verpleegkunde. Hierbij wordt aangegeven dat een virtuele
Journal-club als voordeel heeft dat studenten op hun eigen tempo en volgens hun eigen agenda
kunnen deelnemen. O’Nan (2011) toont aan dat vooroordelen van verpleegkundigen over het
lezen, beoordelen en toepassen van onderzoeksresultaten in de praktijk afnemen door hen
te laten participeren aan een Journal-club. Hunt (2002) en Mayor (2004) beschrijven beiden
de voordelen van de ‘multidisciplinaire’ samenstelling van een Journal-club en Hunt (2002)
identificeert steun van het management, waarbij het personeel blijvend de mogelijkheid geboden
wordt om deel te nemen aan een Journal-club, als een van de belangrijkste succesfactoren
voor het blijven bestaan van een Journal-club in het ziekenhuis.
DE VERPLEEGKUNDIGE JOURNAL-CLUB IN DE PRAKTIJK
Verpleegkundigen worden vandaag geschoold op het gebied van evidence-based practice.
Verpleegkundigen staan echter niet bekend als “lezers”. Arink deed al in 1996 in het Tijdschrift
voor Verpleegkundigen (TvZ) een poging om de verpleegkundigen te stimuleren de vakliteratuur
beter bij te houden. De titel “Artikelen lezen is ook werken”, geeft al aan dat het een moeizame
missie was.
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Vermeulen (2009) beschrijft in het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice de
stimulerende werking van een Journal-club voor evidence-based practice. Een Journal-club,
zo schrijft ze, bestaat uit een aantal deskundigen, die een bepaalde (be)handeling aan de kaak
stellen, of op zoek zijn naar een bewezen behandeling. Tijdens een Journal-club - bijeenkomst
bespreken één of twee verpleegkundigen of docenten verpleegkunde een wetenschappelijk
artikel met de overige collega’s. Ze hebben van tevoren de validiteit van het artikel kritisch
beoordeeld, de resultaten nader beschouwd en nagedacht over de toepasbaarheid van
het bewijsmateriaal in de praktijk. Gedurende een half of een heel uur presenteren zij hun
bevindingen, waarna hun collega’s vragen kunnen stellen. Idealiter eindigt de bespreking met
vragen over de relevantie van het bewijsmateriaal voor de eigen praktijk, een conclusie en een
afspraak over eventuele aanpassingen in de dagelijkse praktijk of afspraken tot implementatie
van een vernieuwing.
Een verpleegkundige Journal-club kan impulsen geven om de huidige praktijk te veranderen
en zo een boeiende manier zijn om de kwaliteit van de verpleegkundige zorgverlening op basis
van evidentie bij te sturen en te verbeteren. Door implicaties van onderzoeksresultaten voor de
verpleegkundige praktijk te benadrukken en te voorzien in een actieplan, kan de werking van
een Journal-club verder reiken dan louter uitwisseling van informatie maar kan het ook een
belangrijke impact hebben op de kwaliteit en de resultaten van de verpleegkundige zorgverlening.
Vanuit de literatuur kunnen we alvast volgende kritische succesfactoren in kaart brengen:
n

Een Journal-club (JC) moet worden gedragen door de organisatie die dit initiatief ook
faciliteert. Het kan bijvoorbeeld vertrekken vanuit het kwaliteitsbeleid van de instelling
(Nesbitt 2012) Hierbij heeft de JC een duidelijke positie en functie in de instelling, en er is
logistieke ondersteuning (Luby, 2006). Er is voldoende tijd voorzien om dit engagement waar
te maken, waarbij wordt vertrokken vanuit bestaande mogelijkheden van bezetting op dienst
en uren (Platel, 2011) ICT-ondersteuning is voorzien en er is een budget. Er is duidelijkheid
over het aantal toegestane deelnemers.

n

De opzet beoogt niet enkel kennisdeling maar is duidelijk in functie van praktijkverbetering
(St. Pierre, 2005) Te overwegen valt een JC soms als tijdelijke structuur op te zetten i.f.v. een
verbeterproject, hierbij kan eventueel interdisciplinair gewerkt worden.

n

Een JC moet werklastverlagend zijn en een duidelijke return geven. Dit betekent dat er
duidelijke lange en korte termijndoelstellingen zijn (Deenadayan, 2008) en dat er wordt gewerkt met incentives (Luby, 2006), bvb. lunch (Deenadayan, 2008). De deelnemers beschikken over voldoende leestijd. (Luby, 2006)

n

Er is een duidelijke coördinatie en een vastgelegde taakverdeling (Luby, 2006; Deenadayan,
2008); maar het uitgangspunt is een sterke betrokkenheid, bvb. qua themakeuze, methodiek en inhoud en implementatie. Er vinden regelmatige (verplichte) bijeenkomsten plaats,
waarbij eventueel telkens één lid verantwoordelijk is voor de organisatie en inhoud. (Deenadayan, 2008)

n
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n

De implementatie is duidelijk gekoppeld aan opleiding, bijvoorbeeld rond het zoeken op databases (bv. Platel, 2011, Deenadayan, 2008, Nesbitt, 2012). Zo moet een duidelijke stramien
voor het beoordelen van artikels worden aangeleerd en gehanteerd.

n

De hele opzet wordt regelmatig geëvalueerd. (Deenadayan, 2008)

Er is een belangrijke rol weggelegd voor instellingsgebonden mediatheken en voor (inter)
nationale organisaties die evidence-based practices proberen te faciliteren: denk aan het
aanleveren van abstracts en nieuwsbrieven, en zorg voor een goede ontsluiting van de literatuur.
In die zin kunnen we verwijzen naar het Joanna Briggs Instituut (JBI), dat als onafhankelijke,
internationale, wetenschappelijke non-profitorganisatie technische mogelijkheden voorziet
om een eigen gepersonaliseerde Journal-club te organiseren. De JBI-Journal-club verleent
toegang tot een eenvoudige checklist die de stappen weergeeft om een Journal-club te starten
en te onderhouden en tot een waaier van vooraanstaande on-line tijdschriften die men kan
gebruiken om te leren zoeken naar kwaliteitsvolle wetenschappelijke publicaties. Bovendien
wordt voorzien in een stappenplan om verschillende soorten onderzoek, waaronder primair
onderzoek, randomized control trials, kwalitatief onderzoek en systematische reviews kritisch
te beoordelen. www.joannabriggs.edu.au .
TOT SLOT
Een Journal-club kan een dynamisch forum vormen om nieuwe ideeën te bediscussiëren, kan
‘wetenschap creëren als een vorm van conversatie’. (Luby, 2006) Maar uiteraard mag een JC
niet de enige manier zijn om EBN in de praktijk te implementeren, en zo een excuus vormen om
andere methodes niet meer toe te passen (Nesbitt 2012).
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5.	Overzicht lopend onderzoek aan professionele
bacheloropleidingen
1. Ouderenzorg

Titel: Collectieve Autonome Dagopvang (CADO)
Contactadres

Naam onderzoeker: Lieven De Maesschalck
Instelling: Thomas More Kempen, Campus Geel
Adres: Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Onderzoeksgroep: vonk3 (www.vonk3.be)
Email contactpersoon: lieven.de.maesschalck@khk.be

Projectduur

36 maanden (01.01.2008– 31.08.2011)

Financieringskanaal

Vlaamse Overheid, Provincie Antwerpen

Academische
partners

/

Betrokken
hogescholen

Vlaamse Overheid, Provincie Antwerpen

Partners in het
werkveld

OCMW Vosselaar, SEL Kempen

Korte samenvatting
CADO staat voor Collectieve Autonome dagopvang voor Ouderen een initiatief vanuit de
gemeente Vosselaar. Een Cado is een voorziening die zorgbehoevende personen die geen
intensief medisch toezicht en/of behandeling nodig hebben, maar wel behoefte hebben
aan verzorging, oppas en/of begeleiding overdag opvangt in de activiteiten van zijn
dagelijkse leven.
Drie grote doelstellingen zijn:
1. Inzicht verwerven in de wenselijkheid van een CADO
2. Inzicht verwerven in de haalbaarheid van een CADO
3. Omschrijven van de voorwaarden voor een succesvolle implementatie van een Cado
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Door de vergrijzing en de druk op de zorgverlener is men genoodzaakt om te zoeken
naar alternatieve opvangmogelijkheden die de zorg mogelijk en betaalbaar houden. Dit
onderzoek toont aan dat efficiëntie en economische principes perfect te verzoenen zijn
met huiselijkheid, warme en kwaliteitsvolle zorg
Een Cado is vanaf 01/01/2013 mogelijk gemaakt en verankerd in de Wetgeving.
Meer info via:
U vindt de informatie over de Vlaamse regelgeving en procedures op de websites:
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Regelgeving/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Procedures/
Demofilm met extra informatie via:
www.vonk3.be
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Titel: OPOUW: Opvang van de oudere zorgvrager met een psychiatrische problematiek
in het Woon-zorgcentrum
Contactadres

Naam onderzoeker: Liesbet Lommelen,
Lieven De Maesschalck
Instelling: Thomas More Kempen, Campus Geel
Adres: Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Onderzoeksgroep: vonk3 (www.vonk3.be)
Email contactpersoon: lieven.de.maesschalck@khk.be

Projectduur

36 maanden (01.01.2009– 31.08.2012)

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

/

Betrokken
hogescholen

Thomas More Kempen

Partners in het
werkveld

Welzijnzorg Kempen, OPZ Geel

Korte samenvatting
De zorgzwaarte in Vlaamse woon en zorgcentra (WZC) neemt gestaag toe. Daarnaast
stellen we een steeds grotere diversiteit binnen de zorgvraag vast. Zo merken we dat
bepaalde instellingen zich gaan specialiseren om een gerichte aanpak in de zorg te
kunnen garanderen wat uiteraard ook de kwaliteit van zorg ten goede komt. Zo zien we
instellingen die (binnen deze psychische problematiek) zich enkel nog richten op de opvang
van personen met dementie (bijvoorbeeld De Wingerd in Leuven, De Bijster in Essen).
Doch dit is slechts één groep van mensen met psychische/psychiatrische problemen.
Door de toenemende vergrijzing ontstaat er een steeds toenemende groep mensen die
komt aankloppen voor zorg in de WZC met een psychiatrische problematiek. In een WZC
is het niet evident om een dag van een persoon met een psychiatrische problematiek
zinvol te vullen: onderzoek toont aan dat het personeel problemen ondervindt met de
organisatie van aangepaste dagactiviteiten en sociale contacten, en met de begeleiding van
psychische of psychiatrische problemen. Een verblijf in een RVT is ook duurder dan in de
gehandicaptensector, waar de persoonlijke bijdrage lager ligt. Eén problematiek die door
het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) is onderzocht in 2007, zijn de
personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Zij onderzochten wat de specifieke
problemen en behoeften van deze patiënten zijn en waar de knelpunten liggen.
De globale onderzoeksvraag van dit project is: Wat is de plaats en functie van het de Woonen zorgcentra in de opvang van de oudere zorgvrager met een psychiatrische problematiek?
Deze algemene onderzoeksvraag valt uit elkaar in vijf deelvragen:
n Hebben zorgvragers met een psychiatrische problematiek een plaats in de huidige WZC?
n Welke zijn de randvoorwaarden om de opvang van deze zorgvragers te garanderen?
n Hoe passen deze tussen de bewoners?
n Hoe kunnen we met deze bewoners omgaan?
n Wat is het effect van de opvang van deze personen op het personeel?
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Er is een duidelijke toename aan psychiatrische ouderen waardoor de druk op de Woonen zorgcentra om deze patiënten op te nemen enorm toeneemt. Dit onderzoek brengt
deze problematiek via een representatieve steekproef in kaart voor de Vlaamse context en
ontwikkelt en test een methodiek om hiermee binnen de woon- enzorgcentra om te gaan.
Op 28/02/2013 gaat er in het Aldhem Hotel in Grobbendonk een internationale studiedag door
met sprekers uit verschillende universiteiten uit de landen Amerika, Duitsland en Spanje.

n
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Titel: Kwaliteit in de Woonzorgcentra
Contactadres

Naam onderzoeker: Lieven De Maesschalck
Instelling: Thomas More Kempen, Campus Geel
Adres: Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Onderzoeksgroep: vonk3 (www.vonk3.be)
Email contactpersoon: lieven.de.maesschalck@khk.be

Projectduur

36 maanden (01.01.2008– 31.08.2011)

Financieringskanaal

PWO, momenteel valorisatie via publicatie en ontwikkeling
van een digitale versie

Academische partners

/

Betrokken
hogescholen

Thomas More Kempen

Partners in het
werkveld
Korte samenvatting
De kwaliteit van de zorg en van het leven in woon- en zorgcentra (WZC) wordt enerzijds
bewaakt door de overheid via wetgeving en inspecties (zie o.a. rusthuisrapport), welke zich
voornamelijk richten op voorschriften (technisch, personeelsomkadering, …). Het gaat
hierbij meestal om minimumvoorschriften. Anderzijds stellen de WZC’s zelf dat ze over
onvoldoende en vaak helemaal geen instrumenten beschikken om een degelijk systeem
van integrale kwaliteitszorg te installeren. De bestaande systemen zijn voor hen onhaalbaar
wegens te complex, te arbeidsintensief en te kostelijk. Bovendien is het vaak niet duidelijk
welke kwaliteitsindicatoren echt relevant zijn. Tenslotte stoten ze op de moeilijkheden dat er
geen instrumenten bestaan voor de meest kwetsbare bewoners, namelijk de bewoners met
cognitieve problemen zoals onder andere de groep personen met dementie.
Het specifieke uitgangspunt in dit project is een empowerende benadering. Dat betekent
dat het kwaliteitsysteem de zorg en het leven op een hoger niveau moet tillen met de
kwaliteit van leven als uiteindelijke criterium.
2 Doelstellingen
De globale onderzoeksvraag van dit project is: Welke zijn relevante kwaliteitsindicatoren voor
woon- en zorgcentra die operationaliseerbaar zijn in werkbare kwaliteitsinstrumenten.
Daartoe wil het project volgende concrete doelstellingen realiseren:
n Inzicht in de psychologische en sociale processen die het gebruik van een kwaliteitssysteem
in WZC’s beïnvloeden. We denken daarbij aan weerstand, inspraak, inzicht in de effecten
enz.. Dit inzicht is noodzakelijk om te weten welke voorwaarden moeten gerealiseerd zijn en
welke flankerende maatregelen noodzakelijk zijn om een werkbaar systeem te introduceren.
n Inzicht in de relevante kwaliteitsindicatoren die een kwaliteitssysteem moeten sturen.
n Het aanbieden van een methodiek en van instrumenten om de kwaliteit van de zorg en
het leven in WZC’s in kaart te brengen.
n Het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de introductie en het leiden van een
integraal kwaliteitssysteem in WZC’s.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Vanaf 2013 dient ieder WZC een eerst keer in kader van zelfevaluatie cijfers aan de
Vlaamse overheid te bezorgen. Het uiteindelijke doel is te komen tot zelfevaluatie.
Een praktisch handboek is uitgegeven en terug te vinden via:
Heuten, K., De Maesschalck, L. Zelfevaluatie inzicht: zelfevaluatie-instrument voor
kwaliteit in Woon-en zorgcentra pp.108 (isbn 9789081740401)
Extra informatie via: www.vonk3.be
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Titel: Screening van ondervoeding: Nutriaction
Contactadres

Naam onderzoeker: Lieven De Maesschalck
Instelling: Thomas More Kempen, Campus Geel
Adres: Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Onderzoeksgroep: vonk3 (www.vonk3.be )
Email contactpersoon: lieven.de.maesschalck@khk.be

Projectduur

10.01.2010– 31.08.2013

Financieringskanaal

PWO, momenteel valorisatie via publicatie en ontwikkeling
van een digitale versie

Academische partners

Prof. Dr. Vandewoude Universiteit Antwerpen
Prof. Dr. Van Gossum University Libre Brussel

Betrokken hogescholen

Thomas More Kempen

Partners in het werkveld

Nutricia

Korte samenvatting
Recent Belgische studies tonen aan dat in de instellingen ongeveer 1/3 van de patiënten
ondervoed is en dat 42% een risico loopt op ondervoeding. Ondervoeding leidt tot het
ontstaan van verschillende aandoeningen (bv. decubitus, slechte wondheling, …) en kost zo
de maatschappij handen vol geld. Gezien de patiënt meestal uit een thuissituatie komt, dringt
een accurate monitoring vanuit die thuiszorg zich meer dan ooit op. Hiertoe is er contact
opgenomen met de firma Nutricia die een onderzoeksproject ‘nutriaction’ heeft opgezet
bij huisartsen voor een eerste vinger aan de pols. In dit project is het de bedoeling om een
web-based tool te ontwikkelen om deze accurate monitoring mogelijk te maken om zo naast
de monitoring ook interventies uit te voeren en de effecten van deze interventies te kunnen
opvolgen. Hierbij wordt gedacht aan soort interventie, duur van de interventie, …
n doelstellingen;
n Uitvoeren van literatuurstudie
n Volledige analyse (kwalitatief en kwantitatief) van alle mogelijke beïnvloedbare elementen
n Ontwikkeling van de web-based tool
n Uittesten van de tool
n Start monitoring met eerste gegevensanalyse
n

hoofdlijnen in uitvoering:
Gezien de complementariteit tussen een firma en vonk3 en de reeds beschikbare
informatie dient er slechts een beperkte literatuurstudie uitgevoerd te worden. Via
een desk search worden alle mogelijke beïnvloedende factoren in kaart gebracht. Bij
deze zoektocht worden alle elementen mee in rekening gebracht zodat de analyse
volledig is. Dit impliceert niet dat de ontwikkelde tool ook al deze elementen in zich
draagt, maar zorgt er wel voor dat de nodige velden worden voorzien.
n De analyse dient uit te monden in een schematische voorstelling van alle mogelijke
beïnvloedbare factoren en hun samenhang. Op basis van deze schematische voorstelling kan een web-based tool ontwikkeld worden.
n De eerste versie van de ontwikkelde tool zal vervolgens beperkt uitgetest worden.
Hierbij wordt vooral gekeken naar gebruiksvriendelijkheid, eenvoud, snelheid van
invullen, toegankelijkheid, …
n Vervolgens wordt er een disseminatie strategie bepaald voor de verdere uitrol van de
tool. Hierbij wordt vooral gedacht aan thuisverpleegkundigen, verzorgenden en huisartsen. Hier zal vooral gewerkt worden via de georganiseerde thuiszorgdiensten.
n Na enkele maanden on-line worden de verzamelde gegevens via de web-based tool voor
een eerste keer geanalyseerd om deze te kunnen presenteren aan een breed publiek.
n

n
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Titel: Screening van ondervoeding: Nutriaction
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Er bestaan verschillende meetinstrumenten om ondervoeding te screenen, doch deze
worden in de praktijk nog te vaak als ‘last’ ervaren. Deze screeningstool combineert
verschillende meetinstrumenten tot één en geeft op basis van de geregistreerde
gegevens een algemeen voedingsadvies op maat.
Extra informatie via: www.vonk3.be
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Titel: Evaluatie en behoeftenonderzoek bij senioren in Retie
Contactadres

Naam onderzoeker: Lieven De Maesschalck – Leen Heylen
Instelling: Thomas More Kempen, Campus Geel
Adres: Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Onderzoeksgroep: vonk3 (www.vonk3.be )
Email contactpersoon: lieven.de.maesschalck@khk.be

Projectduur

15.09.2011– 31.10.2012

Financieringskanaal

OCMW Retie

Academische partners

/

Betrokken
hogescholen

Thomas More Kempen

Partners in het
werkveld

OCMW Retie, Seniorenraad Retie

Korte samenvatting
Het OCMW van Retie stelde, tijdens een overlegvergadering van 24 mei 2011, aan de
Katholieke Hogeschool Kempen de vraag tot medewerking aan een seniorenonderzoek.
Het doel van deze enquête is inzicht verwerven in de mogelijke noden en behoeften van de
senioren om de resultaten te implementeren in beleidsplannen.
Concreet gaat het om volgende twee vragen:
Een tevredenheidmeting bij de Retiese senioren om de huidige publieke dienstverlening
vanuit het OCMW (gemeente) te evalueren op zijn resultaten en kwaliteit en de eventuele
noodzaak aan verdere verfijning en/of uitbreiding van deze dienstverlening met de
vergrijzingproblematiek en het Woonzorgdecreet in het achterhoofd, te formuleren
(behoeftenonderzoek). De gemeente Retie telt vandaag ca. 1 733 senioren van 65 jaar of
ouder waaronder 888 vrouwen.
De doelen van deze enquête kunnen als volgt worden samengevat:
1. Een overzicht krijgen van de tevredenheid van de huidige publiek georganiseerde
dienstverlening bij de bepaalde bevolkingsgroep (senioren van 65 jaar of ouder).
2. Inzicht verwerven in de mogelijke noden en behoeften van de bevolkingsgroep ‘senioren’.
3. Een inventaris opmaken van de eventuele wensen van deze bevolkingsgroep
4. De resultaten implementeren in beleidsplannen
De eindresultaten zullen worden samengebracht in een eindrapport en een samenvatting
van dit rapport.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
De onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het werkveld en dient om een beleidsplan
van Seniorenbeleid voor de gemeente te onderbouwen.
Extra informatie via: www.vonk3.be
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Titel: De opvang van de ‘oudere’ patiënt op de spoedgevallendienst
Contactadres

Naam onderzoeker: Anja Wildiers
Instelling: Artesis Hogeschool Antwerpen
Adres: Jaak De Boeckstraat 10, 2170 Antwerpen - Merksem
Email contactpersoon: anja.wildiers@artesis.be

Projectduur

Startdatum: 01/01/2012
Einddatum: 30/06/2015

Financieringskanaal

PWO-financiering

Academische partners

Naam van de instelling: Universiteit Antwerpen, vakgroep
verpleegkunde en vroedkunde
Persoon: prof dr Bart Van rompaey
Adres: Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk – Antwerpen

Betrokken
hogescholen

Artesis Hogeschool Antwerpen

Partners in het
werkveld

ZiekenhuisNetwerk Antwerpen, Universitair Ziekenhuis
Antwerpen, Gasthuiszusters Antwerpen, Klina Brasschaat
en AZ Monica (campus Deurne)

Korte samenvatting
Het onderzoek wordt opgedeeld in drie fasen. De eerste fase bestaat uit een kwantitatief
beschrijvend onderzoek (enquêteringen). In fase twee zullen gepaste interventies uitgewerkt
worden, die in de laatste fase geïmplementeerd zullen worden.
Vanuit de literatuur en de uit de enquêtering van de verpleegkundigen verkregen resultaten
zal er (academiejaar 2012-2013) een residenten/patiëntenenquête uitgevoerd worden. Vanuit
de literatuur en de verkregen antwoorden uit fase één worden interventies ontwikkeld en
voorgesteld aan de spoedgevallendienst.
In fase drie worden de opgestelde interventies geïmplementeerd en een patiëntenbevraging
wordt uitgevoerd. Deze bevragingen zullen vergelijkbaar zijn als deze uit de screeningsfase.
Resultaten bevragingen 9 spoedgevallendiensten
Er werd gekozen voor een multicentrisch kwantitatief opgestelde onderzoek in negen
Antwerpse ziekenhuizen. Er werden 99 spoedverpleegkundigen, 9 hoofdverpleegkundigen en
9 referentieverpleegkundigen geriatrische zorg bevraagd.
‘Leeftijd’ en vooral de verwijzing naar + 75 jaar is bij de meest dominante manier om de
oudere patiënt te omschrijven. In tweede en derde instantie merken we zelfredzaamheid en
multipathologie op. Uit de bevraging is gebleken dat spoedverpleegkundigen wel degelijk
erkennen dat ouderen specifieke noden hebben. Comfortzorg, aandacht voor het totaalbeeld
van ouderen en optimale opvang verzekeren zijn verpleegkundige aandachtspunten die sterk
naar voren komen. Verder worden decubituspreventie, informatieverlening en aandacht voor
primaire behoeften vernoemd.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
De vergrijzing van de bevolking is een feit. Deze demografische evolutie vertaalt zich in
ziekenhuisopnames: het aantal geriatrische gehospitaliseerde patiënten stijgt. Een deel
van deze ziekenhuisopnames verloopt via de spoedgevallendienst.
Heeft de oudere patiënt een andere, specifieke opvang nodig als hij/zij zich aanmeldt? Wat
zijn de verpleegkundige aandachtspunten? Voor de bacheloropleiding Verpleegkunde is
onderzoek naar noden van de oudere patiënt bij een ziekenhuisopname relevant. Het kritisch
bekijken van opnameprocessen is een belangrijk verpleegkundig aspect. Eveneens vanuit de
holistische mensvisie met oog voor integrale gezondheidszorg sluit dit onderzoek aan bij de
missie van het departement Gezondheidszorg van de Artesis Hogeschool Antwerpen.
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Titel: Leefbaar wonen
Contactadres

Naam onderzoeker: Wouter Grommen
Instelling: Provinciale Hogeschool Limburg, dpt. Healthcare,
Expertisecel Ouderenzorg (ECOZ)
Adres: Guffenslaan 39, 3500 HASSELT
E-mail contactpersoon: wouter.grommen@phl.be

Projectduur

Startdatum: 15/09/2012
Einddatum: 15 /09/ 2015

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

Naam van de instelling: Hogeschool Zuyd
Persoon: Ramon Daniëls
Adres: Nieuw Eyckholt 300 6419 DJ Heerlen

Betrokken
hogescholen

Provinciale Hogeschool Limburg (PHL)
Universiteit Maastricht / Hogeschool Zuyd

Partners in het
werkveld

Familiehulp VZW Interregio Limburg en Leuven
Wit-Gele Kruis Limburg VZW
Christelijke mutualiteit Limburg
VE: beroepsvereniging ergotherapie
Listel

Korte samenvatting
Dit praktijkgericht onderzoek kadert binnen de Expertisecel Ouderenzorg PHLHealthcare en de uitbouw van het Universal Design Woonlabo op de campus
van het departement PHL-Healthcare. Het PWO-project sluit aan bij het Vlaams
Ouderenbeleidsplan (2010) en het huidige Vlaamse woonzorgdecreet (2010). Na een
systematische review van de (inter)nationale literatuur en de continue uitbouw van een
netwerk met experten op het gebied van de domeinen “Zorg & Wonen”, wil dit project
de technologische innovaties in de thuisgezondheidszorg inventariseren en transfereren
naar een database (assessments, hulpmiddelen en zorgtechnologieën).
Vanuit deze database zal een interdisciplinair interventieprogramma voor kwetsbare
thuiswonende ouderen, gebruik makend van de webapplicatie “Ergotherapeutisch
Handelingsprofiel” (EHP: http://ehp.phl.be), uitgevoerd en gevaloriseerd worden om de
dienstverlening in de thuiszorg uit te bouwen en te optimaliseren.
Op basis van de opgebouwde expertise en de kennis vanuit het praktijkgericht onderzoek
zal een vormings- en trainingsprogramma en consultancy voor ouderen, mantelzorgers
en (toekomstige) zorgprofessionals worden ontwikkeld, geïmplementeerd en
geëvalueerd.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Rekening houdend met de maatschappelijke tendensen en de technologische
vooruitgang doen thuiszorgtechnologieën hoe langer hoe meer hun intrede. Uit
onderzoek in verschillende Europese landen blijkt dat thuiszorgtechnologie een
positieve invloed kan hebben op het functioneren van ouderen en tegelijk een belangrijke
ondersteuning kan bieden voor zowel de mantelzorgers als de professionele thuiszorg
(Lauriks, 2008). Het bestaande marktaanbod is groot, maar vindt nog geen ingang bij
de huidige generatie ouderen. Ondersteuning en coaching van woningaanpassing en
thuiszorgtechnologieën door de dienstverlening aan huis blijkt een noodzaak die het
zelfstandig wonen van ouderen bevorderen en thuiszorg promoten.

n
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Titel: Welke parameters zijn van cruciaal belang bij het opsporen van acute fysieke
deterioratie van bewoners die verblijven in een woonzorgcentrum?
Contactadres

Naam onderzoeker: Bruno Maertens
Instelling: Artesis Hogeschool Antwerpen
Adres: Jaak De Boeckstraat 10 2170 Merksem
Email contactpersoon: bruno.maertens@artesis.be

Projectduur

Startdatum: 01/10/2012 Einddatum: 01/10/2015

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

Naam van de instelling: Artesis Hogeschool Antwerpen
Persoon: Dr. Leentje De Bleser
Naam van de instelling: Katholieke Universiteit Leuven
Departement Geneeskunde
Persoon: Prof. Dr. Philip Moons
Naam van de instelling: Universiteit Antwerpen: Faculteit
Geneeskunde en gezondheidswetenschappen
Persoon: Prof. Dr. Bart Van Rompaey

Betrokken hogescholen
Partners in het
werkveld

Armonea

Korte samenvatting
Uit de recente literatuur blijkt dat jaarlijks 6 tot 9% van de bewoners van woonzorgcentra
gehospitaliseerd worden. De meest voorkomende redenen tot opname in het ziekenhuis
zijn: respiratoire- (25,33%), nier- en urineweg- (15,88%), circulatoire- (14,65%),
digestieve- (9,39%) en zenuwaandoeningen (5,16%) ). Er is echter een hoge mortaliteit
bij bewoners van woonzorgcentra die gehospitaliseerd worden. Ongeveer 16% van de
gehospitaliseerde bewoners overlijden tijdens hun opname in het ziekenhuis.
Tot op heden bestaat er echter geen instrument/methode die gehanteerd kan worden
specifiek binnen woonzorgcentra om een plotse fysieke deterioratie van een bewoner
vroegtijdig te detecteren. Er bestaan wel enkele meetschalen die bv. potentieel vermijdbare
ziekenhuisopnames bij ouderen identificeren (ambulatory care sensitive conditions (ACSCs)),
triage voor ziekenhuisopname van rusthuisbewoners met een pneumonie, richtlijnen rond
koorts bij rusthuisbewoners en indicatoren voor urineweginfecties. Het doel van deze studie
is – om op basis van verschillende methoden – een generiek screeningsinstrument te
ontwikkelen dat valide en betrouwbaar is om acute fysieke deterioratie bij woonzorgcentrum
bewoners vroegtijdig op te sporen. In een latere fase willen we nagaan of de implementatie
van dit generiek screeningsinstrument een mogelijke invloed heeft op het aantal
ziekenhuisopnames en noodzakelijkheid van deze opnames.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Het voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames van bewoners afkomstig uit
woonzorgcentra is een belangrijke uitdaging om de continuïteit, de efficiëntie alsook de
lange termijn zorg te optimaliseren. Een verminderd aantal ziekenhuisopnames hebben
als potentieel de negatieve gezondheids- en sociale consequenties te minimaliseren en
de hoge kosten van deze hospitalisaties tegen te gaan. Echter, de definiëring van ‘een
onnodige ziekenhuis opname’ zorgt voor heel wat verwarring. Of een ziekenhuisopname
van een bewoner uit een woonzorgcentrum al dan niet nodig of zelfs noodzakelijk is
kan enkel retrospectief bepaald worden. M.a.w. de bewoner dient reeds langere tijd
opgenomen te zijn in het ziekenhuis – of meer nog – ontslagen te zijn uit het ziekenhuis
alvorens met kan bepalen of de ziekenhuisopname al dan niet opportuun was.
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Titel: Impact van persoonsgerichte zorg via Dementia Care Mapping op het welbevinden
van bewoners met dementie en hun zorgverleners in Vlaamse woon- en zorgcentra.
Contactadres

Naam onderzoeker: Ingrid Dreessen
Instelling: Katholieke Hogeschool Limburg
Adres: Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt
Email contactpersoon: Ingrid.dreessen@khlim.be

Projectduur

Startdatum: 1/11/2010 Einddatum: 31/10/2013

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

Naam van de instelling: LUCAS
Persoon: Dr. Nele Spruytte, D. Anja Declercq
Adres: Kapucijnenvoer 35, 3000 Leuven

Betrokken hogescholen

/

Partners in het werkveld

12 woon- zorgcentra in Limburg, provincie Limburg

Korte inhoud
Voorliggend onderzoek wil het effect van persoonsgerichte zorg (PGZ) nagaan via de
methode van Dementia Care Mapping (DCM). DCM meet het welbevinden van bewoners
met dementie en is tegelijkertijd een proces om kwalitatieve zorg vanuit het perspectief
van de persoon met dementie te ondersteunen.
Het onderzoek legt de focus op metingen van welbevinden van personen met dementie en
het effect van interventies van zorgverleners. De metingen gebeuren aan de hand van een
gestandaardiseerde observatiemethode (DCM) en een gouden standaard (QUALIDEM). Focus
groepen worden uitgevoerd om kwalitatieve gegevens te verzamelen. De bedoeling van de
metingen is om de impact te kennen van PGZ op het welbevinden van bewoners en op attitude
en gedrag van hulpverleners. Op basis van de bevindingen tijdens het onderzoek wordt een
trainingspakket uitgewerkt om een zorgzame basisattitude bij zorgverleners te ontwikkelen
ten behoeve van kwalitatieve zorg. De cruciale vraag in het onderzoeksproject is of Dementia
Care Mapping een zorgkader kan bieden dat de kwaliteit van leven van bewoners met dementie
in een woon- en zorgcentrum in Vlaanderen kan optimaliseren. Tijdens een driejarige
studie willen wij nagaan of PGZ en zorgverbetering op basis van DCM het welbevinden van
de bewoners met dementie verhoogt; nagaan of PGZ leidt tot een betere gepercipieerde
zorgrelatie tussen zorgverlener en bewoner; faciliterende en belemmerende factoren bij
de implementatie van een zorgpad aan de hand van DCM in kaart brengen; aanbevelingen
formuleren voor een trainingsprogramma op maat van woon- en zorgcentra in Vlaanderen.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Gezien de demografische evolutie heeft de ouderensector er baat bij te weten of DCM een
sleutel is om de kwaliteit van het leven voor ouderen in residentiële settings te verhogen. Een
zorgcultuur waar welbevinden hoog in het vaandel wordt gedragen is een troef. De sector heeft
nood aan evidence based care. Men wil graag een wetenschappelijke onderbouw voor hetgeen
men onderneemt. Er is nood aan praktijkonderzoek waar psychosociale zorgaspecten centraal
staan. Dit onderzoek genereert ongetwijfeld kennis die enorm waardevol is voor de sector.
DCM sluit aan bij de kwaliteitsverbeteringscycli en PDCA cyclus (plan, do, check, act) die de basis
vormen van veel gebruikte systemen voor kwaliteitscontrole in zorgvoorzieningen. Tijdens het
onderzoek zullen de betrokken WZC’s op verschillende momenten feedback krijgen met een
schriftelijke rapportage van de bevindingen voor hun eigen voorziening.
Er is schaarste aan verpleegkundigen in de ouderenzorg. Het imago van de oudere als zorgvrager
is niet rooskleurig. Studenten zijn niet geneigd om te kiezen voor ouderenzorg. Via de methode
van DCM kunnen kleine interventies een wereld van verschil maken voor het behagen van de
oudere en kan DCM voor zorgverleners een aanzet zijn om voldoening te halen uit hun dagelijkse
inzet. Het werk wordt op die manier meer aantrekkelijk en de jobtevredenheid verhoogt.
n
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De ethische praktijkvoering van verpleegkundigen in de acute ouderenzorg: een
kwalitatief empirische studie met het zorgproces rond fysieke fixatie als case
Contactadres

Naam onderzoeker: Sabine Goethals
Instelling: KAHO St-Lieven campus Waas
Adres: Hospitaalstraat 23 9100 St-Niklaas
Onderzoeksgroep: gezondheidszorg
Email contactpersoon: sabine.goethals@kahosl.be
Marijke.vanmoorhem@kahosl.be

Projectduur

Maanden (01.01.2008– 31.12.2012)

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

Naam van de instelling: KULeuven
Persoon: Prof B. Dierckx de Casterlé – Prof C. Gastmans
Adres: Kapucijnenvoer 35 – 3000 Leuven

Betrokken hogescholen

/

Partners in het werkveld

/

Korte samenvatting
De globale doelstelling van dit project is om de ethische praktijkvoering van verpleegkundigen
in het zorgproces rond fysieke fixatie van acute geriatrische patiënten als case te exploreren,
te begrijpen en te beschrijven en dit vanuit de ervaringen van de verpleegkundigen zelf. Onder
ethische praktijkvoering wordt zowel het (1) ethisch redeneren en het hierbij aansluitende
ethisch besluit als (2) het ethisch handelen, of de implementatie van het ethisch besluit in
de praktijk verstaan (Dierckx de Casterlé et al.,1997). Onder fysieke fixatie verstaan we ‘elke
behandelingsmethode (menselijk of mechanisch toegepast), materiaal of uitrusting aan of in
de buurt van het lichaam van een persoon, met de opzettelijke bedoeling dat de persoon deze
niet kan verwijderen en die de bewegingsvrijheid beperkt’ (Retsas, 1998).
Om deze globale doelstelling te realiseren werden volgende onderzoeksvragen gesteld:
n Hoe verloopt het ethisch redeneren en handelen van verpleegkundigen?
n Hoe verloopt het ethisch redeneren van verpleegkundigen in situaties van fysieke fixatie?
n Hoe verloopt het ethisch besluitvormingsproces van verpleegkundigen in situaties van
fysieke fixatie in de acute ouderenzorg?
n Welke waarden wegen verpleegkundigen af in hun ethisch besluitvormingsproces in
situaties van fysieke fixatie in de acute ouderenzorg?
n Op welke wijze speelt de context een rol in het ethisch besluitvormingsproces in situaties van fysieke fixatie in de acute ouderenzorg?
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
De resultaten van de systematische reviews duiden op de complexiteit, de specificiteit alsook op
de moeilijkheden die verpleegkundigen ervaren met betrekking tot de ethische praktijkvoering in
het algemeen alsook in situaties van fysieke fixatie. Empirische onderzoeksresultaten bevestigen
de bevindingen uit de internationale literatuur dat het ethisch redeneren in situaties van fysieke
fixatie een trajectmatig proces is. Verpleegkundigen focussen zich in hun redeneerproces vooral
op het beschermen van de waarden fysieke integriteit en psychische integriteit van de patiënt
en de omgeving. In minder expliciete mate worden de waarden waardigheid en autonomie
beschermd. De moeilijke contextuele omstandigheden waarin verpleegkundigen werken
verklaren voornamelijk deze bevindingen. Beperkte tijd en staf (waardoor het toezicht op de
patiënt niet kan worden gegarandeerd) is vaak doorslaggevend in de besluitvorming van de
verpleegkundige. Besluitvorming in het multi-disciplinaire team alsook een ondersteunende
context geïnspireerd vanuit een ethisch leiderschap zijn belangrijke voorwaarden voor een ethisch
besluitvormingsproces in situaties van fysieke fixatie.
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Titel: FRAGIL - Spiervermoeibaarheid en zelfervaren vermoeidheid als indicatoren
voor functionele beperkingen en fragiliteit op hogere leeftijd
Contactadres

Naam onderzoeker: Ynes Punie
Instelling: KHLeuven, Departement gezondheidszorg en
technologie
Adres: Herestraat 39, 3000 Leuven
Email contactpersoon: annelies.vandamme@khleuven.be

Projectduur

Startdatum:09/2012
Einddatum: 09/2014

Financieringskanaal

Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek

Academische partners

Vrije Universiteit Brussel - Frailty in Ageing research
department (FRIA)
Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Bewegings- en
Revalidatiewetenschappen (FaBeR)
Katholieke Universiteit Leuven - Academisch Centrum voor
Huisartsgeneeskunde

Betrokken hogescholen

Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie (SOMT)
Hogeschool ZUYD - Kenniskring Technologie in de Zorg
Artesis Hogeschool Antwerpen - Departement
Gezondheidszorg

Partners in het werkveld
Korte inhoud
Vermoeidheid is een vaak voorkomend probleem op hogere leeftijd maar wordt
onvoldoende op gestandaardiseerde wijze geëvalueerd. Vermoeidheid kan op twee
manieren gemeten worden: enerzijds door zelfervaren rapportering (zelfervaren
vermoeidheid) en anderzijds door spiervermoeibaarheid (weerstand tegen vermoeidheid)
te meten.
FRAGIL heeft tot doel drempelwaarden voor spiervermoeibaarheid te identificeren die in
relatie staan tot functionele beperkingen bij 70-plussers. De spiervermoeibaarheid van
70-plussers met verschillende niveaus van functionele beperkingen en zelfredzaamheid
(thuiswonenden, service-flat bewoners, bewoners van woon-en zorgcentra) zullen
vergeleken worden met een jonge referentiegroep.
Uit analyse van deze resultaten kan men drempelwaarden bepalen in functie van
verschillende niveaus van de functiebeperking. Aanvullend zal de verhouding tussen de
mate van zelfervaren vermoeidheid en spiervermoeibaarheid in relatie tot functionele
beperkingen bij 70-plussers nagegaan worden.
Het project bundelt interne expertise van de opleiding verpleegkunde en biomedische
laboratoriumtechnologie met externe expertise, door samenwerking met
onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Gezien het aandeel ouderen in onze samenleving toeneemt is de kans dat
verpleegkundigen in uiteenlopende zorgcontexten in aanraking komen met deze
populatie reëel. Kwaliteitsvolle ouderenzorg betekent ook preventief en proactief
handelen. Verpleegkundigen spelen, als lid van een multidisciplinair team een
centrale rol in het identificeren van gezondheidsrisico’s. Dit project beoogt tegemoet
te komen aan de huidige nood aan klinisch hanteerbare screeningsinstrumenten voor
spiervermoeibaarheid en zelfervaren vermoeidheid in de verpleegkundige benadering
van oudere patiënten

n
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Titel: RECAP NURSE: De verpleegkundige als centrale schakel in de monitoring van de
cardiale status, bij thuiswonende fragiele ouderen.
Contactadres

Naam onderzoeker: Willemse Evi
Instelling: Thomas More Kempen, Campus Turnhout
Adres: Campus Blairon 800, 2300 Turnhout
Email contactpersoon: evi.willemse@khk.be

Projectduur

Startdatum: 1/1/2012 Einddatum:31/8/2014

Financieringskanaal

PWO project gesubsidieerd door de Vlaamse overheid

Academische partners

Naam van de instelling: Universiteit Antwerpen
Persoon: Roy Remmen MD
Adres: Faculteit Huisartsgeneeskunde
Campus drie eiken, Universiteitsplein 1, 1060 Antwerpen

Betrokken hogescholen

Thomas More Kempen

Partners in het werkveld

n
n
n

n
n
n
n
n
n

AZ Turnhout
Huisartsen Turnhoutste regio – huisartsenpost Turnhout
Andere eerstelijnswerkers
n Wit Gele Kruis Antwerpen
n Wit Gele Kruis Limburg
CM Turnhout
Stad Turnhout & stuurgroep innovatiepark Turnhout
ICT Providers voor de huisartsen Turnhout
Flanders Care
Provincie Antwerpen – Provant
Welzijnszorg Kempen

Korte samenvatting
RECAP-NURSE is een Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) dat zich richt op
de zorg voor fragiele ouderen en chronisch zieken met gekend chronisch hartfalen en
polyfarmacie. RECAP-NURSE is de zorgpoot van RECAP, een Europees Interreg-project
dat zich richt op ontwikkeling, fine-tuning en implementatie van innovatieve technologie,
namelijk de thuismonitoring van cardiaal belaste fragiele ouderen. RECAP en RECAP-NURSE
behoren een symbiotische aansluiting te zijn. RECAP-NURSE heeft tot doel een verdere
optimalisatie te bekomen van de eerstelijnszorg door het uitbouwen van multidisciplinaire
samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden worden ondersteund door
innovatieve technologie. Belangrijk in dit project is het situeren van de plaats van de
verpleegkundige en de huisarts binnen dit netwerk en tevens het uitzoeken op welke wijze de
zorgvrager, de zorgverlener en technologische innovatie tot een maximale complementariteit
komen. RECAP-NURSE bestaat uit 7 werkpakketten en tracht aan de hand van een
literatuurstudie, draagvlakstudie, businessanalyse en een medico-legale analyse te komen tot
de effectieve uitrol van een telemonitoringsproject in Turnhout.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Het ultieme doel van het RECAP-NURSE project is verdere optimalisatie van de eerstelijnszorg
door het uitbouwen van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, ondersteund door
innovatieve technologie, gericht op vroegtijdige detectie van medische calamiteiten, toename
van comfort en support voor de patiënt, vermindering van co-morbiditeiten, verhoging
van therapietrouw, verhoging van de efficiëntie en effectiviteit van de zorg en promotie en
verlenging van extra muros zorg voor fragiele ouderen. Belangrijk in het RECAP-NURSE
project is om de plaats van de verpleegkundige en de huisarts binnen dit netwerk te situeren
en uit te zoeken op welke wijze de zorgvrager, de zorgverlener en technologische innovatie tot
maximale complementariteit kunnen komen.
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Titel: RECAP: Regional Care Portals
Contactadres

Naam onderzoeker: Lieven De Maesschalck – Louis
Peeraer
Instelling: Thomas More Kempen, Campus Geel
Adres: Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Email contactpersoon: lieven.de.maesschalck@khk.be

Projectduur

Startdatum: 1/5/2011 Einddatum:30/4/2014

Financieringskanaal

Interreg IVB

Academische partners

Naam van de instelling: KU Leuven
Siegfried Jaecques en Sabine van Huffel
Naam van de instelling: Universiteit Maastricht
Sandra van Wijk Hans-Peter Brunner-Rocca
Naam van de instelling: TU Eindhoven
Twan Basten

Betrokken hogescholen

Thomas More Kempen

Partners in het werkveld

n
n
n
n
n
n

UK: NHS: Stuart Thomson John Copping
Nederland: Catharina Ziekenhuis Eindhoven: Erik Korsten
AZ Turnhout: Jo Leysen en Evelien Peeters
Stad Turnhout: Kelly Verheyen
Imec Nederland: Julien Penders
Leuven Inc: Nicole Desmyter

Korte samenvatting
De snel verouderende samenleving betekent een snel groeiende vraag naar gezondheidszorg.
Grotere efficiency is nodig en Telehealth is daarvoor een belangrijke ontwikkeling.
Projectpartners zoeken samen naar oplossingen voor problemen die de introductie van
nieuwe slimme ICT oplossingen belemmeren. Problemen zijn gekoppeld aan financiën,
organisatorische knelpunten en juridische problemen.
Recap benadert die groeiende behoefte Telehealth als een kans om de introductie op de
markt van innovatieve Telehealth oplossingen te helpen. Gaat om services als op afstand
diagnosticeren, behandelen en monitoren. Een sociaal economische kans. De Telehealth
sector in de partnerregio’s huisvest 145 bedrijven die werk bieden aan circa 115.000 mensen.
Er zijn 3 terreinen geïdentificeerd waarin, gebaseerd op bestaande regionale Telehealth
ontwikkelingen, samenwerking cruciaal is. Dit betreft: innovatieve instrumenten, organisatie
en besluitvormingssystemen. Onderzoek en het testen van innovaties zal plaatsvinden in
regionale hubs, die ieder focussen op een aspect waarin men al de nodige ervaring mee
heeft opgedaan. Het koppelen van bestaande kennis in de hubs aan elkaar, het vertalen
in bouwstenen en dit gebruiken voor het opzetten van een Transnationaal Gezondheid
Innovatie Portal is het belangrijkste resultaat van RECAP. Het opschalen van de bestaande
regionale portals naar een transnationaal niveau is nodig om de groeiende behoefte te
kunnen blijven faciliteren. Alleen krachtenbundeling kan een hoog niveau van zorg in de
toekomst garanderen. Gelet op omvang en urgentie focust Recap met name op patiënten met
chronische hartproblemen. Het is een van de grootste overlijdensoorzaken in West Europa.
Het toespitsen op een specifieke doelgroep zal de kwaliteit van de oplossingen verbeteren.
Maakt het eenvoudiger om services te leveren aan nieuwe patiëntengroepen te integreren in
het transnationale portal.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Het testen en implementeren van technologie transnationaal in de zorg in nauwe
samenwerking met het werkveld, de zorgverstrekkers en onderzoeksinstellingen.

n
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5.	Overzicht lopend onderzoek aan professionele
bacheloropleidingen
2. Zorgorganisatie

Titel: Het ontslagmanagement in het Universitair Ziekenhuis Brussel:
competenties, barrières en rol van verpleegkundigen en vroedvrouwen
voor etnisch en sociaal economisch kwetsbare patiëntengroepen
Contactadres

Naam onderzoeker: Ann Claeys, Guido Goelen
Instelling: Erasmushogeschool Brussel
Adres: Laarbeeklaan 121, 1090 Jette
Onderzoeksgroep
Email contactpersoon: ann.claeys@ehb.be,
sarah.mortier@ehb.be

Projectduur

01.10.2011– 30.09.2014

Financieringskanaal

PWO-middelen van de hogeschool

Academische partners

Naam van de instelling: Faculteit Geneeskunde &
Farmacie, Vrije Universiteit Brussel
Adres: Laarbeeklaan 103, 1090 Jette

Betrokken hogescholen

Erasmushogeschool Brussel

Partners in het werkveld

UZ Brussel

Korte samenvatting
Situering en doel
In het kader van de verkorting van de ligduur in het ziekenhuis, het correct benutten van
de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg en de behoefte aan samenwerking tussen
ziekenhuizen en andere (extramurale) voorzieningen worden veel vragen gesteld over
de “integratie” van het zorgaanbod en het zorgtraject van de patiënten. Er is echter
momenteel weinig geweten over de specifieke behoeften van kwetsbare patiënten in hun
zorgtraject, en meer specifiek tijdens de fase van het ontslag.
Methode
n In een eerste werkpakket wordt een literatuurstudie uitgevoerd en worden de afdelingen geselecteerd.
n In een tweede werkpakket worden door middel van data, beschikbaar in de patiëntendossiers, de zorgtrajecten van de patiënten onderzocht op de twee geselecteerde
afdelingen.
n In een derde werkpakket wordt de inhoud en de organisatie van ontslagmanagement
geanalyseerd.
n In een vierde werkpakket wordt de beleving en de behoeften van patiënten (in het bijzonder met een andere dan Belgische culturele achtergrond) bij ontslagmanagement
geïnventariseerd.
n In een vijfde werkpakket worden bovenstaande resultaten geïntegreerd en worden op
basis hiervan inzichten en aanbevelingen geformuleerd.
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Titel: Het ontslagmanagement in het Universitair Ziekenhuis Brussel:
competenties, barrières en rol van verpleegkundigen en vroedvrouwen
voor etnisch en sociaal economisch kwetsbare patiëntengroepen
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Door een analyse te maken van het zorgtraject dat een Brusselse patiënt aflegt en door
een analyse van de zorgbehoefte, kan men het zorgaanbod hier beter op afstemmen,
zodat vraaggestuurde zorg kan aangeboden worden.
Door onderzoek naar het antwoord op de vraag welk ontslagprotocol het beste
gehanteerd wordt bij een bepaald patiëntenprofiel, kan men de effectiviteit van het
verpleegkundig werk met betrekking tot het ontslag verhogen. Door dit onderzoek zou
er ook mogelijkheid kunnen zijn tot een betere communicatie tussen de zorgverleners
(intra- en extramuraal). Dit kan leiden tot een betere zorgcoördinatie rond de patiënt.
Door het identificeren van de kerncompetenties die nodig zijn voor ontslagmanagement,
kan men de verpleegkundige en vroedkundige equipe van ziekenhuizen gericht bijscholen.

n
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Titel: Impact van leiderschapsontwikkeling op het ethisch leiderschap van de
hoofdverpleegkundigen, het omgaan met moral distress en de ethische zorgattitudes
van afdelingsverpleegkundigen, en het ethisch afdelingsklimaat op een verpleegeenheid
Contactadres

Naam onderzoeker: Luc Van Gorp
Instelling: Katholieke Hogeschool Limburg
Adres: Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt
Onderzoeksgroep Ethos, KHLim Quadri
Email contactpersoon: luc.vangorp@khlim.be

Projectduur

Maanden (01.11.2010– 31.10.2013)

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

Naam van de instelling: K.U.Leuven
Persoon: prof. Bernadette Dierckx de Casterlé, prof. Koen
Milisen
Adres: CZV, Kapucijnenvoer 35, 3000 Leuven

Betrokken hogescholen

KHLim

Partners in het werkveld

AZ Vesalius, Zorgnet Vlaanderen, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Korte samenvatting
Verpleegkundigen weten wat “goede” zorg is, maar worden door de veeleisende en
complexe zorgcontext verhinderd om “goede” zorg te kunnen bieden. Dagelijks staan
verpleegkundigen voor ethische uitdagingen wanneer ze ervaren dat hun visie over goede
patiëntenzorg in conflict komt met het medisch, verpleegkundig of organisatorische
beleid van een zorgvoorziening. Deze ervaring van niet te kunnen handelen volgens
kernwaarden wordt omschreven met het concept ‘moral distress’.
De leiderschapsstijl van de hoofdverpleegkundige is een belangrijke factor om de
afdelingsverpleegkundigen te versterken in het verlenen van goede patiëntenzorg. Dit
kan door het realiseren van een ethisch klimaat op de verpleegeenheid.
Het “Clinical Leadership Programma” is een vertaling van transformationeel
leiderschap naar de Vlaamse zorgcontext en is gericht op de ontwikkeling van
leiderschapskwaliteiten van hoofdverpleegkundigen. Het programma leert
hoofdverpleegkundigen strategieën aan die gericht zijn om het versterken van
afdelingsverpleegkundigen om in deze moeilijke zorgcontext “goede zorg” te leveren.
Het onderzoeksproject beoogt inzicht te verwerven in de mogelijke impact van het
Clinical Leadership Programma op de ethische leiderschapsontwikkeling van de
hoofdverpleegkundige, op de ethische zorgattitudes en het omgaan met moral distress
van afdelingsverpleegkundigen, en op het ethisch klimaat van een verpleegeenheid in
een algemeen ziekenhuis.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
De ontwikkeling van adequaat leiderschap binnen de zorgverlening vormt een essentiële
competentie. De onderzoeksresultaten zullen toelaten om meer inzicht te krijgen in
de wijze waarop leiderschapsontwikkeling een rol kan spelen bij het adequaat omgaan
met moral distress bij verpleegkundigen en het realiseren van een ethisch klimaat
op een verpleegeenheid. Op deze wijze kan CLP kritisch worden geëvalueerd en
geoptimaliseerd.
Op basis van de kennis over de impact van het CLP, en het inzicht in belangrijke
contextfactoren die de impact van het CLP beïnvloeden, kunnen organisaties gerichte
initiatieven ontwikkelen op het vlak van (personeels)beleid, zorgorganisatie en
professionalisering.
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Titel: Grensoverschrijdend gedrag in de gezondheidszorg: frequentie, ernst en
beïnvloedende factoren
Contactadres

Naam onderzoeker: Bart Debyser, Tine De Backer,
Els Demuynck, Sofie Verhaeghe
Instelling: Katho, Campus Roeselare HIVB
Adres: Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare
Onderzoeksgroep: EC verpleegkunde & vroedkunde
Email contactpersoon: Bart.Debyser@katho.be,
Tine.DeBacker@Katho.be , Els.Demuynck@Katho.be ,
sofie.verhaeghe@katho.be

Projectduur

Maanden (01.09.2009 – 30.06.2013)

Financieringskanaal

PWO-middelen

Academische partners
Betrokken hogescholen

Katho, Campus Roeselare HIVB

Partners in het werkveld

St Jozefziekenhuis Izegem, Heilig Hart Ziekenhuis Roeselare

Korte samenvatting
Het in kaart brengen van grensoverschrijdend gedrag (GOG) is een complexe
aangelegenheid. Het gaat immers om een subjectieve ervaring met verschillende
uitingsvormen, een multidimensioneel karakter en diverse belanghebbenden. In
voorafgaand onderzoeksproject is de basis gelegd voor twee instrumenten die GOG in
kaart brengen. Het ene instrument focust op GOG van verpleegkundigen naar patiënten,
het andere focust op GOG in omgekeerde richting, van patiënten naar verpleegkundigen.
Er is ook vastgesteld hoe binnen het primaire zorgproces de relatie tussen de
verpleegkundige en de patiënt bepalend is voor de gepercipieerde ernst van GOG.
In dit onderzoek wordt verder gebouwd op de resultaten uit het lopende onderzoek. De
instrumenten om de frequentie, de vorm en de intensiteit van GOG te registreren op
een manier die de subjectieve ervaring ervan recht doet, worden verfijnd, gevalideerd
en gebruikt voor registratie in meerdere ziekenhuizen. Daarnaast wordt op basis
van een kwalitatief onderzoek inzicht verworven in de mechanismen die de ervaring
van verpleegkundigen beïnvloeden. Inzicht in deze mechanismen en hun onderlinge
interactie laat toe om gerichte interventies op te zetten.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
De frequentie, de vorm en de intensiteit van grensoverschrijdend gedrag in de zorgrelatie
en de gevolgen ervan voor zorgvragers en -verleners, evenals voor de kwaliteit van de
zorgverlening zijn tot op heden relatief beperkt onderzocht, omwille van een te nauwe
focus op doelgroep en setting van het bestaande instrumentarium. De nieuw ontwikkelde
instrumenten laten toe om de frequentie, de vorm en de intensiteit van grensoverschrijdend
gedrag te registreren op een manier die de subjectieve ervaring ervan recht doet.
Het inschatten of GOG een reëel probleem is in de zorgrelatie, alsook de frequentie en
subjectief beleefde ernst ervan is relevant voor de betrokken partijen, alsook zorgorganisatie
en maatschappelijke zorgbeleid. Blootstelling aan GOG leidt bij verpleegkundigen tot
fysieke en emotionele letsels, burn-out, verstoring in het beroepsmatig en persoonlijke
functioneren, enz. Blootstelling aan GOG bij patiënten leidt tot ondermijning van de zorg,
fysieke en emotionele letsels, enz. Het opmeten van deze gevolgen is nodig om de ernst van
de problematiek te begrijpen.
Het begrijpen van de dynamiek en beïnvloedende factoren die spelen in het optreden van
GOG in de zorgrelatie, kan handvaten bieden naar beïnvloeding. Preventie van GOG is op LT
de doelstelling.

n
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5.	Overzicht lopend onderzoek aan professionele
bacheloropleidingen
3. Beroepsontwikkeling

Titel: Kennis van verpleegkundigen op IZ ivm infecties
Contactadres

Naam onderzoeker: Sonia Labeau
Instelling: Hogeschool Gent, Gezondheidszorg Vesalius
Adres: Keramiekstraat 80, 9000 Gent
Onderzoeksgroep
Email contactpersoon: sonia.labeau@hogent.be

Projectduur

Maanden (1.11.2006 - 31.10.2012)

Financieringskanaal
Academische partners

Naam van de instelling:
Persoon:
Adres:

Betrokken hogescholen
Partners in het werkveld
Korte samenvatting
Het EVIDENCE-project heeft als doel de kennis van intensieve zorgen (IZ-)
verpleegkundigen over evidence-based infectiepreventie te optimaliseren.
In een eerste fase werd gepeild naar de huidige kennisniveaus van Europese
IZ-verpleegkundigen over evidence-based richtlijnen voor infectiepreventie.
Hiertoe werden valide en betrouwbare meerkeuzevragenlijsten ontwikkeld en
verspreid onder IZ-verpleegkundigen in 22 Europese landen. Door de respons van
3405 verpleegkundigen, toonden de resultaten van deze behoeftenanalyse aan dat er
substantiële ruimte voor verbetering is.
De tweede fase van het project omvatte de ontwikkeling van een e-learning cursus
over infectiepreventie om aan de gedetecteerde noden tegemoet te komen. Gezien
toepasbaarheid en hanteerbaarheid op Europees niveau werden beoogd, werd deze
Crash Course geënt op een daartoe ontwikkelde website (www.evidenceproject.org).
De inhoud van de cursus werd gevalideerd door een internationaal panel van experts
in infectiepreventie. De gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit (usability) werden
getest dmv de Software Usability Measurement Inventory, en goed bevonden. Vandaag
is de cursus beschikbaar in het Nederlands, Engels, Spaans en Portugees. Een Turkse
vertaling wordt gerealiseerd.
In de huidige laatste fase van het onderzoek wordt nagegaan of de cursus erin slaagt de
kennis van studenten effectief te bevorderen op onmiddellijke en midden lange termijn.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
De gerealiseerde e-learning cursus zal als tool door hulpverleners kunnen aangewend
worden om hun kennis over infectiepreventie te verbeteren, en daardoor de
patiëntenveiligheid.
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Titel: ‘Evidenced-based onderbouwing van drie verpleegkundige handelingsprocedures,
namelijk: 1) Procedure betreffende bloedafname door veneuze en capillaire punctie
of afname via een aanwezige arteriële katheter; 2) Procedure betreffende maag- en
Percutane Endoscopische Gastrostomie-sonde (PEG-sonde) en Totale Parentale Nutritie
(T.P.N.); 3) Procedure betreffende parametermonitoring.’
Contactadres

Naam onderzoeker: Leentje De Bleser
Instelling: Artesis Hogeschool Antwerpen
Adres: Jaak De Boeckstraat 10, 2170 Merksem
Email contactpersoon: Leentje.debleser@artesis.be

Projectduur

Startdatum: 1 januari 2011
Einddatum: 31 december 2013

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

Naam van de instelling: /
Persoon:
Adres:

Betrokken hogescholen
Partners in het werkveld
Korte samenvatting
De voornaamste doelstelling van ziekenhuizen is het verlenen van verantwoorde,
kwalitatief hoogstaande zorg. Specifiek voor verpleegkunde zijn heel wat technische
verpleegkundige verstrekkingen omschreven in procedures en richtlijnen. Volgens
KB nr. 78 beschrijft een procedure de uitvoeringswijze van een bepaalde medische
of verpleegkundige techniek. De voornaamste aspecten die in dergelijke procedure
voorkomen, zijn: onderwerp, doel, uitvoering, indicaties, contra-indicaties, (eventuele)
complicaties, datum, benodigdheden, werkwijze, verslaglegging en bijlagen. Bovendien
dienen procedures wetenschappelijk onderbouwd te zijn, dit omvat enerzijds opgesteld
te zijn volgens de beste praktijkvoering en anderzijds voorzien zijn van wetenschappelijke
referenties.
Zoals hierboven aangetoond bieden procedures en richtlijnen heel wat voordelen. Ten
eerste worden de verpleegkundige handelingen gestroomlijnd zodat elke verpleegkundige
de handeling op dezelfde manier uitvoert. Een tweede voordeel is dat deze procedures
wetenschappelijk onderbouwd zijn. Uit de praktijk blijkt echter dat de wetenschappelijke
onderbouwing van deze procedures geregeld te wensen overlaat. Vanuit deze optiek en
het streven naar eenvormigheid in het aanbieden van gezondheidszorgdienstverlening,
formuleerde de opleiding verpleegkunde van artesis de vraag om ziekenhuisprocedures
kritisch te analyseren en wetenschappelijk te onderbouwen
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Het onderzoek dient na te gaan of verpleegkundige procedures die gehanteerd worden
binnen zorginstellingen, voldoende rekening houden met de aanbevelingen vanuit de
wetenschappelijke literatuur, de risico’s en de praktische haalbaarheid. In dit onderzoek
worden volgende procedures ontleed: bloedafname (veneus, capillair, via infuus) /
plaatsen maagsonde / verzorgen PEGsonde en toedienen van Totale Parenterale
Nutritie (T.P.N.) / parametermonitoring (bloeddruk, temperatuur, pols) / intracraniële
drukmeting / endotracheale tube en flebotomie. Deze procedures worden systematisch
wetenschappelijk onderbouwd. De onderbouwde procedures worden getoetst aan de
praktijk en daarna geïmplementeerd. Verschillende publicaties over dit onderzoek
worden voorbereid.
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Titel: Is bedrust ter preventie van post-lumbaalpunctie hoofdpijn (PLPH) effectief na
een lumbaalpunctie
Contactadres

Naam onderzoeker: Werkgroep EBNN, Evidence Based
Neuroscience Nursing
Katrin Gillis, Hilde Lahaye, Krista Heeren, Krist Van Eycken,
Carolien De Heyn, Sandra Geers
Instelling: verbonden aan Katholieke Hogeschool Sint
Lieven campus Sint-Niklaas
Adres: Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Onderzoeksgroep: Werkgroep EBNN
Email contactpersoon:Katrin.gillis@kahosl.be;
hilde.lahaye@kahosl.be; krista.heeren@kahosl.be

Projectduur

01.03.2010– 30.11.2011

Financieringskanaal

Eigen middelen

Academische partners

Naam van de instelling:
Persoon:
Adres:

Betrokken hogescholen

Katholieke Hogeschool Sint Lieven campus Sint-Niklaas

Partners in het werkveld

50 Vlaamse en Brusselse verpleegafdelingen neurologie,
neurochirurgie en neurologie-neurochirurgie werden
telefonisch gecontacteerd in het kader van het onderzoek

Korte samenvatting
Aan de hand van de methodiek van evidence-based practice werd volgende
onderzoeksvraag onderzocht: ‘Is bedrust ter preventie van post-lumbaalpunctie
hoofdpijn (PLPH) effectief na een lumbaalpunctie.
Er werd een literatuurstudie uitgevoerd met een beoordeling van het wetenschappelijk
bewijs. We kwamen tot de conclusie dat er geen wetenschappelijke evidentie is voor het
voorschrijven van bedrust ter preventie van PLPH.
Tevens werd een telefonische bevraging gedaan van 50 Vlaamse en Brusselse
verpleegafdelingen. Ons vermoeden dat er geen uniform beleid, en dus zeker geen
evidende-based practice is rond het voorschrijven van bedrust na lumbaalpunctie werd
bevestigd.
In november 2011 werd een lezing georganiseerd om de resultaten van het onderzoek
mee te delen aan het werkveld. Een evaluatie van de toepassing van het resultaat in de
praktijk dient nog te gebeuren.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Het instrument levert belangrijke informatie op over het beeld dat mensen hebben
van palliatieve zorg. Op basis van deze informatie kunnen informatiecampagnes en
vormingen aangepast worden aan de belangrijkste misvattingen, of kan het effect van
informatiecampagnes en vormingen geëvalueerd worden
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Titel: Leonardo partnerships call 2010
Taskrealignment for healthcare workers
Contactadres

Naam onderzoeker: B. De Cnijf
Instelling: KAHO Sint Lieven - Campus Aalst
Adres: Kwalestraat 154, 9320 Nieuwerkerken
Onderzoeksgroep: Leonardo partnerships call 2010
Email contactpersoon: alberte.decnijf@kahosl.be

Projectduur

08/2010 - 30/06/2012

Financieringskanaal

EPOS Leonardo partnerships

Academische partners

Naam van de instelling:
Persoon:
Adres:

Betrokken hogescholen

KAHO Sint Lieven campus Aalst

Partners in het werkveld

Stichting Arbeidsmarkt ziekenhuizen, Den Haag - Nederland,
Storgi 2007, Nicocia - Cyprus, Keçiören Education and
Research Hospital, Ankara - Turkije, OLV Ziekenhuis Aalst.

Korte samenvatting
Probleemstelling
In heel wat Europese ziekenhuizen moet men met schaarse middelen toch hoge
zorgkwaliteit leveren op een kost- effectieve wijze. De rol van de verpleegkundige wijzigt
als manager van het zorgproces en vraagt de nodige ondersteuning. Deze publicatie is
het resultaat van 5 overlegmomenten met de betrokken partners. Taakherschikking is
het reorganiseren van taken tussen de verschillende zorgverlenende profielen in het
werkveld (o.a. logistieke medewerkers, zorgkundigen, administratieve medewerkers,
verpleegkundigen). Een efficiënt gebruik van menselijk potentieel is belangrijk in de
gezondheidszorg. Zijn Europese standaarden in dit verband mogelijk?
Doelstellingen:
Onderzoek teneinde Europese richtlijnen te ontwikkelen voor taakherschikking in de
gezondheidszorg, gebaseerd op literatuurstudie.
Resultaten:
n Systeem- en budgetverschillen maken richtlijnen onmogelijk.
n Het was belangrijk om uitdagingen en de verschillende taken te analyseren, of de juiste
persoon op de juiste plaats wordt ingeschakeld en of bepaalde taken centraal of decentraal dienen georganiseerd te worden. (o.a. administratie, vervoer, huishoudelijke taken)
n Gemeenschappelijke ambities: verbeteren van de patiëntenresultaten, van het verpleegkundig imago en de job tevredenheid, de aantrekking van het beroep, ontwikkelen van een carrièreladder voor verpleegkundigen en herintreders, excellente zorg
verlenen op een kost- effectieve wijze.
Besluit
Verpleegkundigen moeten de mogelijkheid krijgen om kwaliteitsvolle zorg te organiseren
en te verzekeren, onderzoek te implementeren met ondersteuning van andere
zorgberoepen, teneinde meer “verpleegtijd” te creëren. Verder onderzoek is noodzakelijk.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
We bereikten een zeer goed inzicht in de mogelijkheden van taakherschikking: o.a. hoe lager
geschoolden trainen en implementeren en wat zijn de mogelijkheden voor herintreders
en het delen van hun expertise. Tevens werd inzicht verworven in welke taak kan verricht
worden door welke beroepsgroep. Bijvoorbeeld: exploreren van een Europees curriculum
voor een zorgkundige of een administratief medewerker? De literatuurstudie verricht door
de medewerkers van KAHO ondersteunde en stuurde mee het project.
n
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Titel: OWLS, Outcomes that work for learners and their stakeholders
Contactadres

Naam onderzoeker: Drs. Adriaenssens Jef, RN, CEN, MsN
Instelling: Thomas More Kempen
Adres: Campus Blairon 800 2300 Turnhout
Email contactpersoon: jef.adriaenssens@khk.be

Projectduur

Startdatum: 01/10/2011
Einddatum:30/09/2014

Financieringskanaal

Europese Unie - Leonardo Da Vinci DOI financiering

Academische partners

n

n

n

n

Naam van de instelling: Reykjavik University, Iceland
Persoon: Ásrún Matthíasdóttir
Naam van de instelling: Funding Ideas Ltd, Scotland
Persoon: Sue Newberry
Naam van de instelling: Vitautas Magnus University,
Lithuania
Persoon: Vilma Žydžiūnaitė
Naam van de instelling: ABIF research, Austria
Persoon: Andrea Egger-Subotitsch

Betrokken hogescholen
Partners in het werkveld
Korte samenvatting
OWLS is een 3-jarig “development of innovation”-project heeft als doel om
praktijkgeorienteerde opleidingen (België heeft de focus verpleegkunde en vroedkunde)
effectiever te maken. Bedoeling is om leeruitkomsten zo goed mogelijk te laten
aansluiten op de verwachtingen van het werkveld. Dit project mikt op indicator-6 van het
nieuwe Europese onderwijs-kwaliteitskader EQAVET. Aan de hand van focusgesprekken
met recent afgestudeerde verpleegkundigen, werkgevers en docenten wordt een SWOT
analyse gemaakt met focus op outcomes van het onderwijs. Hieruit wordt een evaluatieen werkinstrument ontwikkeld wat onderwijsinstellingen over gans Europa kunnen
aanwenden om aan indicator 6 te werken en hierdoor de kloof tussen theorie en praktijk
zoveel mogelijk te dichten.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Transfer van kennis en kunde wordt alsmaar belangrijker voor de verpleegkundige. Het
verbetert de efficiëntie en effectiviteit van zorg, het promoot innovatie op de werkvloer, het
verhoogt de competitiviteit van de Belgische verpleegkundigen op de Europese markt en het
optimaliseert de overgang tussen onderwijs en werkveld.
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Titel: . eQUITY - Creating Equality in Health Through Capacity Building in Europe
Between Health Care Workers
Contactadres

Naam onderzoeker: Greet Schoofs
Instelling: KHLeuven, Departement gezondheidszorg en
technologie
Adres: Herestraat 39, 3000 Leuven
Email contactpersoon: annelies.vandamme@khleuven.be
tessa.avermaete@khleuven.be

Projectduur

Startdatum:09/2011
Einddatum:09/2013

Financieringskanaal

EU - LEONARDO DA VINCI - LIFELONG LEARNING
PROGRAMME

Academische partners

University of Iceland

Betrokken hogescholen

University College Sjælland (Denmark)
Høgskolen i Akershus (Norway)
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa Instituto Politécnico de Lisboa (Portugal)
Sorø Sundhedscenter/Soroe Health Center (Denmark)

Partners in het werkveld
Korte samenvatting
De sociale ongelijkheden op het vlak van gezondheid zijn een bekend fenomeen. Zo
is de prevalentie van obesitas en voedingsgerelateerde aandoening vaak hoger bij de
sociaal zwakkere groepen. Dat is ondermeer te wijten aan het moeilijk begrijpen van
gezondheidsinfo en een moeizame interactie met het gezondheidssysteem. Moeilijke
medische termen, vooral geschreven documentatie, info die niet is afgestemd
op de doelgroep (culturele voorkeuren, leefwereld,..) of taal zijn verschillende
communicatiebarrières.
Het is aangetoond dat visueel gericht materiaal of demonstraties in deze situaties beter
geschikt zijn om gezondheidspromotie of ziektepreventie te realiseren.
In het eQUITY project vormen hogescholen uit 5 Europese landen met
gezondheidsinstellingen een platform waren gezondheidswerkers getrained worden in
evidence-based strategieën voor gezondheids- en voedingscommunicatie naar sociaal
kwetsbare groepen.
Doelstellingen
n Ontwikkeling van web-gebaseerd platform voor onsite consultatie methoden in eerstelijns gezondheidszorg ondersteund met mobiele applicaties
n Ontwikkeling van een model voor de transfer en uitwisseling van sleutelcompetenties
binnen een land en over de grenzen heen
n Ontwikkeling van een trainingsprogramma voor gezondheidswerkers,
m.b.t. het gebruik van de ontwikkelde mobiele applicaties

n
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Titel: EHBO®: Elektronische Hulp Bij Oefenen Rekenvaardigheden
Contactadres

Naam onderzoeker: Kim Pede
Instelling: Thomas More Mechelen
Adres: Zandpoortvest 32, 2800 Mechelen
Email contactpersoon: Kim.pede@lessius.eu

Projectduur

Startdatum:09/2011 Einddatum:09/2013

Financieringskanaal

Oof-project (Onderwijs-Ontwikkelingsfonds)

Academische partners

Naam van de instelling: KHLimburg, KULeuven
Personen: Ruben Jans en Valère Awouters [ED+ict],
Philip Moons, Kristel De Vliegher
Adres: KHLimburg: Campuslaan 21, 3590 Diepenbeek
KULeuven: Kapucijnenvoer 35, 3000 Leuven

Betrokken hogescholen

Thomas More Mechelen, Katholieke Hogeschool Limburg,
Hogeschool-Universiteit Brussel, Katholieke Hogeschool
Brugge-Oostende, Thomas More Kempen, Katholieke
Hogeschool Leuven, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven,
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.

Partners in het werkveld

Imeldaziekenhuis Bonheiden, Jessa Ziekenhuis Hasselt,
Wit-Gele Kruis Vlaanderen

Korte samenvatting
Het belang van levenslang leren aangaande domeinspecifieke rekenvaardigheden
wordt zowel door het onderwijs als door het werkveld benadrukt. Het correct kunnen
berekenen van medicatie kan uiterst gevaarlijke omstandigheden voor de patiënt
vermijden en draagt bij tot de patiëntveiligheid. De vraag werd gesteld hoe dit levenslang
leren gestimuleerd kan worden en tegelijkertijd de competentie rekenvaardigheden kan
verhogen. Dit onderzoek ontwikkelde hiervoor een ‘serious game’ dat de naam EHBO®
(Elektronische Hulp Bij Oefenen Rekenvaardigheden) kreeg. Het game is een middel om
kennis rond medisch rekenen aan te reiken, te verhogen en te onderhouden. Je begeeft
je in verschillende settings in en rond de ziekenhuiswereld en doorkruist verschillende
levels met als doel: de absolute rekenkampioen worden.
Het game bevindt zich momenteel in de testfase. Zowel in oktober, december als
januari worden de rekenvaardigheden van studenten verpleegkundige (1ste-, 2de- en
3de jaar) getest aan de hand van 18 rekenoefeningen met medische achtergrond. 4 van
de 8 hogescholen fungeren als controlegroep, de andere 4 hogescholen spelen het
game. Nadien zal de impact van het game worden bepaald door de testresultaten van de
controle- en interventiegroep te vergelijken. Na de testfase wordt het game beschikbaar
gesteld in al de hogescholen. Indien de resultaten van de data-analyse (eind mei) gunstig
zijn, kan het spel als leermiddel worden geïmplementeerd in de hogescholen. Ook in
twee ziekenhuizen wordt het game momenteel getest, waardoor implementatie van het
game in ziekenhuizen, via intranet, op termijn kan plaatsvinden.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Rekenvaardigheid is een zeer belangrijke competentie waarover verpleegkundigen
moeten beschikken. Dagelijks komen verpleegkundigen in contact met de patiënt en
het toedienen van zijn medicatie. In de praktijk is gebleken dat het fout berekenen van
deze medicatie tot ernstige gevolgen kan leiden voor de patiënt. Het game EHBO®:
Eerste Hulp Bij het Oefenen van Rekenvaardigheden, helpt studenten verpleegkunde en
verpleegkundigen uit het werkveld bij het aanleren en inoefenen van rekenvaardigheden
en draagt daardoor bij aan het proces van ‘levenslang leren’.
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Titel: Burnout in de hulpverlening:
Wat maakt verpleeg- en vroedkundigen zo kwetsbaar?
Contactadres

Naam onderzoeker: Nina Geuens
M.m.v. dr. E. Franck, C. Ceulemans
Instelling: Karel de Grote - Hogeschool
Adres: Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen
Email contactpersoon: nina.geuens@kdg.be

Projectduur

sept 2012 - aug 2013

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

UA, Master in de Verpleeg- en vroedkunde,
Adres: UA, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein, Wilrijk

Betrokken hogescholen

Karel de Grote Hogeschool, dept. Gezondheidszorg,

Partners in het werkveld

UZA

Korte samenvatting
Onderzoek toont aan dat contextvariabelen zoals organisatiestructuur en jobgerelateerde
factoren een impact hebben op de werktevredenheid en het engagement van
verpleegkundigen. Echter, naast contextvariabelen spelen ook individuele kenmerken
een rol in het ontwikkelen van psychologische problemen. Onderzoekers toonden recent
aan dat persoonlijkheid sterk verband houdt met burnout, absenteïsme en job turnover.
Tot op heden is er echter specifiek bij verpleeg- en vroedkundigen nog geen onderzoek
gebeurd naar de mogelijke invloed van persoonlijkheidsvariabelen op het risico voor
burnout, ziekte en intentie om het werk te verlaten. Nochtans zijn het werkveld in het
algemeen en in het bijzonder de verpleegkundigen op de werkvloer sterk vragende
partij naar handvaten om hun individuele weerbaarheid te vergroten en de kans op
psychologische problemen te beperken.
Het voorliggend PWO voorstel vult deze lacune op door de relatie tussen persoonlijkheid,
interpersoonlijk functioneren, burnout, job tevredenheid en absenteïsme verder te
onderzoeken en een zogenaamd ‘kwetsbaar persoonlijkheidsprofiel’ te identificeren.
Dit zal resulteren in een aanbevelingspakket en interventieprogramma gericht op het
verhogen van de individuele weerbaarheid. Zo kunnen we inspelen op de vraag en noden
van verpleegkundigen en vroedkundigen in opleiding en op de werkvloer.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Het onderzoeksvoorstel vertrekt vanuit een dagdagelijkse observatie op de werkvloer:
met name de grote uitval/turnover van verpleeg- en vroedkundigen ten gevolge van
symptomen van stress en burnout alsook de daling van patiëntveiligheid bij de zorg ten
gevolge van psychologische problemen bij de verantwoordelijke hulpverlener. Bestaand
onderzoek inzake stress en burnout richt zich hoofdzakelijk op structurele aspecten
vanuit de organisatie of op de job inhoud. Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan
het in kaart brengen van een individuele kwetsbaarheid, die vanuit suggesties in diverse
wetenschappelijke publicaties als minimaal evenwaardig wordt beschouwd.

n
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Titel: Welke individuele factoren van simulatieonderwijs spelen een rol
bij de ontwikkeling van het klinisch redeneervermogen bij
bachelor studenten verpleegkunde.
Contactadres

Naam onderzoeker: De Langhe Annelies
Instelling: KATHO - HIVV
Adres: Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk
Email contactpersoon: annelies.delanghe@katho.be

Projectduur

Startdatum: AJ 2011-2012
Einddatum: 2012-2013

Financieringskanaal
Academische partners

Naam van de instelling: NVT
Persoon:
Adres:

Betrokken hogescholen

KATHO, campus Kortrijk HIVV

Partners in het werkveld
Korte samenvatting
Binnen het verpleegkundig onderwijs kent simulatie de laatste jaren een sterke
groei in populariteit (Casida & Shpakoff, 2011). Mogelijke redenen zijn een daling van
stageplaatsen en de verwachting dat de studenten snel kunnen functioneren in complexe
gezondheidszorgsituaties. Een belangrijke component van een competente verpleegkundige is het in staat zijn om klinisch te redeneren. Dit kan gedefinieerd worden als
het proces waarin kennis en ervaring wordt toegepast in een klinische situatie om zo te
komen tot een oplossing (Banning, 2008). Volgens Newble omvat het klinisch redeneren
drie elementen: klinische vaardigheden, kennis en probleemoplossend vermogen.
Idealiter zouden studenten dit klinisch redeneren moeten kunnen ontwikkelen in echte
gezondheidszorgsituaties tijdens het doorlopen van hun stage. (Lapkin, Levett-Jones ,
Bellchambers, Geront, & Fernandez, 2010)
Een andere mogelijkheid voor het ontwikkelen van het klinisch redeneervermogen is
het gebruik van simulatietechnologie. Deze onderwijsmethode kan studenten bijstaan
in het verbeteren van hun vaardigheden en tegelijk een opportuniteit bieden om kritisch
te leren denken bij het maken van klinische beslissingen (Jeffries, 2005). Maar welke
individuele componenten van simulatie zijn belangrijk in de ontwikkeling van dit klinisch
redeneervermogen? De meeste studies leggen hun focus op het evalueren van de
algemene impact van de simulatie maar de invloed van de individuele elementen
zijn onbekend.
De doelstelling van deze review is 2-ledig: het identificeren van deze individuele
componenten en nagaan welke type van simulatie kan bijdragen in het bereiken van deze
vaardigheden.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
De meeste studies leggen hun focus op het evalueren van de algemene impact van de
simulatie. Maar de invloed van de individuele elementen zijn onbekend en daartegen over
staat dat High-fidelity simulatie tijdsintensief en duur onderwijs is.
(Shinnick, Woo, Horwich, & Steadman, 2011).
Bij implementatie in het curriculum is het noodzakelijk om goed op de hoogte te zijn
van de huidige individuele factoren die een rol spelen in die ontwikkeling van het
klinisch redeneervermogen bij bachelor studenten verpleegkunde en hoe binnen het
verpleegkundig onderwijs hierop kan ingespeeld worden.
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Titel: Stage is leren op de werkvloer? De relatie tussen leerklimaat op stage en
leerrendement in termen van competentieontwikkeling.
Contactadres

Naam onderzoeker: Monique Deplaecie & Maureen Claeys
Instelling: KATHO, departement HIVV
Adres: Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk
Email contactpersoon: monique.deplaecie@katho.be
maureen.claeys@katho.be

Projectduur

Startdatum: september 2012
Einddatum: augustus 2014

Financieringskanaal

PWO-project

Academische partners

Naam van de instelling: Universiteit Gent
Persoon: Prof. Dr. S. Verhaeghe
Adres: De Pintelaan 185
9000 Gent

Betrokken hogescholen

Hogescholen verpleegkunde in Vlaanderen

Partners in het werkveld

Stageverlenende ziekenhuizen en woon-en zorgcentra
in Vlaanderen

Korte samenvatting
Binnen de opleiding bachelor in de verpleegkunde neemt stage een vrij centrale plaats
in. De laatste jaren komt zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het stage-aanbod
onder druk te staan. Om hierop te anticiperen werd binnen verschillende hogescholen
geëxperimenteerd met nieuwe stageconcepten. Het werkplekleren en de leerzorgentra
zijn hier twee voorbeelden van. De bedoeling is op deze afdelingen een leerklimaat te
scheppen waar het leerrendement voor studenten voldoende hoog is. De studenten
moeten de kans krijgen de beoogde competenties effectief te ontwikkelen. De vraag of
deze stageconcepten hierin beter slagen dan de klassieke stage-afdelingen vormt de
focus van dit onderzoek.
De centrale doelstelling van dit onderzoek is het verwerven van inzicht in de relatie
tussen het leerklimaat op een stage afdeling en het leerrendement bij de student
bachelor in de verpleegkunde.
Het is de bedoeling om via een praktijkgericht onderzoek een antwoord te kunnen
formuleren op de drie onderstaande onderzoeksvragen:
n Is er een verschil in leerklimaat op traditionele stage-afdelingen en op afdelingen die
werken a.h.v. nieuwe stageconcepten?
n Is er verschil in leerrendement tussen traditionele stage-afdelingen en afdelingen die
werken a.h.v. nieuwe stageconcepten?
n Is er een samenhang tussen het leerklimaat van de stageplaats en het leerrendement
bij studenten? En welke factoren zijn daarin het meest bepalend?
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Met de inzichten uit dit onderzoek kunnen de beleidsmakers van zowel de hogescholen
als de ziekenhuizen en woon-en zorgcentra de te nemen beslissingen omtrent de verdere
uitbouw van nieuwe stage-concepten onderbouwen en gepaste initiatieven nemen om,
waar wenselijk, het leerklimaat in positieve richting bij te sturen.

n

60

Titel: Een onderzoek naar de focus van stagementoren bij de begeleiding van
studenten verpleegkunde op de werkvloer
Contactadres

Naam onderzoeker: Heidi Schepers
Instelling: Katholieke Hogeschool Brugge Oostende
Adres: Xaverianenstraat 10 8200 Brugge
Email contactpersoon: Heidi.schepers@khbo.be

Projectduur

09.2012– 09.2015

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

Naam van de instelling: UGent
Persoon: Prof. Dr. Mieke Grypdonck
Adres: De Pintelaan 185
9000 Gent

Betrokken hogescholen

KHBO

Partners in het werkveld

sTimul vzw
AZ Gezondheidszorg Oostkust vzw

Korte samenvatting
In tijden van hoogtechnologische zorgmogelijkheden is de aandacht voor de nietmedisch-technische noden van de patiënt vaak ondergeschikt. Aandachtige zorg
is echter die zorg die het beste een antwoord biedt op de vragen, verlangens en
menswaardigheid van de patiënt. Ziekenhuizen kampen met schaarste. Er ontstaat
een zoektocht naar goed opgeleide en zorgzame en gemotiveerde afgestudeerden. Wat
kan een stagementor aanbieden en doen om een cultuur van zorg mee te geven aan de
student waardoor ‘aandachtige zorg’ een kenmerk wordt van deze student en dus ook
van deze verpleegkundige.
Studenten verpleegkunde starten vaak aan de opleiding met een sterke drang om
anderen te helpen, en een goed ontwikkeld empathisch vermogen. We merken echter
dat de confrontatie met slechte rolmodellen ervoor zorgt dat hun sensitiviteit vermindert,
of dat de jonge verpleegkundige vanuit desillusie erover denkt om uit het beroep te
stappen.
De doelstelling van dit PWO-project is om eerst aan de hand van semi- gestructureerde
interviews in kaart te brengen waarop mentoren de focus leggen bij de begeleiding van
studenten, en hoe dit ervaren wordt door de studenten? Aan de hand van de resultaten
van dit onderzoek zal er een vormingstraject ontwikkeld worden voor mentoren.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Er is inzicht over welk soort vorming en ondersteuning stagementoren moeten
krijgen om de reflectie bij studenten te faciliteren. Door die inzichten te delen en een
vormingstraject (als resultaat van dit project) ter beschikking te stellen kunnen alle
zorgorganisaties een degelijke ondersteuning aan hun mentoren aanbieden.
Door stagementoren tools te geven om de aandacht en de reflectie van studenten aan
te scherpen studeren verpleegkundigen af met een aandachtige attitude vanuit een
kwalitatief zorgperspectief en dit komt zowel het werkveld als de patiënten ten goede.
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Titel: Uitbouw van herstel- en ervaringsdeskundigheid in zorg en onderwijs
Contactadres

Naam onderzoeker: Debyser Bart
Instelling: KATHO HIVB Roeselare en Kliniek St.-Jozef Pittem
Adres: (hogeschool) Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare
(Psychiatrische kliniek) Boterstraat 6, 8740 Pittem
Email contactpersoon: bart.debyser@katho.be
Bart.debyser@sintjozefpittem.be

Projectduur

Startdatum:

Einddatum:

Financieringskanaal
Academische partners

Naam van de instelling: Universiteit Gent
Persoon: Sofie Verhaeghe
Sofie.verhaeghe@UGent.be
Adres: De Pintelaan 185 9000 Gent

Betrokken hogescholen
Partners in het werkveld

Kliniek St.-Jozef, centrum voor psychiatrie en psychotherapie
Boterstraat 6, 8740 Pittem
Annelies.verkest@sintjozefpittem.be
Eddy.deproost@sintjozefpittem.be

Korte samenvatting
In nauwe, directe samenwerking met de psychiatrische kliniek van Pittem wordt een
transmuraal traject ervarings- en hersteldeskundigheid uitgebouwd in zorg en onderwijs.
Het traject kenmerkt zich door een continue koppeling van onderzoek aan projectwerk.
Het projectwerk omvat zowel design, opzet als implementatie van innovatieve interventies
op vlak van het actief inzetbaar maken van herstel- en ervaringsdeskundigheid in zorg
en onderwijs. Zo werden binnen de psychiatrische kliniek twee groepen opgericht waar
de focus van ervaringsdeskundigheid centraal staat (een groep voor volwassenen en een
groep voor jongeren). Ook in de hogeschool worden initiatieven genomen om de stem
van de patiënt meer centraal te stellen binnen de opleiding. Alle initiatieven vertrekken
vanuit gemeenschappelijke uitgangspunten: de kracht van patiënten en hun omgeving,
de meerwaarde van hun ervaringsdeskundigheid en hersteldeskundigheid voor de zorgen hulpverlening, de kwetsbaarheid van patiënten en hun omgeving en de daardoor per
definitie ongelijkwaardige relatie tussen patiënten en zorgverleners, het empowerende en
rehabiliterende van participatieve methodieken, de betrokkenheid van vertegenwoordigers
van de verschillende actoren bij het ontwikkelen en opzetten van interventies. Het
onderzoekswerk (grounded theory en femenology) loopt parallel aan dit projectwerk en is
geconcentreerd rond helder krijgen wat voor patiënten met een psychische kwetsbaarheid
belangrijk is om tot betekenisvolle participatie te komen. Ook de implicaties hiervan voor
de organisatie vormen focus van onderzoek.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
De gezondheidszorg evolueert naar een partnership-model. Nieuwe zorgvisies als de
herstelgerichte visie appelleren hulpverleners om patiënten actiever te betrekken in het
zorg- en behandelgebeuren. Ook is er een steeds groter wordende body of knowledge
om patiënten actief en betekenisvol te betrekken in zowel de gezondheidszorg als het
verpleegkundig onderwijs. Tezelfdertijd constateren we dat diezelfde patiënt nog al te vaak
vergeten wordt. Uit onderzoek van Moyle (2003) en Schatelle (2008) weten we dat patiënten
het contact met zorgverleners soms als een ‘us en them’ ervaren. Ook eigen onderzoek toont
aan dat patiënten de zorg als betuttelend en negatief ervaren voor het eigen herstel, wanneer
zorgverleners voorbij gaan aan de door de patiënt opgebouwde kennis, expertise en sterktes,
ervaren (Verkest et al., 2012).
n
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Titel: Invloed van opleiding van spoedverpleegkundigen en psychiatrisch
verpleegkundigen op o.a. kennis en attitude t.o.v. zelfverwondend gedrag (ZVG)
Contactadres

Naam onderzoeker: Debyser B., De Backer, T., Lammens,
A., Verhaeghe, S.
Instelling: KATHO HIVB Roeselare
Adres: Wilgenstraat 32 8800 Roeselare
Email contactpersoon: Bart.debyser@katho.be

Projectduur

Startdatum: januari 2013
Einddatum: januari 2015

Financieringskanaal

KATHO

Academische partners

Naam van de instelling: Universiteit Gent
Persoon: Prof. Dr. S. Verhaeghe

Betrokken hogescholen

KATHO HIVB Roeselare

Partners in het werkveld

Kliniek H. Familie Kortrijk en AZ Groeninge, Kortrijk

Korte samenvatting
In dit project wordt een duurzame, transmurale, op onderzoek gebaseerde interventie
ontwikkeld. Deze interventie is gericht op het omgaan en begeleiden van patiënten
(cliënten) met ZVG. Parallel aan de interventie-ontwikkeling wordt een onderzoeksproject
opgezet. De doelstelling van dit onderzoeksproject is een dieper inzicht verwerven in
de handelingen, beslissingen en overwegingen van verpleegkundigen over zorg bij ZVG.
Deze handelingen en beslissingen kunnen automutilatiebestendigend, -versterkend of
-ontmoedigend werken.
Voor het onderzoek wordt een matrix ontwikkeld, die als analyse-instrument zal gebruikt
worden. Deze matrix wordt opgebouwd aan de hand van enkele geanonimiseerde reële
casussen van cliënten met ZVG. De matrix bevat in de rijen clusters van milderende of
versterkende factoren in relatie tot ZVG en in de kolommen handelingen en beslissingen
die geordend kunnen worden volgens een niveau van klinische competentie.
Als onderzoeksmethode zal de ‘thinking aloud methodiek’ gebruikt worden. Hierbij
worden verpleegkundigen uitgenodigd om hun handelingen, beslissingen en
overwegingen m.b.t. de casussen te verbaliseren. Datacollectie gebeurt bij zowel bij
verpleegkundigen die betrokken zijn bij de interventie als bij verpleegkundigen die niet
er niet bij betrokken zijn. Data-analyse gebeurt aan de hand van constante comparatieve
methode.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Cliënten met automutilatie vormen een belangrijke groep van zorgvragers op
psychiatrische afdelingen en spoedgevalleneenheden. Verpleegkundigen ervaren
kennistekort, voelen zich onzeker of beoordelen zichzelf als incompetent om adequaat
in relatie te treden met deze groep zorgvragers. Soms spelen ook onbewuste negatieve
attitudes een rol in de zorgverlening. Deze werken verstorend in de relatievorming
tussen patiënten en verpleegkundigen. Voor het onderzoek wordt een transmurale
interventie aangeboden. Door deze interventie te toetsen verwerven we meer zekerheid
over de effectiviteit van de interventie en over de waarde van de diverse onderdelen van
de interventie.

63 n

Titel: Compliance met betrekking tot handhygiëne bij het toepassen van
infectiepreventiemaatregelen bij zorg- en verpleegkundigen
in de residentiële/chronische zorgsetting
Contactadres

Naam onderzoeker: Katrien Denys
Instelling: KATHO, campus Roeselare HIVB
Adres: Wilgenstraat 32,8800 Roeselare
Email contactpersoon: katrien.denys@katho.be

Projectduur

Startdatum: september 2012
Einddatum: augustus 2013

Financieringskanaal
Academische partners

Naam van de instelling: NVT
Persoon: /
Adres: /

Betrokken hogescholen

KATHO, campus Roeselare HIVB

Partners in het werkveld

NVT

Korte samenvatting
Compliance met betrekking tot handhygiëne bij hulpverleners is in de residentiële/
chronische zorgsetting behoorlijk laag. Daarenboven biedt één enkele
infectiepreventiestrategie minder garantie op succes in vergelijking met meerdere
interventies of interventies uitgevoerd op regelmatige basis. Enkel een substantiële
verbetering in het gedrag van hulpverleners t.a.v. handhygiëne kan bereikt worden
als rekening wordt gehouden met een multimodale aanpak (waarbij aandacht wordt
geschonken aan zowel persoonlijke factoren (kennis én gedragsverandering) én
organisatie gebonden factoren).
In een integratieve review wordt een overzicht geschetst van recente beschikbare
literatuur m.b.t. strategieën in de preventie van zorginfecties in de chronische zorgsector.
Elke interventie (en combinatie van) gericht op het bevorderen of promoten van gedrag
met betrekking tot handhygiëne bij zorg- en verpleegkundigen, die leidt tot een afname
of toename in compliance m.b.t. handhygiëne wordt in kaart gebracht.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
De literatuurstudie laat toe korte en lange termijn succesfactoren in de aanpak ter
bevordering van therapietrouwheid met betrekking tot handhygiëne in de residentiële/
chronische zorgsetting te bepalen. Tevens is het mogelijk te bepalen of volgehouden
therapietrouwheid bij zorg- en verpleegkundigen leidt tot een reductie in zorginfecties in
de residentiële/chronische zorgsetting.
Tenslotte kunnen aanbevelingen voor de klinische praktijk met betrekking tot de
promotie/bevordering van maatregelen inzake handhygiëne in de residentiële/chronische
zorgsetting worden geformuleerd.

n
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5.	Overzicht lopend onderzoek aan professionele
bacheloropleidingen
4. Thuisverpleging

Titel: Ondersteuning van zelfmanagement bij chronisch zieken in de thuiszorg door
telecounseling en – monitoring: Een voorbereidingsproject
Contactadres

Naam onderzoeker: Dimitri Beeckman, Veerle Duprez, ,
Instelling: Arteveldehogeschool
Adres: Campus Kantienberg, Voetweg 66, 9000 Gent
Email contactpersoon: dimitri.beeckman@arteveldehs.be
veerle.duprez@artevledehs.be
Naam onderzoeker: Patrick De Mazière, Ann Deschamps
Instelling: KHLeuven, Departement gezondheidszorg en
technologie
Adres: Herestraat 39, 3000 Leuven
Email contactpersoon: annelies.vandamme@khleuven.be
tessa.avermaete@khleuven.be

Projectduur

Startdatum: 08/2012
Einddatum:08/2013

Financieringskanaal

Tetra (IWT)

Academische partners

Universiteit Gent

Betrokken hogescholen

Arteveldehogeschool, KHLeuven

Partners in het werkveld
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Titel: Ondersteuning van zelfmanagement bij chronisch zieken in de thuiszorg door
telecounseling en – monitoring: Een voorbereidingsproject
Het doel van project is het ontwikkelen van een ICT ondersteunde interventie om de zorg
voor en het zelfmanagement bij chronisch zieken in de thuissituatie te ondersteunen.
Dit project wenst een pilot uit te voeren bij (1) patiënten met een veneus ulcus en (2)
patiënten met diabetes type 2.
Dit project zal gebruik maken van bestaande ICT- applicaties (tablet, digitale TV,
smartphone, …). Door het gebruik van deze applicaties kan het opvolgen, coachen
en begeleiden van chronisch zieken in de eerste lijn op een meer continue basis
plaatsvinden. De applicaties zullen de professionals immers in staat stellen om, van
op afstand en op een meer continue basis, onderling te communiceren en de patiënt te
coachen of te begeleiden bij het opvolgen van leefstijladviezen, het geven van informatie
en instructies en het bevorderen van ziekte-inzicht. Telecounseling en –monitoring via
de professional zijn belangrijke componenten in dit project. In het voorbereidingstraject
worden ook de mogelijkheden voor ‘peercounseling’ geëxploreerd. Dit geeft patiënten
de mogelijkheid om elkaar te coachen en te motiveren vanuit de thuissituatie. Op die
manier wordt ook sociale steun ingebouwd, een belangrijke determinant in kader van
zelfmanagement bij patiënten met chronische aandoeningen. Het inbouwen van ICTtechnologieën zal op termijn kostenbesparend zijn omwille van de klemtoon op een meer
adequate en continue zorg, secundaire preventie en de afname van herval in ongezond
gedrag.
De ontwikkeling van deze interventie heeft als doel om:
1. Geïndividualiseerde educatie op maat van de patiënt aan te bieden;
2. Klinische parameters die gerelateerd zijn met de aandoening te monitoren;
3. De communicatie tussen professionele zorgverleners en patiënten uit de doelgroep te
optimaliseren;
4. Het peercounseling waarbij patiënten elkaar coachen en motiveren vanuit de thuissituatie te faciliteren (indien de haalbaarheid hiervan blijkt uit de resultaten van het
voortraject).
In dit voorbereidingsproject wordt nagegaan op welke manier de samenwerking
met ontwikkelaars en servicebedrijven tot stand kan komen bij de ontwikkeling van
deze applicaties en worden de noden van de eindgebruikers in kaart gebracht. Dit
traject beoogt de voorbereiding van een meerjarig onderzoekstraject met als doel de
ontwikkeling en valorisatie van een telecounseling en – monitoring interventie gericht op
het ondersteunen van het zelfmanagement van chronisch zieken in de thuiszorg.
Telecounseling en –monitoring via de professional. Meer bepaald bij (1) patiënten met
een veneus ulcus en (2) patiënten met diabetes type 2.
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Titel: Zingeving in de thuisverpleging
Contactadres

Naam onderzoekers: dr. Joke Lemiengre,
drs. Elke Detroyer
Instelling: Ethos, Katholieke Hogeschool Limburg
Adres: Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt
Email contactpersoon: Joke.Lemiengre@khlim.be

Projectduur

Startdatum: 01/10/2009
Einddatum: 28/02/2013

Financieringskanaal

PWO
Wit-Gele Kruis Vlaanderen

Academische partners

Naam van de instelling: KU Leuven (Centrum voor
Biomedische Ethiek en Recht (1), Centrum voor
Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap (2)
Persoon: Prof. dr. Chris Gastmans (1),
Prof. dr. Bernadette Dierckx de Casterlé (2)
Adres: Kapucijnenvoer 35, 3000 Leuven

Betrokken hogescholen

Geen

Partners in het werkveld

Wit-Gele Kruis Vlaanderen

Korte samenvatting
De World Health Organization benadrukt dat de spirituele dimensie een belangrijke rol
speelt in de manier waarop iemand zijn gezondheidstoestand, welbevinden en kwaliteit
van leven percipieert. De invloed van spiritueel welzijn op het omgaan met ziekte en
verlies wordt door steeds meer studies ondersteund. Spirituele zorg heeft te maken
met het aandacht hebben voor levensvragen van de patiënt, het omgaan met vragen
waarop niet altijd een antwoord mogelijk is, het aandacht hebben voor zingevingscrisis
als mogelijk gevolg van hun ziekteproces. Patiënten geven een grote rol aan de
verpleegkundige om hen ondersteuning te bieden bij spirituele noden.
Het project omvat vier fasen. De rol van de verpleegkundige in het verlenen van
spirituele zorg en de faciliterende en belemmerende factoren m.b.t. het verlenen
van spirituele zorg door verpleegkundigen wordt aan de hand van een systematische
literatuurstudie in kaart gebracht. Vervolgens wordt een vragenlijst om de percepties
van thuisverpleegkundigen met betrekking tot het verlenen van spirituele zorg in
kaart te kunnen brengen, ontwikkeld en gevalideerd. Met behulp van de ontwikkelde
vragenlijst wordt een cross-sectioneel beschrijvend survey onderzoek uitgevoerd in een
20% random steekproef van verpleeg- en zorgkundigen werkzaam in het Wit-Gele Kruis
Vlaanderen. Het onderzoeksproject resulteert in de ontwikkeling en implementatie van
een vormingstraject “Zingeving in de thuiszorg” voor thuisverpleegkundigen.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Dit project wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg in de veronderstelling dat
de kwaliteit van zorg verbetert als (thuis)verpleegkundigen in voldoende mate ruimte
krijgen voor vraagstukken in de zorg waarin zingeving een rol van betekenis heeft.
De onderzoeksresultaten zullen ons toelaten om meer inzicht te krijgen in de wijze
waarop (thuis)verpleegkundigen hun rol kunnen opnemen in het begeleiden van
patiënten met spirituele noden. Vanuit het project worden concrete aanbevelingen voor
vorming in het domein van spirituele zorg geformuleerd.
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Titel: Zingeving in de thuisverpleging
Contactadres

Naam onderzoekers: Liselotte Vanooteghem,
dr. Linus Vanlaere, dr. Joke Lemiengre,
Instelling: Ethos, Katholieke Hogeschool Limburg
Adres: Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt
Email contactpersoon: Joke.Lemiengre@khlim.be

Projectduur

Startdatum: 01/03/2013
Einddatum: 28/02/2015

Financieringskanaal

PWO
Aanvullende financiering: GVO

Academische partners

Geen

Betrokken hogescholen

Geen

Partners in het werkveld

GVO

Korte samenvatting
Onderzoek toont aan dat het ethisch klimaat waarin je als zorgverlener werkt,
erg bepalend is voor ‘goede zorg’. De leidinggevende is hierin de cruciale factor.
De doelstelling van het project is om het zorgethisch model voor leiderschap van
leidinggevenden in de concrete zorgpraktijk te integreren en te verankeren. De
onderzoeksvragen zijn: (1) Welke concrete kenmerken bevat leiderschap in de zorg
vanuit een zorgethisch denkkader? (2) Hoe krijgt leiderschap bij leidinggevenden die
zorgzaamheid cultiveren concreet vorm? (3) Welke tools en leerprocessen stimuleren de
ontwikkeling van leiderschap bij leidinggevenden in de zorg met het oog op het cultiveren
van zorgzaamheid?
Vanuit de literatuurstudie wordt het model voor leiderschap vanuit een zorgethische
benadering beschreven. Methodieken om het zorgethisch model voor ethisch leiderschap
in de zorgpraktijk te concretiseren (‘tools voor actie’) worden opgesteld. Via ‘Action
Research’ wordt het traject van integratie en verankering in de concrete zorgpraktijk
uitgerold. Tijdens intervisiemomenten met leidinggevenden waarbij hun handelen
en zijn via het model van planning, actie, observatie en reflectie en een voortdurende
constructieve herhaling van dit proces centraal staat, wordt het model voor leiderschap
aan de praktijk getoetst, en worden de ‘tools voor actie’ geëvalueerd en bijgestuurd.
De tools die het meest veelbelovend zijn om leerprocessen bij leidinggevenden te
stimuleren om ethisch leiderschap te ontwikkelen, worden geselecteerd. Zo wordt een
vormingstraject “ethisch leiderschap in de zorg” te ontwikkeld.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
De ontwikkeling van een adequaat leiderschap is in de zorgverlening een essentiële
competentie, ongeacht de rol die een professional opneemt (als zorgcoördinator,
hoofdverpleegkundige, afdelingsverpleegkundige, verpleegkundig specialist).
De onderzoeksresultaten zullen ons toelaten om meer inzicht te krijgen in de wijze
waarop leiderschapsontwikkeling een rol kan spelen bij het realiseren van een ethische
zorgcultuur. Het onderzoeksproject resulteert in de ontwikkeling van concrete tools om
de ontwikkeling van ethisch leiderschap in de zorg te ondersteunen.
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Titel: Meten van patiëntentevredenheid bij gebruikers van de Diensten voor
Thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis
Contactadres

Naam onderzoeker: Bram Fret
Instelling: Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
Adres: Frontispiesstraat 8, bus 1.2
Onderzoeksgroep: Verpleegkundig Departement
Email contactpersoon: bram.fret@vlaanderen.wgk.be

Projectduur

01.09.2011– 30.12.2011

Financieringskanaal

Eigen middelen van het Wit-Gele Kruis

Academische partners
Betrokken hogescholen
Partners in het werkveld

De provinciale Wit-Gele Kruis verenigingen

Korte samenvatting
Door de invoering van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 kunnen Diensten
voor Thuisverpleging, erkend door de federale overheid, ook erkend worden door
de Vlaamse Gemeenschap. Deze aanvraag is geheel vrijblijvend. Het Wit-Gele Kruis
koos er echter voor al haar Diensten te laten erkennen. De Vlaamse Gemeenschap
verplicht alle erkende Diensten een op het Kwaliteitsdecreet van 1997 gestoeld
kwaliteitsbeleid te voeren. Eén van de verplichtingen bestaat in het jaarlijks op
systematische wijze meten van de patiëntentevredenheid. Het Wit-Gele Kruis besliste
om deze tevredenheidsmeting simultaan in al haar Diensten over gans Vlaanderen uit
te voeren door middel van een kwantitatieve meting en startte met het ontwikkelen van
een gestandaardiseerde vragenlijst, gebaseerd op patiëntentevredenheidsonderzoek
uitgevoerd door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
(NIVEL). Deze vragenlijst zal in het najaar van 2011 door een representatieve steekproef
van patiënten gescoord worden.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Patiëntentevredenheid is een cruciaal aspect van de kwaliteit van zorg. Dit wordt
duidelijk geïllustreerd door de steeds groeiende aandacht die hieraan van overheidswege
wordt. De “Health for all strategie van de WGO benadrukt eveneens dat lidstaten
inspanningen moeten doen om de kwaliteit van de gezondheidsvoorzieningen te
verzekeren. Patiëntentevredenheidsmeting is voor de thuisverpleging een relatief nieuw
begrip. Het is dan ook bijzonder belangrijk de provinciale Wit-Gele Kruis verenigingen in
dit domein van elkaar kunnen leren aan de hand van de bekomen resultaten.
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Titel: E-learning in de thuisverpleegkunde
Contactadres

Naam onderzoeker: Dominique Putzeys,
Kristel De Vliegher, Sam Cordyn, Luc Heirstrate,
Ellen Goense, Caroline Bou
Instelling: Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
Adres: Frontispiesstraat 8, bus 1.2
Onderzoeksgroep: Verpleegkundig Departement
Email contactpersoon: kristel.de.vliegher@vlaanderen.wgk.be

Projectduur

01.09.2012– 30.10.2013

Financieringskanaal

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu

Academische partners
Betrokken hogescholen
Partners in het werkveld

CIPIQ’s, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen, Sovervlag,
Zelfstandige thuisverpleegkundigen

Korte samenvatting
Concepten, zoals levenslang leren en permanente vorming of bijscholing, zijn cruciaal
om de kennis, vaardigheden en competenties van thuisverpleegkundigen up-to-date
te houden. De introductie van informatie en communicatie technologie als een middel
om permanente vorming aan te bieden aan (thuis)verpleegkundigen, zit in de lift. In dit
onderzoek werd een vragenlijst ontwikkeld om de houding van thuisverpleegkundigen te
meten tegenover e-learning.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Ondanks het feit dat e-learning en het gebruik van computers in het algemeen een
toenemende rol beginnen te spelen in het aanbieden van continue educatie aan
verpleegkundigen, rijzen er toch vragen naar de effectiviteit en de noden en behoeften
van verpleegkundigen aangaande deze vorm van educatie. Alvorens massaal te gaan
investeren in de ontwikkeling van games, e-learning modules, en dergelijke meer, is
het belangrijk na te gaan hoe thuisverpleegkundigen staan tegenover deze vorm van
educatie. Het is dan ook de bedoeling om aan de hand van een vragenlijst de houding van
thuisverpleegkundigen te meten tegenover e-learning.
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Titel: Oncopunt: De digitale ondersteuning voor de thuiszorg
Contactadres

Naam onderzoeker: Joachim Gregoor
Instelling: Provinciale Hogeschool Limburg (PHL)
Adres: Guffenslaan 39, 3500 Hasselt
E-mail contactpersoon: joachim.gregoor@phl.be

Projectduur

Startdatum: september 2012
Einddatum: september 2015

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

Naam van de instelling: Limburgs Oncologisch Centrum
Persoon: dr. Jeroen Mebis
Adres: Stadsomvaart 11, 3500 Hasselt

Betrokken hogescholen

Provinciale Hogeschool Limburg (PHL)

Partners in het werkveld

Limburgs Oncologisch Centrum
Wit-Gele Kruis Limburg
Oncologisch Studiecentrum, Erica Thys
Listel
Likas

Korte samenvatting
Binnen de organisatie van de oncologische zorg zien we steeds meer verpleegkundig
oncologisch specialisten die instaan voor de totale ondersteuning van de oncologische
patiënt tijdens zijn behandeltraject. Dit kan zijn vanaf de diagnose, de chirurgische
ingreep, de chemotherapiekuur tot en met de nazorg van de oncologische patiënt. De
patiënt kan op elk moment persoonlijk terecht met zijn/haar vragen en problemen bij
deze verpleegkundige specialisten. De ondersteuning gebeurt hier zowel op psychosociaal als op technisch vlak.
Wij zien dat de oncologische patiënt zijn korte ziekenhuisopnames afwisselt met lange
periodes thuis waarbij de patiënt vaak in contact komt met zijn de thuisverpleegkundige
en andere hulpverleners. De patiënt kan echter vaak met zijn specifieke vragen niet
terecht bij deze hulpverleners vanwege het specifieke oncologische karakter.
De laatste jaren zien wij een groei in digitale mogelijkheden om beeld en ander materiaal
via mobiele toestellen aan te bieden. Binnen dit project wensen wij af te toetsen op
welke wijze wij deze toestellen kunnen gebruiken om het specifieke karakter van de
oncologische thuiszorg te ondersteunen voor zowel de patiënt als de hulpverlener.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Praktisch gezien wensen wij een portaalsite te maken waar zowel de patiënt als de
hulpverlener terecht kan voor specifiek digitaal educatief materiaal afhankelijk van de
fase van zorg waarin de patiënt zich bevindt. Het zal de oncologisch verpleegkundig
specialist zijn die zal bepalen welke informatie de oncologische patiënt en zijn/haar
professionele hulpverlener kan bekijken.
De bedoeling is om te zorgen voor de continuïteit van de specifieke oncologische zorg en
correcte informatie voor zowel de oncologische patiënt, als de professionele hulpverlener.
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Titel: Technologie in de thuiszorg
Contactadres

Naam onderzoekers: Benny Claes, Carine Gielen en
Wouter Grommen
Instelling: Provinciale Hogeschool Limburg (PHL),
dpt. Healthcare - Expertisecel Ouderenzorg (ECOZ)
Adres: Guffenslaan 39, 3500 HASSELT
E-mail contactpersoon: benny.claes@phl.be

Projectduur

Startdatum: 16 september 2011
Einddatum: 15 september 2013

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

Naam van de instelling: Hogeschool Zuyd
Persoon: Erik van Rossum
Adres: Nieuw Eyckholt 300 6419 DJ Heerlen

Betrokken hogescholen

Provinciale Hogeschool Limburg (PHL)
Universiteit Maastricht / Hogeschool Zuyd

Partners in het werkveld

Familiehulp VZW Interregio Limburg en Leuven
Wit-Gele Kruis Limburg VZW
Christelijke mutualiteit Limburg
De Voorzorg Limburg

Korte samenvatting
In onze maatschappij krijgt de evolutie om langer thuis te wonen steeds meer
aandacht. Omdat de gemiddelde leeftijd en met het ouder worden ook de kans op
zorgafhankelijkheid toeneemt, wordt men vaker geconfronteerd met een woonomgeving
die niet toelaat om dit thuis wonen zonder problemen te laten verlopen.
De technologische ontwikkelingen kunnen hier antwoorden geven, zowel met
betrekking tot een efficiëntere zorgverlening op zich als het dagelijks functioneren van
de oudere persoon.
In dit onderzoek is een instrument uitgetest om de woonomgeving te screenen in functie
van een ‘veilig’ en autonoom wonen.
Vervolgens wordt een link gelegd naar de (on)mogelijkheden van de persoon. Dit wordt
verder gerelateerd aan de resultaten van de screening van de woning.
Tot slot worden mogelijkheden geïndiceerd om via technologische ondersteuning het
thuis wonen te optimaliseren.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Hulpverleners krijgen een instrument aangeboden om bij ouderen die thuis wensen te
wonen, de woonomgeving te analyseren en zo te kijken of deze woonomgeving kan worden
geoptimaliseerd om een betere levenskwaliteit te verkrijgen.
Deze betere kwaliteit van leven slaat zowel op het dagelijks (autonoom) functioneren, als
op het participeren aan het maatschappelijk leven, als op de zorg- en dienstverlening, met
oog voor zelfstandigheid.
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Titel: Thuiszorgnet flanders care
Contactadres

Naam onderzoeker: Lieven De Maesschalck
Instelling: Thomas More Kempen, Campus Geel
Adres: Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Onderzoeksgroep: vonk3 (www.vonk3.be )
Email contactpersoon: lieven.de.maesschalck@khk.be

Projectduur

01.10.2011– 31.09.2013

Financieringskanaal

Vlaamse Overheid, Flanders Care

Academische partners

/

Betrokken hogescholen

Thomas More Kempen

Partners in het werkveld

Wit-Gele Kruis Antwerpen: Stefaan Sarens
Mederi: Marc Glorieux
Zorgcentrale WGK Herentals : Hilde Sebreghts
Welzijszorg Kempen: Eric Nysmans
AAA care vzw: Carmen Hünker
Essec Telecom Systems: Marc Decat
Innotek: Roger Dams

Korte samenvatting
Dit demontratieproject heeft tot doel om het Farion Zorgslot te testen. Deze oplossing geven
meerwaarde op het vlak van autonomie-versterking, monitoring en isolement-doorbreking.
Autonomie-versterking
Het Farion Zorgslot geeft cliënten met verminderde mobiliteit de mogelijkheid de
toegang tot het huis te beheren zonder zelf ‘snel de voordeur te moeten openen’. Het
valrisico wordt daardoor verhinderd en toch houden de cliënten de regie over wie er al
dan niet binnenkomt.
Het Farion Zorgslot is een veilige oplossing, zodanig ontworpen dat er geen
onverantwoorde compromissen moeten worden genomen zoals de bekende ‘sleutel
onder de mat’ of ‘de achterdeur blijft wel openstaan’. Bovendien geeft het feit dat de
gegevens met betrekking tot toegang door het systeem worden gelogd de cliënt een
bijkomende gemoedsrust.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Het Farion Zorgslot ondersteunt de opties ‘personenalarmering’, ‘mobiel alarm’
en ‘activiteitsdetectie’. In deze toepassingen speelt de pendant een centrale rol.
Het is een halshanger (pendant) met een kwalitatieve spreekluisterverbinding op
basis van Dect-technologie
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Titel: Competentieontwikkeling van verpleegkundigen en ergotherapeuten
in de thuiszorg
Contactadres

Naam onderzoeker: Lut Jooken
Instelling: Provinciale Hogeschool Limburg (PHL),
dpt. Healthcare - Expertisecel Ouderenzorg (ECOZ)
Adres: Guffenslaan 39, 3500 HASSELT
E-mail contactpersoon: lut.jooken@phl.be

Projectduur

Startdatum: 15 /09/ 2011
Einddatum: 15 /09/ 2013

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

Naam van de instelling: Hogeschool Zuyd
Persoon: Erik van Rossem
Adres: Nieuw Eyckholt 300 6419 DJ Heerlen

Betrokken hogescholen

Provinciale Hogeschool Limburg
Universiteit Maastricht / Hogeschool Zuyd

Partners in het werkveld

Christelijke mutualiteit Limburg
De Voorzorg Limburg
Familiehulp VZW Interregio Limburg en Leuven
Wit-Gele Kruis VZW Limburg

Korte samenvatting
Maatschappelijke evoluties gaan gepaard met een verschuiving van de intra- naar de
extramurale zorg. Er is de vergrijzing van de bevolking, medisch-technologische vooruitgang
met beperkte hospitalisatieduur, een toename van chronische zorg met hoger complexiteit…
Toenemende belangstelling voor de thuiszorg vraagt een gerichte kwaliteitsvolle
zorgverlening, waarbij de zorgverstrekkers met een gepast competentieprofiel
multidisciplinair / interdisciplinair samenwerken. Een vernieuwd zorgaanbod, waarbij
zorg op maat en zorgcontinuïteit centraal staan, wordt tevens bekrachtigd in het Vlaamse
Woonzorgdecreet (2010).
Daarbij leveren opleiding en navorming een belangrijke bijdrage aan
competentieontwikkeling en professionalisering (Vandeurzen, 2010).
Na een vergelijkende studie van de opleidingsprofielen Professionele Bachelor
Verpleegkunde en Professionele Bachelor Ergotherapie worden deze vervolgens getoetst
aan de competentieprofielen van de betrokken zorgverstrekkers in de thuiszorg (vnl.
verpleegkundigen – ergotherapeuten). Deze toetsing gebeurt door middel van een kwalitatief
onderzoek (werken met focusgroepen).
Het opstellen van een (inter)disciplinair opleidingsprofiel vormt de basis voor de ontwikkeling
van een gemeenschappelijke module binnen de opleidingen verpleegkunde en ergotherapie.
Daaraan gekoppeld wordt in het kader van de dienstverlening een vormingspakket gemaakt
voor verpleegkundigen en ergotherapeuten, die reeds afgestudeerd zijn.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Dit onderzoek draagt bij aan een verdere professionalisering van bepaalde
zorgverstrekkers, specifiek gericht naar de thuiszorg.
Door onderzoek zal het opleidingsprofiel (verpleegkundigen – ergotherapeuten) en het
competentieprofiel (verpleegkundigen – ergotherapeuten) gehanteerd in de thuiszorg,
duidelijk zijn en op elkaar worden afgestemd. Vervolgens zal een opleidingsmodule worden
ontwikkeld. Zorgverstrekkers (verpleegkundigen, ergotherapeuten) krijgen de mogelijkheid
om na hun algemene opleiding, bijkomende en specifieke navorming te volgen, gericht
naar het behalen van de beoogde competenties.
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Titel: De ervaringen van thuisverpleegkundigen bij het toepassen van
vrijheidsbeperkende maatregelen: een kwalitatief onderzoek
Contactadres

Naam onderzoeker: Kristien Scheepmans, Louis Paquay,
Hendrik Van Gansbeke
Instelling: Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
Adres: Frontispiesstraat 8 bus 1.2, 1000 Brussel
Email contactpersoon:
kristien.scheepmans@vlaanderen.wgk.be

Projectduur

01.09.2009– 30.04. 2011

Financieringskanaal

Eigen middelen van het Wit-Gele Kruis

Academische partners

Naam van de instelling: Katholieke Universiteit Leuven,
Centrum voor Ziekenhuis en Verplegingswetenschap
Personen: Bernadette Dierckx de Casterlé, Koen Milisen
Adres: Kapucijnenvoer 35/4
3000 Leuven

Betrokken hogescholen
Partners in het werkveld

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Korte samenvatting
Door een aantal evoluties (demografische, financiële, economische en medischtechnologische) neemt de vraag naar en het belang van thuiszorg toe en verwacht men
dat thuisverpleegkundigen in toenemende mate geconfronteerd zullen worden met
de vraag naar het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Deze kwalitatieve
studie onderzoekt, via diepte-interviews de ervaringen van thuisverpleegkundigen bij het
toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen.
De belangrijkste bevindingen die uit deze studie naar voren komen, zijn dat:
n vrijheidsbeperkende maatregelen in de Vlaamse thuiszorg regelmatig worden toegepast,
n er veel onduidelijkheid is omtrent het juiste begrip en de (juridische) verantwoordelijkheid van zorgverleners,
n er geen duidelijk beleid aanwezig is,
n de specifieke context van de thuiszorg de problematiek van vrijheidsbeperkende
maatregelen nog moeilijker en complexer maakt dan in de ziekenhuizen omdat er
o.a. andere redenen zijn om ouderen in hun vrijheid te beperken; de familie een zeer
belangrijke rol heeft bij het toepassen van deze maatregelen; de maatregelen vooral
worden toegepast bij (alleenwonende) dementerende personen; vaak andere maatregelen worden genomen; en dat thuisverpleegkundigen door de kortstondige bezoeken
niet kunnen instaan voor het noodzakelijk continue toezicht.
n de problematiek als een moeilijk, controversieel en ethisch geladen onderwerp wordt
ervaren door de thuisverpleegkundigen.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Het onderzoek laat toe om vanuit de ervaringen van de verpleegkundigen te begrijpen
wat het betekent om in de thuiszorg vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen en
is een primeur voor de thuiszorg. Het onderzoek toont aan dat er nood is aan een goed
geformuleerde visie en beleid en aan het ontwikkelen van een richtlijn voor de thuiszorg.
Verder onderzoek is nodig om de omvang van deze problematiek in kaart te brengen, om
andere knelpunten op te sporen en om zicht te krijgen op de visie en de beleving van zowel
anderen hulpverleners als van de patiënt en de familie. Deze informatie en inzichten zijn
nodig om zowel hulpverleners als de patiënt en de familie beter te kunnen ondersteunen.
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Titel: Evaluatie van de diabeteseducaties verleend in het kader van het project
Diabeteseducatie eerste lijn: prospectieve studie
Contactadres

Naam onderzoeker: Eefje Van Nuland, Louis Paquay,
Kizzy Clinckx, Hendrik Van Gansbeke
Instelling: Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
Adres: Frontispiesstraat 8 bus 1.2, 1000 Brussel
Onderzoeksgroep: /
Email contactpersoon: eefje.van.nuland@vlaanderen.wgk.be

Projectduur

01.11.2009– 30.04.2011

Financieringskanaal

Eigen middelen van het Wit-Gele Kruis

Academische partners
Betrokken hogescholen
Partners in het werkveld

Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, Project “Diabeteseducatie
eerste lijn” van SIT/GDT Netwerk Thuiszorg vzw en
huisartsenkringen regio Ternat, Roosdaal, Lennik, Asse,
Merchtem, Meise & Opwijk

Korte samenvatting
Sinds 2008 was het project “Diabeteseducatie in de eerste lijn” een initiatief van SIT/
GDT Netwerk Thuiszorg vzw en de huisartsenkringen uit de regio Ternat, Roosdaal,
Lennik, Asse, Merchtem, Meise & Opwijk. Het doel van dit project was het aanbieden
van diabeteseducatie aan type 2 diabetespatiënten met enkel voedingsadvies, lifestyleadviezen en orale antidiabetica, die door hun huisarts werden verwezen naar de
diabeteseducator. Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant stelde aan het Netwerk Thuiszorg
hiervoor een halftijdse diabeteseducator ter beschikking.
De educatie die verleend werd aan type 2 diabetespatiënten werd geëvalueerd aan de
hand van een prospectieve cohortstudie met een pretest-posttest design, waarbij een
groep mensen opgevolgd werd over 6 maanden en veranderingen die plaatsvonden
tijdens die bepaalde periode werden geregistreerd.
Er werd gekeken of het psychisch welbevinden alsook de klinische parameters en de
gepercipieerde hinder verbeterende na het volgen van de educaties.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Sinds 1 september 2009 startten in België de zorgtrajecten diabetes waardoor type 2
diabetespatiënten met insuline- of incretinomimetica-behandeling o.m. recht hebben op
educatie door een diabeteseducator in de eerste lijn. Type 2 diabetespatiënten met enkel
voedingsadvies, lifestyle-adviezen en orale antidiabetica hebben geen toegang tot deze
nieuwe zorgvoorziening. Met deze educatie op initiatief van het Netwerk Thuiszorg wordt
de preventie van chronische verwikkelingen van diabetes aangevat vanaf het moment van
de diagnose.
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Titel: Zorg onder druk – Effect van standaardisering van compressietherapie bij
veneuze beenulcera in de thuiszorg
Contactadres

Naam onderzoeker: Hilde Boucqué, Jos Van der Veken,
Caroline Goeman
Instelling: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
Adres: Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154,
9320 Nieuwerkerken
Onderzoeksgroep: studiegebied gezondheidszorg
Email contactpersoon: caroline.goeman@kahosl.be

Projectduur

01/09/2009-01/09/2013

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

Naam van de instelling: Universiteit Gent,
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde,
Persoon: Prof. dr. A. Van Hecke
Adres: De Pintelaan 185, 9000 Gent

Betrokken hogescholen

/

Partners in het werkveld

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen , afdelingen Ninove, Aalst
en Zottegem
Solidariteit voor het Gezin, sector Ninove, Aalst en Zottegem
Kring Zelfstandige Verpleegkundigen regio Aalst-NinoveGeraardsbergen
VZW Verpleging aan Huis Sint-Niklaas

Korte samenvatting
In het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ‘Zorg onder druk’ wordt
nagegaan of het aanleren van een standaardprocedure aan thuisverpleegkundigen
op basis van kwaliteitsvolle verpleegkundige diagnostiek, adequate instructie aan
de patiënt, vakkundige verzorging van de wonde en het vakkundig aanbrengen van
compressiemateriaal, leidt tot een betere evolutie van de wondgrootte, een meer
adequate druk onder de compressiewindel, een langere duur van aanhouden van de
compressiewindels en pijnreductie. Bovendien wordt de kennis van verpleegkundigen
omtrent dit topic op verschillende tijdstippen gemeten aan de hand van een gevalideerde
vragenlijst die peilt naar kennis-, toepassings- en integratievaardigheden.
In eerste instantie wordt een evidence-based onderwijspakket, bestaande uit een
theoretisch gedeelte en een vaardigheidstraining, ontwikkeld voor thuisverpleegkundigen
met de focus op compressietherapie. Na operationalisatie van het educatiepakket
wordt het in een tweede fase geïmplementeerd in de thuiszorg. Hierbij wordt uitgegaan
van een interventiegroep die wel en een controlegroep die niet opgeleid wordt aan
de hand van het onderwijspakket. Thuisverpleegkundigen uit de interventiegroep
verzorgen patiënten met een veneus ulcus conform de aangeleerde wijze. Na de
opleiding worden bij de patiënten met een veneus ulcus, waaraan verpleegkundigen uit
beide onderzoeksgroepen zorg verstrekken, bovenvermelde outcomes geregistreerd.
Zesmaandelijks wordt een boosterinterventie voorzien waarbij het onderwijspakket in
een verkorte versie aangeboden wordt en de mate van kennisbehoud getoetst wordt.
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Titel: Zorg onder druk – Effect van standaardisering van compressietherapie bij
veneuze beenulcera in de thuiszorg
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Veneuze ulcera vormen een aanzienlijk probleem bij de vergrijzende bevolking.
De chronische en recidiverende aard van deze wonden heeft een impact op de jaarlijkse
behandelingskost én tast de levenskwaliteit van patiënten aan. Veneuze ulcera ontstaan
door een vertraagde afvoer van bloed uit de onderste ledematen. Talrijke onderzoeken
tonen aan dat compressietherapie een gunstige impact heeft op de behandeling en
preventie van dit type wonden. Desondanks ontvangen patiënten met een veneus ulcus
geen optimale zorg en wordt compressie niet altijd toegepast (Van Hecke et al., 2009).
Eén van de voornaamste redenen hiervoor is de beperkte kennis en vaardigheden van
verpleegkundigen met betrekking tot compressietherapie.
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Titel: Folluw-up van de decubitusprevalentie en het gebruik van preventieve
maatregelen tegen decubitusletsels in de thuisverpleging
Contactadres

Naam onderzoeker: Sam Cordyn, Louis Paquay,
Hendrik Van Gansbeke
Instelling: Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
Adres: Frontispiesstraat 8 bus1.2, 1000 Brussel
Onderzoeksgroep: Verpleegkundig departement
Email contactpersoon: samcordyn@vlaanderen.wgk.be

Projectduur

Aanvang in 2005 (jaarlijks herhaald)

Financieringskanaal

Eigen middelen van het Wit-Gele Kruis

Academische partners

Verplegingswetenschap, Universiteit Gent
Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde,
KULeuven

Betrokken hogescholen

/

Partners in het werkveld

De provinciale Wit-Gele Kruis verenigingen

Korte samenvatting
Sinds 2005 organiseert het Wit-Gele Kruis een jaarlijkse registratie van decubitusletsels
en preventieve maatregelen bij patiënten met een verhoogd risico om decubitus te
ontwikkelen. Per patiënt wordt nagegaan of de aanwezige preventieve maatregelen
in overeenstemming zijn met de Belgische richtlijn voor decubituspreventie. Op
basis van de geregistreerde gegevens ontvangen de thuisverpleegkundigen telkens
gedetailleerde informatie in cijfers als feedback over het decubitusbeleid van hun
regionale verpleegafdeling. Hierdoor is het mogelijk om per verpleegafdeling aangepaste
verbeteracties op te zetten. De referentieverpleegkundigen wondzorg en decubitus die
aan de verpleegafdelingen verbonden zijn hebben in de verbeteracties een belangrijke
rol door het geven van vorming en het adviseren en ondersteunen van hun collega’s.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Door jaarlijks mee te werken aan de registratie worden de verschillende afdelingen van
het Wit-Gele Kruis steeds gesensibiliseerd om aandacht te hebben voor de problematiek
van decubitus.
Daarnaast werd een educatieve folder ontwikkelt die de patiënt en zijn mantelzorg
informeerde over de problematiek van decubitus.
Over de verschillende jaren heen verbeterde de effectiviteit van de decubituspreventie
aanzienlijk en daalde het aantal en de ernst van decubitusletsels significant bij het WitGele Kruis.
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Titel: eDiaZorg
Contactadres

Ann Deschamps
Katholieke Hogeschool Leuven, departement G&T
Herestraat 49- 3000 Leuven
Email: ann.deschamps@khleuven.be

Projectduur

9/2009 - 8/2012

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

afdeling Huisartsgeneeskunde van de K.U.Leuven
Contactpersoon: Jan Heyrman

Betrokken hogescholen

Interne partner:
Departement Economisch Hoger Onderwijs
Opleiding: Marketing, Rechtspraktijk
Adres: Hertogstraat 178– Heverlee
Telefoonnummer: 016.375.318
e-mail: Nico.Nijsten@khleuven.be

Partners in het werkveld

Wit –Gele Kruis Vlaams Brabant
Contactpersoon: Marina Homblé
Adres: Mechelsesteenweg 147, 3020 Herent
Website: www.wit-gelekruisvlaamsbrabant.be
Telefoonnummer: 016/31 95 50
e-mail: Marina.Homble@vl-brabant.wgk.be
LMN Leuven/ Centrum voor Huisartsengeneeskunde
Contactpersoon: Annemie Steutelings

Korte samenvatting
“eDiaZorg” is een multidisciplinair, praktijkgebaseerd onderzoeksproject, gericht op
het gebruik van telecommunicatie in de thuiszorg voor ouderen met diabetes type
2 in Vlaanderen. Diabetes is een chronische aandoening die via zorgtrajecten in de
eerstelijnsgezondheidszorg wordt georganiseerd. Centraal hierin staan de coördinerende
rol van de huisarts, de samenwerking met de diabeteseducator en de patiënt. Hoofddoel
is een betere levenskwaliteit van de patiënt door een goed zelfmanagement, ondersteund
door 1) een goede onderlinge communicatie tussen de hulpverleners en de patiënt, 2)
een geïndividualiseerde educatie van de patiënt en 3) een opvolging van de klinische
paramaters van de patiënt. Een tweede hoofddoel is een efficiëntere organisatie van het
zorgverleningproces binnen het zorgtraject.
Telecommunicatie probeert beide doelstellingen te ondersteunen.
De patiënt kan via een geautomatiseerde zelfmanagementmodule, waar hij op zijn tempo
en volgens zijn voorkeuren aan werkt, zijn zelfmanagement verhogen. De huisarts en de
diabeteseducator kunnen deze evolutie volgen en samen met de patiënt werken naar een
nog beter zelfmanagement en kwaliteit van leven. Anderzijds kan door de elektronische
data-uitwisseling tussen de hulpverleners en de patiënt de organisatie van zorgverlening
zowel individueel als organisatorisch geoptimaliseerd worden.
In dit project staan interdisciplinariteit en samenwerking met de academische experts en
het werkveld centraal.
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Titel: eDiaZorg
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Dit onderzoek is een typisch voorbeeld van multidisciplinair praktijkgebaseerd
wetenschappelijk onderzoek waarbij de samenwerking tussen de Katholieke
Hoge School Leuven, het werkveld en de academische partners centraal staat. Via
telecommunicatie probeert het project de individuele zorgverlening voor de diabetes
patiënt type 2 te ondersteunen alsook de organisatie van deze zorgverlening voor het
zorgtraject. Het project biedt bovendien een unieke opportuniteit om, over de grenzen
van opleidingen en departementen, de integratie onderzoek – onderwijs, met betrekking
tot thuiszorg voor diabetes patiënten type 2 in Vlaanderen, te realiseren.
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Titel: Educhron
Preferenties van chronisch zieken wat betreft educatie
Contactadres

Naam onderzoeker: Nele Zupancic, Heidi Cosyns
Instelling: KHLeuven, Departement gezondheidszorg
en technologie
Adres: Herestraat 39, 3000 Leuven
Email contactpersoon: annelies.vandamme@khleuven.be
tessa.avermaete@khleuven.be

Projectduur

Startdatum:09/2010
Einddatum:09/2013

Financieringskanaal

Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek

Academische partners

Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen,
K.U.Leuven
CUO – Centre for User Experience Research, K.U.Leuven

Betrokken hogescholen

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO),
Departement Verpleegkunde en Vroedkunde

Partners in het werkveld

UNAMEC v.z.w., Vlaams Patiëntenplatform v.z.w.,
Zorgnet Vlaanderen

Korte samenvatting
Educhron onderzoekt preferenties betreffende vormen van educatie aan diverse groepen
van chronisch zieken.
Patiënteneducatie is cruciaal voor een succesvol management van chronische
aandoeningen. Door educatie verwerven patiënten inzicht in hun ziekte, behandeling,
preventie van bijkomende complicaties, en leren zij de aandoening een plaats te
geven in hun leven. Patiënteneducatie kan in diverse vormen worden aangeboden:
o.a. groepssessies, informatiebrochures, individuelegesprekken. Technologische
ontwikkeling creëert een enorm potentieel voor educatie in de gezondheidszorg. Zo
kunnen multimediatoepassingen – waaronder podcast, smart phones en games –
worden gebruikt als vorm van patiënteneducatie.
Toch blijven er daarbij heel wat vragen van het werkveld onbeantwoord. Welke vormen
van patiënteneducatie zijn momenteel beschikbaar? Hoe worden bestaande vormen
van patiënteneducatie ervaren door patiënten, educatoren en ontwikkelaars? En, welke
vormen van patiënteneducatie worden door patiënten geprefereerd? Educhron wil een
antwoord bieden op deze actuele vragen.
Dit project situeert zich op het snijvlak van gezondheidszorg en technologie. Een
geformaliseerde betrokkenheid van het werkveld, de onderzoekswereld en het
Vlaams Patiëntenplatform vormen een unieke opportuniteit voor interdisciplinair
praktijkgebaseerd onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en onderwijs.
Relevantie voor het werkveld
Educhron schept inzicht in de preferenties van chronisch zieken m.b.t. de vormen van
educatie. Educhron zal resulteren in
(1) concrete handvatten voor educatoren,
(2) wetenschappelijke inzichten, en
(3) beleidsaanbevelingen voor politiek, werkveld en patiëntenorganisaties.
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Titel: Bpost delivery at home
Contactadres

Naam onderzoeker: Lieven De Maesschalck – Leen Heylen
Instelling: Thomas More Kempen, Campus Geel
Adres: Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Onderzoeksgroep: vonk3 (www.vonk3.be )
Email contactpersoon: lieven.de.maesschalck@khk.be

Projectduur

01.10.2011– 31.09.2013

Financieringskanaal

Bpost

Academische partners

/

Betrokken hogescholen

Thomas More Kempen

Partners in het werkveld

Wit-Gele Kruis Antwerpen: Stefaan Sarens
Mederi: Marc Glorieux
Landelike thuiszorg : Hilde Sebreghts
Welzijnszorg Kempen: Eric Nysmans
Cubigo: Geert Houben
AZ Turhout: Jo Leysen
HVRT Turnhout: Leo Geudens
Familiehulp: Leo Van den Bogert
CM: Stefaan Voet
De Voorzorg: Leo Minnen
OCMW Turnhout
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Titel: Bpost delivery at home
Korte samenvatting
De uitdagingen in de gezondheids- en welzijnssector maken dat vandaag één van de
focusdomeinen van het beleid de thuiszorg is. bpost ondersteunt die visie, en is van
oordeel dat de ganse ketting nog beter op die thuiszorg kan afgestemd worden. Samen
met de zorgpartners stellen we ons volgende vragen:
n Wat is of moet de tijdsbesteding van verzorgenden en verpleegkundigen zijn aan logistieke activiteiten?
n Hoe groot is de behoefte aan logistieke ondersteuning om, in het kader van de nijpende
nood aan recrutering van zorgpersoneel , een knelpuntberoep, in de komende jaren
zoveel mogelijk te voldoen aan de stijgende zorgvraag in de toekomst?
n Hoe kan de zorglast op de schouders van mantelzorgers of vrijwilligers verminderd
worden met name door logistieke taken van hen over te laten nemen door bpost?
n Hoe moet en kan de cliënt omringd worden om op autonome manier zoveel mogelijk
goederen aan huis te laten leveren en zo zijn comfort te verhogen?
Doelstelling van het project ‘bpost op afspraak’ bestaat er daarom in om de
dienst ‘boodschappen aan huis geleverd door postbode’ te testen, bij maximum
150 zorgbehoevende deelnemers in de bovenvermelde regio. Zij kunnen gratis tot het
einde van dit jaar de dienst gebruiken en evalueren.
De dienst houdt in dat de patiënt tot 3x per week, maandag, woensdag en/of vrijdag, een
afspraak met zijn/haar postbode kan boeken, en dit in verschillende tijdslots: 10-12u en
14-16u. Op die afspraakmomenten levert bpost allerhande producten van verschillende
leveranciers, die de klanten telefonisch, op papier, online of ter plaatse bij de winkelier
hebben besteld. Ook kunnen de deelnemers goederen terug meegeven met de postbode:
leeggoed, kleren voor de wasserij, schoenen voor de schoenmaker, boeken voor de
bibliotheek, …
Volgende soorten winkeliers doen vandaag mee in het testproject:
n Slagers
n Bakkers
n Kruideniers
n Supermarkten
n Drankenhandels
n Verse en diepvriesmaaltijden- leveranciers
n Biowinkels
n Thuiszorgmateriaal-winkels
n Dierenspeciaalzaken
n Wasserij, strijkdienst, nieuwkuis
n Schoenmaker
n Bibliotheek
n Kledinghersteller
n …
We trachten dit te realiseren door een andere taakverdeling en focus op kernactiviteiten
van elkeen van de actoren, met als einddoel:
n Meer mensen thuis kunnen helpen, met beperkte of stabiele budgetten van de overheid
n Meer tijd voor zorgverstrekkers voor echte zorgtaken, en voor coördinatie van
de boodschappen
n Ondersteunen van de mantelzorgers, zonder beperken van sociaal contact
n Levensstandaard en zelfredzaamheid van zorgvragers helpen
De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: Wat is de bijdrage van een
geïntegreerde/ geconsolideerde aanpak van de levering van goederen aan huis tot een
meer ‘duurzame’ manier van hulpverlening?
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Titel: Bpost delivery at home
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
bpost kan en is bereid om het project te bespreken aan de hand van eerste resultaten
in het najaar. Daarnaast is de groep van zorgpartners samen met bpost steeds bereid
een grotere denkoefening te doen over de manier van werken in de toekomst, en hoe dit
project daar mogelijks zou kunnen inpassen.
Graag bekijkt bpost of er synergieën gecreëerd kunnen worden met andere lopende
strategiën / projecten, waarbij we in eerste instantie denken aan:
n Woonzorgdecreet
n Vitalink
n Z3 Efficiënt Zorgpersoneel
n …
Daarnaast stelt bpost zich de vraag of we het project ‘bpost op afspraak’ samen verder
kunnen ontwikkelen en uitbreiden naar 2013 toe, met dezelfde scope, of uitgebreid naar
een grotere doelgroep op dezelfde of andere locatie in Vlaanderen.
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Professionele bachelor in de verpleegkunde
& Brugopleiding verpleegkunde

933 - ZNA494

Met de keuzetrajecten:
• Ziekenhuisverpleegkunde
• Kinderverpleegkunde
• Psychiatrische verpleegkunde • Sociale verpleegkunde

Vervolgopleidingen
Banaba in het zorgmanagement
Banaba in de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg
Banaba in de creatieve therapie
Banaba interdisciplinaire ouderenzorg (aanvraag opstart lopende)
Postgraduaten:
• Oncologische zorg
• Operatiezaalverpleegkunde
• Autisme: een methodische benadering
• Methodische behandelingsconcepten bij leer- en
ontwikkelingsproblemen
• Auti-coach
• Woundmanagement

dpt. PHL-Healthcare

Bij ZNA kreeg
ik grootste
onderscheiding!
Cliff Feyen is een van de vele verpleegkundigen van ZNA, de grootste gezondheidszorgorganisatie van België. Hij was
een van de laureaten in de wedstrijd
‘Parel van een verpleegkundige’, een
verkiezing die wordt georganiseerd door
de beroepsorganisatie NVKVV.
“Mijn collega’s hadden me buiten mijn
medeweten ingeschreven. Het doet me
plezier dat ze dit voor mij hebben gedaan,
en ik vind de titel een hele eer. Er is een
goede teamspirit. Binnenkort gaan we het
goede nieuws met de hele dienst vieren!”
Wil jij ook in zo’n tof team terechtkomen?
Surf naar www.zna.be/jobs en solliciteer.

www.zna.be

Campus Centrum
Guffenslaan 39 - 3500 Hasselt
tel. 011 29 49 50
e-mail: healthcare@phl.be

AZ OUDENAARDE vzw is een jong en dynamisch
ziekenhuis met 235 bedden, waar 65 artsen en
425 personeelsleden dagelijks garant staan voor
hoogstaande en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.
Wij zoeken gedreven en gemotiveerde
verpleegkundigen en zorgkundigen!

Wordt jij onze collega?
Ons aanbod:
- Contract onbepaalde duur, voltijds of deeltijds
- Verloning volgens de ziekenhuisbarema’s
(PC 330.01), vergoeding voor onregelmatige
prestaties en wachtdiensten en overname van
nuttige anciënniteit
- Eindejaarspremie en attractiviteitspremie
- Fietsvergoeding, woon-werkverkeer, gratis treinabonnement
- Groepsverzekering en hospitalisatieverzekering
- Een dynamisch en motiverend werkklimaat
met ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke
ontplooiing
Interesse of meer info?

Neem een kijkje op onze website: www.azoudenaarde.be

ZNA494_Adv_61x199.indd 1

20/09/11 16:32

5.	Overzicht lopend onderzoek aan professionele
bacheloropleidingen
5. Vroedkunde

Titel: De rol van vroedvrouwen bij prenatale screening en diagnostiek
Contactadres

Naam onderzoeker: Heleen Van Den Bogerd, vroedvrouw
Katrien Ruytjens (projectleiding)
Instelling: Vroedkunde Limburg (PHL – KHLIM)
Adres: Provinciale Hogeschool Limburg
Elfde Liniestraat 24 A - 3500 Hasselt
Tel 011 238 747
Onderzoeksgroep: Vroedkunde Limburg (PHL –KHLIM)
Email contactpersoon: heleen.vandenbogerd@phl.be

Projectduur

08/11/2010 – 07/11/2012

Financieringskanaal

PWO middelen KHLIM – PHL

Academische partners

prof. Dr. Em. Mieke Grypdonck
UGent – vakgroep maatschappelijke gezondheidszorg
De Pintelaan 185 blok A
9000 Gent

Betrokken hogescholen

Katholieke Hogeschool Limburg
Provinciale Hogeschool Limburg

Partners in het werkveld

Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk);
Maria Ziekenhuis Noord-Limburg (Overpelt);
Centrum voor Relatievorming en
Zwangerschapsproblemen (Leuven)

Korte samenvatting
Prenatale screening en eventuele diagnostiek zijn sinds de jaren negentig (reeds
vroeger ,cfr triple test gebeurde in jaren tachtig) deel geworden van de routine
zwangerschapsopvolging in Vlaanderen. Onderzoek bij zwangeren heeft aangetoond
dat zij vaak weinig begrijpen en /of onthouden van de informatie die ze over de testen
krijgen (Favre, 2007). Psychologische stress, de complexe testresultaten en grote
verschillen in kwaliteit van counseling hebben een invloed op de mate waarin sprake is
van een informed consent: het geïnformeerd toestemmen in prenatale screeningstesten.
Nochtans kunnen de resultaten van prenatale screening belangrijke gevolgen hebben,
bijvoorbeeld voor verdere diagnose via vlokkentest –vruchtwaterpunktie (met risico’s op
miskraam) en eventuele zwangerschapsafbreking. Verschillende auteurs pleiten dan ook
voor professionele multidisciplinaire counseling bij prenatale screening.
Dit lopend PWO onderzoek gaat uit van de hypothese dat vroedvrouwen een belangrijke
rol kunnen spelen in de counseling bij prenatale screening en diagnostiek. Via kwalitatief
onderzoek bij vroedvrouwen en sleutelfiguren uit de verloskunde wordt onderzocht hoe
de rol van vroedvrouwen kan worden ingevuld en welke de randvoorwaarden daarvoor
zijn. Daarnaast wordt (op vraag van het werkveld) een wetenschappelijk onderbouwd
modulair vormings- en trainingspakket uitgewerkt omtrent counseling bij prenatale
screening en diagnostiek.
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Titel: De rol van vroedvrouwen bij prenatale screening en diagnostiek
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Vroedkunde Limburg sensibiliseert via dit PWO-project de beroepsgroep om stil te
staan bij de, zowel op ethisch als psychologisch vlak, complexe thematiek van prenatale
screening. De nadruk van dit PWO-project op deskundigheid en continuïteit van zorg
toont aan dat vroedvrouwen ook binnen risico-verloskunde een belangrijke toegevoegde
waarde hebben.
De thematiek van dit PWO-voorstel is gegroeid naar aanleiding van uiteenlopende vragen
van het werkveld. De output van het project is dan ook concreet bruikbaar voor het
werkveld:
n Meest concreet is het modulair vormingspakket dat wordt aangeboden aan het
werkveld in het kader van maatschappelijke dienstverlening. Het gaat om medische
kennismodules en hands-on workshops met counselingvaardigheden rond risico-mededeling, beslissingsbegeleiding en slecht-nieuws gesprekken. Deze workshops zijn
ook binnen andere contexten concreet bruikbaar (kennisverbreding).
n Bovendien is de vroedvrouw sinds het KB van 8/6/2007 verplicht om zich permanent bij
te scholen ‘om evoluties in de verloskunde bij te houden’ en alzo zijn/haar beroepstitel
‘ vroedvrouw’ te behouden (75 uur bijscholing op periode van 5 jaar in functie van accreditatie). Dit KB zal vanaf 2010 in uitvoeringsbesluiten worden omgezet en dit PWOproject is een unieke kans om gespecialiseerde vorming-op-maat aan te bieden in dit
kader.
n Het is gekend dat het deelnemen aan focusgroepen op zich een vormend effect heeft.
Deelnemende vroedvrouwen aan het onderzoeksgedeelte (provincie Limburg) worden
gesensibiliseerd in hun rol en competenties voor counseling bij prenatale screening en
diagnostiek.
n De studiedag ter afronding van het PWO project en de aanbevelingen voor de praktijk
uit het eindrapport hebben een versterkend effect op de beroepsprofilering en de positie van de vroedvrouw.
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Titel: Posttraumatisch stress syndroom in België:
de naweeën van een traumatische baring?
Contactadres

Naam onderzoeker: Sarah De Schepper
M.m.v. dr. E. Franck, C. Ceulemans
Instelling: Karel de Grote - Hogeschool
Adres: Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen
Email contactpersoon: sarah.deschepper@kdg.be

Projectduur

sept 2012 – aug 2013

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

UA, Master in de Verpleeg- en vroedkunde,
Adres: UA, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein, Wilrijk
Onderzoeksgroep Leerpsychologie en Experimentele
Psychopathologie KU Leuven - Prof. Dr. Filip Raes, klinisch
psycholoog en cognitief-gedragstherapeut verbonden aan de

Betrokken hogescholen

Karel de Grote Hogeschool, dept. Gezondheidszorg

Partners in het werkveld

Expertisecentrum Kraamzorg de Kraamvogel

Korte samenvatting
In deze studie wordt de prevalentie nagegaan van PTSS (post- traumatisch stress
syndroom) bij pas bevallen moeders in een Vlaamse populatie. Hiermee wordt
bijgedragen aan de kennis binnen dit specifiek domein. Verder worden risicofactoren
op niveau van persoonlijkheid, voorgeschiedenis en obstetrische gegevens onderzocht.
Tenslotte wordt nagegaan welke invloed de vroedkundige context kan hebben op de
ontwikkelingen van PTSS bij pas bevallen moeders.
Dit thema is een maatschappelijk belangrijk probleem, gezien deze PTSS bij moeders
een chronische problematiek kan veroorzaken die een gedegen moeder-kind hechting
verhindert.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
De resultaten van dit onderzoek zullen zeer relevant zijn voor de huidige verloskundige
praktijk in België. Voor het eerst zullen er data beschikbaar zijn en zal een duidelijker
beeld gevormd kunnen worden van PTSS in België. Dit is essentieel in de huidige
klinische praktijk. De resultaten kunnen aanleiding geven tot verbeteringen van de
kwaliteit van de zorg voor postnatale vrouwen met PTSS of mogelijk bijdragen tot
de preventie van PTSS. De rol van de zorgverlener (voornamelijk de vroedvrouw) zal
centraler komen te staan. Concrete aanbevelingen voor de praktijk zullen gemaakt
kunnen worden, wat aan de huidige noden voldoet.
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Titel: Klinische outcome bij patiënten, opgevolgd in een geboortehuis ten opzichte van
patiënten, opgevolgd in een ziekenhuis: een vergelijkende studie
Contactadres

Naam onderzoeker: Inge Meyvis
Instelling: Artesis Hogeschool Antwerpen
Adres: Jaak de Boeckstraat 10, 2170 Merksem
Email contactpersoon: inge.meyvis@artesis.be

Projectduur

Startdatum: 01/10/11
Einddatum: 30/09/14

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

Naam van de instelling: Universiteit Antwerpen, faculteit
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, vakgroep
Verpleeg- en Vroedkunde
Persoon: Prof Dr Bart Van Rompaey
Adres: Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk

Betrokken hogescholen

Artesis Hogeschool Antwerpen

Partners in het werkveld

Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Geboortehuis Novo Vida – Antwerpen

Korte samenvatting
Uit de internationale literatuur blijkt dat de klinische outcome bij zwangeren die onder
begeleiding van een vroedvrouw en in de thuissituatie zijn bevallen beter is dan bij
zwangeren die door een arts begeleid zijn en in een ziekenhuis zijn bevallen. Dit project
gaat na of dit ook van toepassing is voor de Vlaamse situatie door de maternele en
neonatale klinische outcome van zwangeren en neonaten die in de thuissituatie bevallen
en geboren zijn onder begeleiding van een vroedvrouw te vergelijken met zwangeren en
neonaten die in een ziekenhuis bevallen en geboren zijn, onder begeleiding van een arts.
In een eerste fase wordt er een systematic review uitgevoerd om potentiële confounders
te identificeren waarmee rekening wordt gehouden tijdens het kwantitatieve deel van
het onderzoek.
Tegelijkertijd worden er in het kwalitatieve deel van het onderzoek diepte-interviews
gedaan of en welke barrières artsen hebben over het samenwerken met vroedvrouwen,
zowel intra- als extramuraal.
In een volgende fase worden de klinische gegevens van zwangeren en neonaten,
opgevolgd door een arts en bevallen of geboren in een ziekenhuis vergeleken met de
klinische gegevens van zwangeren en neonaten, opgevolgd door een vroedvrouw en
bevallen of geboren in de thuissituatie.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Met dit onderzoek wordt er in het kwalitatieve gedeelte getracht om het beeld dat artsen
hebben van de vroedvrouw scherper te stellen. In het kwantitatieve gedeelte wordt er
nagegaan of er een verschil is in klinische outcome na een zwangerschap en bevalling,
opgevolgd en begeleid door een vroedvrouw in de thuissituatie en een zwangerschap en
bevalling, opgevolgd en begeleid door een arts in de ziekenhuissituatie. De uitkomsten
van deze gegevens kunnen een basis vormen voor het onderbouwen van het beroep van
vroedvrouw en het verdere profileren van de vroedvrouw als sterke professional.
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Risicoscreening op postnatale depressie
Contactadres

Naam promotor: dr. E. Frank
Naam onderzoeker: Cathleen Gavel
M.m.v. C. Ceulemans
Instelling: Karel de Grote - Hogeschool
Adres: Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen
Email contactpersoon: erik.franck@kdg.be

Projectduur

Looptijd: sept 2009 – aug 2012

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

UA
UA, Master in de Verpleeg- en vroedkunde,. dr. E. Franck
Adres: UA, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein, Wilrijk

Betrokken hogescholen

Karel de Grote-Hogeschool

Partners in het werkveld

GZA Sint Augustinus,
Oosterveldlaan 24
2610 Wilrijk
Zelfstandige vroedvrouwen
Marina Vissers, Marijke Proost, Els Truyen, Veerle De Corte
en Elke De Keulenaer
Expertisecentrum Kraamzorg de Kraamvogel

Korte samenvatting
Dit onderzoek wilde nagaan of risicofactoren op het ontwikkelen van een postnatale
depressie reeds in de eerste vier dagen na de partus gedetecteerd kunnen worden.
De onderzoeksgroep bestaat uit kraamvrouwen tussen de leeftijd van 18 en 45 jaar die
de Nederlandse taal voldoende beheersen en die op vrijwillige basis aan het onderzoek
meewerken.
Het onderzoek voorzag twee meetmomenten: Het eerste deel start vlak na de geboorte.
In de eerste vier dagen postnataal werd gevraagd om een vragenlijstenpakket in te
vullen. Voor het tweede deel van het onderzoek werd gevraagd in de twaalfde week na de
bevalling twee korte vragenlijsten in te vullen.
Stand van zaken:
Eindrapportering wordt voorbereid
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Van de populatie zwangere vrouwen is geweten dat 4 tot 18% binnen de 4 tot 12 weken
na de bevalling depressief wordt. Dit onderzoek wil nagaan of we risicofactoren op het
ontwikkelen van een postnatale depressie reeds in de eerste vier dagen na de partus
kunnen detecteren. Indien zo, is er een belangrijke rol voor de vroedvrouw weggelegd
inzake vroegtijdige detectie en preventie.
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Titel: Evidence based nursing: implementatie en consolidering van
ontwikkelingsgerichte zorg binnen een NICU ter bevordering van de lange termijn
uitkomst en ter bevordering van de sensorische integratie bij extreem prematuur
geboren kinderen
Contactadres

Naam onderzoeker: Valerie Billiet
Instelling: KHBO – Katholieke hogeschool Brugge Oostende
Adres: Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge
Onderzoeksgroep
Email contactpersoon: Valerie.billiet@khbo.be

Projectduur

Maanden (sept.2008– 2011)

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

Naam van de instelling:
Persoon: KHBO
Adres:

Betrokken hogescholen

KHBO

Partners in het werkveld

Dr Luc Cornette
Diensthoofd Neonatologie
AZ ST.-JAN Brugge-Oostende AV
Campus Brugge
Ruddershove 10
8000 Brugge
België
Tel. +32 50 45 27 80
luc.cornette@azbrugge.be

Korte samenvatting
Nooit is een menselijk individu zo kwetsbaar als op de dag van geboorte. We zeggen
wel dat alle begin verheldert maar af en toe is het de start van een lange weg van
onzekerheid en angst voor ouders en familie. De NICU staat voor de ‘neonatale
intensieve care unit’ en staat in voor pasgeborene kinderen die intensieve zorgen
vereisen. Gedurende een driejarig projectmatig onderzoek met als titel, evidence
based nursing: implementatie en consolidering van ontwikkelingsgerichte zorg binnen
een NICU ter bevordering van de lange termijn uitkomst en ter bevordering van de
sensorische integratie bij extreem prematuur geboren kinderen, hebben studenten
vroedkunde/pediatrie de mogelijkheid gekregen om samen met een gespecialiseerd
getraind team in Brugge samen te werken inzake ontwikkelingsgerichte zorgverlening.
Voor studenten KHBO is er de mogelijkheid gekomen om nauw samen te werken, aan de
hand van diverse bachelorproeven.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Literatuurstudies
Bijscholingen
Praktijkonderzoek op de specifieke afdeling.
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Titel: Seksualiteit bij gynaecologische kanker: een studie naar de seksualiteitsbeleving
en informatienoden ter ontwikkeling en implementatie van een preventiebeleid
Contactadres

Naam onderzoeker: K. Van Hoof
Instelling: Karel de Grote - Hogeschool
Adres: Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen
Email contactpersoon: Kim.vanhoof@kdg.be

Projectduur

Looptijd: sept 2011 - aug 2013

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

UA
UA, Master in de Verpleeg- en vroedkunde,. dr. E. Franck
Adres: UA, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein, Wilrijk

Betrokken hogescholen

KdG

Partners in het werkveld

GZA – Sint Augustinus Wilrijk
GZA – Sint Vincentius Antwerpen
AZ KLINA Brasschaat
UZA Wilrijk
ZNA Campus Middelheim Antwerpen

Korte samenvatting
Gynaecologische kanker heeft een belangrijke impact op het algemeen welzijn
van de vrouw. De behandeling van deze problematiek is vaak curatief en
gezondheidsinterventies focussen zich vooral op het fysieke welzijn van de patiënt. De
psychologische, sociale en seksuele gevolgen van deze aandoening verkrijgen, zowel
in het onderzoeksveld als in de klinische praktijk, nog weinig aandacht (Maughan &
Clarke, 2001). Het doel van dit onderzoek is tweeledig. In eerste instantie zal deze
studie de seksuele problematiek en de nood aan informatie in kaart brengen bij
patiënten met gynaecologische kanker. Als tweede beogen de onderzoekers aan deze
informatiebehoefte tegemoet te komen door een multimediapakket ontwikkelen en
nadien te testen op zijn effectiviteit. In België zijn er weinig studies die het seksueel
functioneren en de seksualiteitsbeleving van deze doelgroep in beeld brengen. Ook de
nood aan informatie rond de (veranderde) seksuele situatie is in België niet onderzocht.
Daarnaast worden er op de gespecialiseerde afdelingen geen systematische acties
ondernomen om patiënten met gynaecologische kanker van specifieke informatie inzake
hun seksueel functioneren te voorzien.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Door de bekomen onderzoeksresultaten kan er zowel aan primaire als secundaire
preventie gedaan worden. De primaire preventieve acties binnen dit onderzoek zijn vooral
gericht op het voorkomen van de te verwachten seksuele moeilijkheden. Secundaire
preventieve zal er uit bestaan seksuele problematiek vroegtijdig te detecteren en zo
verergering van de reeds bestaande problematiek te voorkomen.
Wanneer de bekomen resultaten uit dit onderzoek een positief effect tonen kan
dit een aanzet zijn tot het effectief implementeren van een preventiebeleid inzake
informatievoorziening in de bestaande oncologische centra.
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Titel: Baby-Friendly Hospital Initiative: een evaluatie in Vlaanderen
Contactadres

Naam onderzoeker: Kathleen Biesmans
M.m.v. dr. E. Frank, C., Ceulemans
Instelling: Karel de Grote - Hogeschool
Adres: Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen
Email contactpersoon: Kathleen.biesmans@kdg.be

Projectduur

Looptijd: sept 2011 – aug 2014

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

UA, Master in de Verpleeg- en vroedkunde,. dr. E. Franck
Adres: UA, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein, Wilrijk

Betrokken hogescholen

KdG , departement vroedkunde

Partners in het werkveld
Korte samenvatting
In 1991-1992 lanceerden de World Health Organization (WHO) en het United Nations
Children’s Fund (UNICEF) het Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI) ter bescherming,
bevordering en ondersteuning van de borstvoeding. De belangrijkste doelstelling van
het BFHI was en is nog steeds om ervoor te zorgen dat iedere moeder en haar baby
tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode de beste start krijgen om een
optimale gezondheid te garanderen.
Dit PWO onderzoek richt zich op volgende onderzoeksvragen:
n Is er een verband tussen de mate van het babyvriendelijk werken enerzijds en het
aantal vrouwen dat start met het geven van borstvoeding en de tijd dat zij dit volhouden anderzijds? Binnen dit onderzoeksluik wordt het effect van het werken volgens de
BFHI-richtlijnen nagegaan.
n Zorgt de aanwezigheid van het officiële BFHI-certificaat in vergelijking met een hoge
mate van babyvriendelijk werken (zonder het bezitten van het BFHI-certificaat) voor
een meerwaarde op het vlak van het aantal vrouwen dat start met het geven van borstvoeding
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Er is vanuit de vroedkundige werkvloer een duidelijke behoeftevraag naar een evaluatie
van de effecten van het babyvriendelijk werken en de meerwaarde van het BFHIcertificaat. Deze behoeftevraag leeft tevens bij het FBVC, het overheidsorgaan dat instaat
voor de coördinatie van de toekenning van het BFHI-certificaat.
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Titel: Slaap van het jonge Kind
Contactadres

Naam onderzoeker: Leen Van de Eeden
Instelling: Thomas More Kempen, Campus Lier
Adres: Antwerpsestraat 99, 2500 Lier
Email contactpersoon: leen.van.den.eeden@khk.be

Projectduur
Financieringskanaal

Defiscaliseringsmiddelen

Academische partners
Betrokken hogescholen

Opleidingen vroedkunde Lier en Turnhout via
Cathrien Corthals, Debbie Martens & Veerle Declerck

Partners in het werkveld
Korte samenvatting
De preventie van wiegendood rust op 4 belangrijke pijlers: slapen in rugligging, het
vermijden van roken tijdens en na de zwangerschap, een optimale temperatuur in de
slaapomgeving en het houden van regelmatig toezicht. Voor elk van deze 4 pijlers werden
aangepaste richtlijnen geformuleerd (Kind en Gezin, 2008).
De laatste jaren wordt er een verschuiving gezien naar overlijdens door wiegendood
van de thuissituatie naar de opvangsituatie. Kind en Gezin probeert dit op te vangen
door wendagen te introduceren bij kinderen die starten in de opvang. De overlijdens
zijn waarschijnlijk in verband te brengen met stress bij de kinderen. Bijna elke maand
sterft er een kind aan wiegendood tijdens het verblijf in de opvang (Kind en Gezin, 2008).
Speciaal gericht op de kinderopvang maakte Kind en Gezin een aangepaste brochure.
Centrale onderzoeksvraag: Wat is de slaapsituatie van het jonge kind in de
kinderopvang?
Operationele onderzoeksvragen:
n Zijn personen die belast zijn met de opvang van jonge kinderen op de hoogte van de
preventieve maatregelen betreffende wiegendood?
n Hoe slaapt het kind jonger dan 6 maanden in de opvang?
n Hoe slaapt het kind ouder dan 6 maanden in de opvang?
n Aanpak in hoofdlijnen
n Opmaken van vragenlijst voor opvangouders over de kennis betreffende wiegendood
n Inventariseren van de slaapsituatie bij kinderen jonger en ouder dan 6 maanden in
de opvangsituatie
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Door de inventarisatie van de slaapsituatie in de kinderopvang kan een overzicht gegeven
worden. Vanuit deze gegevens kan dan een gericht plan van preventie worden opgesteld.
Dit zal gebeuren in samenwerking met Kind en Gezin en zijn ook van belang in functie
van veiligheid en kwaliteit van zorgverlening.
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Titel: Klinische outcome bij patiënten, opgevolgd in een geboortehuis ten opzichte van
patiënten, opgevolgd in een ziekenhuis: een vergelijkende studie
Contactadres

Naam onderzoeker: Inge Meyvis
Instelling: Artesis Hogeschool Antwerpen – departement
Gezondheidszorg – opleiding Bachelor in de Vroedkunde
Adres: Jaak de Boeckstraat 10 – 2170 Merksem
Onderzoeksgroep Vroedkunde
Email contactpersoon: inge.meyvis@artesis.be

Projectduur

01.10.2011 – 30.09.2014

Financieringskanaal

PWO-middelen Artesis Hogeschool Antwerpen

Academische partners

Naam van de instelling: Universiteit Antwerpen – Master in
de Verpleeg- en Vroedkunde
Persoon: Bart Van Rompaey
Adres: Universiteitsplein 1 – 2610 Wilrijk

Betrokken hogescholen

Artesis Hogeschool Antwerpen

Partners in het werkveld

Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Dr Johan Goiris - gynaecoloog

Korte samenvatting
De overkoepelende organisatie geboortehuizen in Vlaanderen definieert een
geboortehuis als “een eerstelijnsinstelling die door één of meerdere vroedvrouwen
beheerd wordt. (…) Het doel is het recht te vrijwaren van ouderparen om in een midden
te bevallen dat minder gemedicaliseerd is en waar gezondheidszorgen en -diensten de
globale gezondheid dienen in acht te nemen. De vroedvrouwen begeleiden hen naar een
natuurlijke geboorte, minder traumatiserend voor moeder en kind en meer verrijkend
voor de ouders. Concreet is een geboortehuis een klein gebouw dat geen deel uitmaakt
van een ziekenhuis maar wel geografisch nabij gelegen is waar vrouwen die in goede
gezondheid verkeren, en van wie de zwangerschap een normaal verloop kent, (…)
uitgebreide diensten vinden in verband met hun moederschap. (…)“.
Uit de internationale literatuur blijkt dat de maternele en neonatale klinische outcome bij
zwangeren en neonaten die in een geboortehuis zijn bevallen of geboren beter is dan bij
zwangeren en neonaten die in een ziekenhuis zijn bevallen of geboren. Dit project gaat na
of dit ook van toepassing is voor de Vlaamse situatie. Bovendien zal er een vergelijking
gemaakt worden met internationale gegevens. Voorafgaand aan deze studie wordt er een
literatuuronderzoek uitgevoerd om potentiële confounders te identificeren.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Uit de internationale literatuur blijkt dat de klinische outcome voor wat betreft arbeid,
partus en postpartum beter is wanneer de cliënt wordt opgevolgd door een vroedvrouw
in een thuissituatie of geboortehuis dan wanneer de cliënt wordt opgevolgd door een arts
(Longworth, Ratcliffe, & Boulton, 2001; Tracy et al., 2007). Dit project onderzoekt of dit
eveneens geldt voor de Vlaamse situatie zodat er een mogelijk alternatief geboden wordt
voor het optimaliseren van de maternele en neonatale zorg.
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Titel: Counseling van obese zwangeren en moeders vanuit een Vlaams perspectief
Contactadres

Naam onderzoeker: Annick Bogaerts
Instelling: Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) –
Provinciale Hogeschool Limburg (PHL)
Adres: Elfde Liniestraat 24, gebouw A, 3500 HASSELT
E-mail contactpersoon: annick.bogaerts@phl.be

Projectduur

Startdatum: 2007
Einddatum: 2013

Financieringskanaal
Academische partners

Naam van de instelling: Katholieke Universiteit Leuven
(KU Leuven) - UZ Leuven
Persoon: prof. dr. Roland Devlieger
Adres: Herestraat 49, 3000 LEUVEN

Betrokken hogescholen

Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) - Provinciale
Hogeschool Limburg (PHL), dpt. Healthcare

Partners in het werkveld

Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), Genk
Jessa, campus Virga Jesse, Hasselt
Sint-Franciscusziekenhuis, Heusden-Zolder

Korte samenvatting
Dit project beoogt het in kaart brengen van de socio-demografische en obstetrische
kenmerken van obesitas en gewichtstoename bij alle Vlaamse zwangeren. Gezien de
recente systematische registratie van lengte en gewicht voor de zwangerschap en gewicht
bij bevalling bij alle Vlaamse zwangeren kan de evolutie van maternale obesitas en
gerelateerde perinatale risico’s worden beschreven. In vergelijking met zwangeren met een
normale body mass index (BMI: 18,5-24,9 kg/m²) hebben obese zwangeren een verhoogd
risico op zwangerschapshypertensie en –diabetes, een bevalling met keizersnede en baby’s
met een meer dan gemiddeld geboortegewicht. Meer dan de helft van de obese moeders
in Vlaanderen hebben een gewichtstoename tijdens de zwangerschap die hoger is dan de
aanbevelingen (5-9kg), waardoor hun risico op perinatale complicaties nog meer toeneemt.
In een gerandomiseerd gecontroleerde studie werd een significante gewichts- en
angstreductie bekomen bij obese zwangeren na 4 prenatale lifestyle sessies gebaseerd
op principes van motiverende gespreksvoering, in vergelijking met obesen die enkel een
brochure omtrent voedings- en bewegingsadvies kregen en obesen uit een controlegroep
(geen interventies). In dit onderzoeksproject werd eveneens nagegaan dat een hoge angst
bij de moeder aan het begin van de zwangerschap en een excessieve gewichtstoename
tijdens de zwangerschap significante predictoren zijn voor een hoge gewichtsretentie op 6
maanden na de bevalling.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Maternale obesitas is, ook in Vlaanderen, een toenemend probleem en gerelateerd
met meer perinatale complicaties, zowel voor, tijdens als na de zwangerschap. Het
optimaliseren van de specifieke zorg voor deze hoog-risico groep is van fundamenteel
klinisch belang. Het reduceren van een te hoge gewichtstoename tijdens de zwangerschap
is een belangrijke doelstelling. Tijdens de prenatale begeleidingssessies specifiek voor
obese zwangeren zal voldoende aandacht gegeven dienen te worden aan motivatie en
psychologische factoren (vb. gevoelens van angst en depressie). Obese zwangeren zullen
voldoende bewust moeten zijn van de mogelijke gevolgen op korte en lange termijn van
obesitas en excessieve gewichtstoename tijdens de zwangerschap voor zichzelf en hun
ongeboren baby. Ze zullen met hun zorgverleners de risico’s bespreekbaar moeten stellen.
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Titel: De rol van vroedvrouwen bij prenatale screening en diagnostiek
Contactadres

Naam onderzoeker: Heleen Van Den Bogerd
Instelling: Vroedkunde Limburg
Adres: Oude Luikerbaan 79, 3500 HASSELT
E-mail contactpersoon: katrien.ruytjens@khlim.be

Projectduur

Startdatum: 8 november 2010
Einddatum: 14 maart 2013

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

Naam van de instelling: Universiteit Gent (UGent), vakgroep
maatschappelijke gezondheidszorg
Naam: prof. dr. em. Mieke Grypdonck
Adres: De Pintelaan 185, blok A, 9000 GENT
Naam: prof. dr. Wilfried Gyselaers, gynaecoloog en docent
Universiteit Hasselt (UHasselt)
Adres: Schiepsebos 6, 3600 GENK

Betrokken hogescholen

Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim)
Provinciale Hogeschool Limburg (PHL)

Partners in het werkveld

Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), Genk
Maria Ziekenhuis Noord-Limburg, Overpelt
Fara, luister- en informatiepunt bij zwangerschapskeuzes,
Leuven

Korte samenvatting
Prenatale screening en eventuele diagnostiek zijn sinds de jaren negentig deel
geworden van de routine zwangerschapsopvolging in Vlaanderen. Onderzoek bij
vrouwen in verwachting heeft aangetoond dat zij vaak weinig begrijpen en/of onthouden
van de informatie die ze over de testen krijgen. Psychologische stress, de complexe
testresultaten en grote verschillen in kwaliteit van de counseling hebben een invloed op
de mate waarin sprake is van een ‘informed consent’: het geïnformeerd toestemmen
in prenatale screeningstesten. Nochtans kunnen de resultaten van prenatale screening
belangrijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor verdere diagnose via vlokkentest of
vruchtwaterpunctie (met risico’s op miskraam) en eventuele zwangerschapsafbreking.
Verschillende auteurs pleiten dan ook voor professionele multidisciplinaire counseling bij
prenatale screening.
Dit lopend PWO-onderzoek (financiering door PHL-KHLim) gaat uit van de hypothese
dat vroedvrouwen een belangrijke rol kunnen spelen in de counseling bij prenatale
screening en diagnostiek. Via kwalitatief onderzoek bij vroedvrouwen en sleutelfiguren
uit de verloskunde wordt onderzocht hoe de rol van vroedvrouwen kan worden ingevuld
en welke de randvoorwaarden daarvoor zijn. Daarnaast wordt, op vraag van het werkveld,
een wetenschappelijk onderbouwd modulair vormings- en trainingspakket uitgewerkt
omtrent counseling bij prenatale screening en diagnostiek.

n
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Titel: De rol van vroedvrouwen bij prenatale screening en diagnostiek
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Vroedkunde Limburg sensibiliseert via dit PWO-project de beroepsgroep om stil te
staan bij de, zowel op ethisch als psychologisch vlak, complexe thematiek van prenatale
screening. De nadruk van dit PWO-project op deskundigheid en continuïteit van zorg
toont aan dat vroedvrouwen ook binnen risico-verloskunde een belangrijke toegevoegde
waarde hebben.
De thematiek van dit PWO-voorstel is gegroeid naar aanleiding van uiteenlopende vragen
van het werkveld. De output van het project is dan ook concreet bruikbaar voor het
werkveld:
n Meest concreet is het modulair vormingspakket dat wordt aangeboden aan het
werkveld in het kader van maatschappelijke dienstverlening. Het gaat om medische
kennismodules en hands-on workshops met counselingvaardigheden rond risico-mededeling, beslissingsbegeleiding en slecht-nieuws gesprekken. Deze workshops zijn
ook binnen andere contexten concreet bruikbaar (kennisverbreding).
n Bovendien is de vroedvrouw sinds het KB van 8/6/2007 verplicht om zich permanent
bij te scholen ‘om evoluties in de verloskunde bij te houden’ en alzo zijn/haar beroepstitel ‘vroedvrouw’ te behouden (75 uur bijscholing op periode van 5 jaar in functie van
accreditatie). Dit KB zal vanaf 2010 in uitvoeringsbesluiten worden omgezet en dit
PWO-project is een unieke kans om gespecialiseerde vorming-op-maat aan te bieden
in dit kader.
n Het is gekend dat het deelnemen aan focusgroepen op zich een vormend effect heeft.
Deelnemende vroedvrouwen aan het onderzoeksgedeelte (provincie Limburg) worden
gesensibiliseerd in hun rol en competenties voor counseling bij prenatale screening en
diagnostiek.
n De studiedag ter afronding van het PWO-project en de aanbevelingen voor de praktijk
uit het eindrapport hebben een versterkend effect op de beroepsprofilering en de positie van de vroedvrouw.
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Titel: . Midwifery-Led Care in Vlaanderen: een implementatieonderzoek
Contactadres

Naam onderzoeker: Mieke Clement, Leila Rchaidia,
Marina Homblé
Instelling: KHLeuven, Departement gezondheidszorg en
technologie
Adres: Herestraat 39, 3000 Leuven
Email contactpersoon: annelies.vandamme@khleuven.be
tessa.avermaete@khleuven.be

Projectduur

Startdatum:09/2012
Einddatum: 09/2014

Financieringskanaal

Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek

Academische partners

University West London
Academie Verloskunde Maastricht

Betrokken hogescholen
Partners in het werkveld

Universitaire Ziekenhuizen Leuven
The Hillingdon hospital
KCE – Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Vroedvrouwenpraktijk Bolle Buik

Korte inhoud
Dit project heeft tot doel de haalbaarheid van vroedvrouwgeleide zorg, ook MidwiferyLed Care, genoemd, in Vlaanderen te onderzoeken. Het wil bijdragen aan innovaties
in de zorgsector die leiden tot hogere kwaliteit van de moeder- en kindzorg door het
aanbieden van een complementair alternatief.
Via diverse onderzoeksmethoden worden de karakteristieken van de huidige zorg,
stakeholders en de belemmerende en bevorderende factoren voor Midwifery-Led Care in
Vlaanderen in kaart gebracht.
Stakeholders worden al in een vroeg stadium betrokken bij dit onderzoek. Zij zullen niet
alleen de rol van ‘respondent’ maar ook die van ‘actor’ krijgen.
De resultaten van dit onderzoek zullen worden verwerkt tot een implementatiestrategie.
Een eventueel vervolg op dit project zal de werkelijke implementatie van MidwiferyLed Care tot doel hebben. Het project reikt handvatten aan voor het bijsturen van
opleidingscurricula van KHLeuven.
De onderzoeksresultaten zijn relevant als beleidsvoorbereidend werk inzake de
implementatie van Midwifery-Led Care in Vlaanderen.
Relevantie voor het werkveld
Dit project brengt inzicht in het (potentiële) effect van Midwifery-Led Care in Vlaanderen
op klinische, psychologische, maatschappelijke en socio-economische aspecten van de
moeder- en kindzorg.
De opgedane kennis zal gebruikt worden om artsen (m.n. huisartsen en gynaecologen),
vroedvrouwen, beleidsmakers, vrouwen en hun partners en andere stakeholders te
informeren en te sensibiliseren in verband met het potentieel van Midwifery-Led Care.

n
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Titel: . “De midwifery-led-unit: Is de Vlaamse vroedvrouw er klaar voor?”
Contactadres

Naam onderzoeker: Archie Sofie
Instelling: KATHO
Adres: Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk
Email contactpersoon: sofie.archie@katho.be

Projectduur

Startdatum: 2011
Einddatum: 2013-2014

Financieringskanaal
Academische partners

Naam van de instelling: NVT
Persoon:
Adres:

Betrokken hogescholen

KATHO campus Kortrijk HIVV

Partners in het werkveld
Korte samenvatting
In de visie op het beroep van de vroedvrouw wordt het natuurlijk proces van
zwangerschap en bevalling benadrukt (Nationale Raad voor Vroedvrouwen, 2006).
In meerdere onderzoeken waarbij vroedvrouw-geleide zorg (midwifery-led-care: MLC)
vergeleken wordt met de arts-geleide zorg (CLU), lijken er bij de MLC minder medische
interventies voor te komen en worden er een lagere morbiditeit en hoger welbevinden bij
de moeder gerapporteerd. Daarnaast zou de MLC economische voordelen bieden (Begley
et al., 2011; Bodner-Adler et al., 2004; Devane et al., 2010; Hatem et al., 2009; Hodnett,
2010; O’Regan, 2009; Sandall et al., 2009; Symon et al., 2010).
De Belgische wetgeving voorziet dat de Belgische vroedvrouw zelfstandig de
fysiologische zwangerschap, bevalling en postnatale periode mag begeleiden
(Belgisch Staatsblad, Gezondheidswet, 2006).
Aangezien de meeste Vlaamse vrouwen (99%) in het ziekenhuis bevallen zou een midwiferyled-unit (MLU), die een onderdeel is van de midwifery-led-care (MLC) er voor kunnen zorgen
dat er minder medisch geassisteerd wordt bij de normale, laag-risico bevalling.
Sommige onderzoeken vermelden dat er een zekere angst bestaat bij de vroedvrouwen
op de MLU en dat niet alle vroedvrouwen de verantwoordelijkheid die gepaard gaat met
het werken op een MLU willen dragen (Madden, 2007; Pollard, 2003; Trinity College
Dublin, 2009). Vandaar volgende onderzoeksvragen: Welke competenties moet een
vroedvrouw bezitten om te kunnen werken op een midwifery-led-unit (MLU)?
Komen de Vlaamse opleiding vroedkunde tegemoet aan de competenties die nodig zijn
om als vroedvrouw te kunnen werken op een MLU?
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Voor het werkveld zou dit betekenen dat de vroedvrouw terug meer haar taak kan
uitvoeren zoals ze bedoeld is. In onze steeds duurder wordende gezondheidszorg zou dit
er bovendien kunnen toe leiden dat het begeleiden van het fysiologisch proces de kosten
laat dalen. Verder kan het het welbevinden van de vrouwen verhogen.
De resultaten van dit onderzoek kunnen ook een belangrijke impact hebben op het
organiseren van het onderwijs en laten toe dat de studenten ook in de praktijk meer
geconfronteerd worden met “natuurlijk bevallen”.
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We willen je graag leren kennen.
Met al je talent en persoonlijkheid. Zodat je je hier
nog verder kan ontplooien. Zeker als je gelooft in
een cultuur van samenwerking, maar ook in een
klantgerichte, resultaatgerichte aanpak. Dan pas je
beslist bij Sint-Jan-Baptist, een regionaal centrum van de
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.

Jouw
telt.

Vanuit onze christelijke inspiratie staan we
voor behandeling, begeleiding en zingeving
op een menselijke, zorgzame en deskundige
manier. Dit zowel in reguliere psychiatrische
hulpverlening, verslavingszorg, forensische
zorg, ouderenzorg en het psychiatrisch
verzorgingstehuis.
Samen met onze 440 medewerkers en
50-tal vrijwilligers werken we aan een
kwaliteitsvolle en toekomstgerichte
gezondheidszorg.

Ontdek onze vacatures op www.pcsintjanbaptist.be












5.	Overzicht lopend onderzoek aan professionele
bacheloropleidingen
6. Capita Selecta

Titel: Begeleiding van jongeren met een chronische ziekte
Contactadres

Naam onderzoekers: Griet Martens, Nele Cox,
Caroline Van Severen
Instelling: KATHO – Katholieke Hogeschool
Zuid-West-Vlaanderen
Adres: Doorniksesteenweg 145 – 8500 Kortrijk
Onderzoeksgroep: PWO
Email contactpersoon: griet.martens@katho.be,
caroline.vanseveren@katho.be

Projectduur

01.09.2009– 31.08.2012

Financieringskanaal

PWO-middelen

Academische partners

Naam van de instelling:
KULeuven, Centrum voor verplegingswetenschappen
Persoon: Prof. Philip Moons
Adres: Kapucijnenvoer 35, 3000 Leuven

Betrokken hogescholen

KATHO

Partners in het werkveld

Vrij CLB Groeninge
CLB Mandel en Leie

Korte samenvatting
Wij onderzoeken of en hoe jongeren het internet gebruiken voor hun gezondheid.
In een eerste kwantitatief deel werden jongeren met een digitale enquête bevraagd
hoe zij communiceren en zich informeren over ziekte en gezondheid via het internet.
Onderzoekselementen zijn de jongeren van de secundaire scholen die verbonden zijn aan
het CLB Groeninge en het CLB Mandel & Leie van het ASO, TSO, KSO en BSO. Deeltijds
onderwijs en BUSO vallen buiten de doelpopulatie.
Leerlingen die antwoordden een chronische aandoening te hebben, en bereid zijn, zullen
uitgenodigd worden voor het kwalitatieve vervolgonderzoek: een interview. We willen
nagaan of en welke digitale hulp de jongeren verkiezen.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
De uitkomst van het onderzoek moet ons helpen om jongeren met een chronisch
gezondheidsprobleem beter te ondersteunen in het omgaan met hun ziekte en hen
daarin te begeleiden via alle mogelijke en toegankelijke kanalen.
Kan door mee te stappen in het digitale verhaal de therapietrouw, kwaliteitsverbetering
van de specifieke adolescentenzorg en de transitie naar de volwassenenzorg
geoptimaliseerd worden?
Hoe kunnen internet en sociale netwerken een (betere) hulp betekenen in de follow-up
van een chronische aandoening? Op welke wijze voelen jongeren zich aangesproken?
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Titel: Fysieke fixatie in een algemeen ziekenhuis
Deel 1: een prevalentiemeting met peiling naar kennis, houding en
beslissingbevoegdheid
Deel 2: ontwerp en toetsing van een educatiepakket
Contactadres

Naam onderzoeker: Kristin Slachmuylders
M.m.v. dr. E. Frank, C. Ceulemans
Instelling: Karel de Grote - Hogeschool
Adres: Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen
Email contactpersoon: christine.ceulemans@kdg.be

Projectduur

Deel 1 sept 2006 - aug 2009
Deel 2 sept 2009 - augustus 2012

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

UA, Master in de Verpleeg- en vroedkunde,
Adres: UA, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein, Wilrijk

Betrokken hogescholen

Karel de Grote Hogeschool, dept. Gezondheidszorg,
Verpleegkunde

Partners in het werkveld

UZA: Nancy Van Genechten
GZA: Jaak Roosens
KLINA: Isa Michels

Korte samenvatting
Fysieke fixatie omvat elke vorm van vrijheidsbeperking, uitgevoerd met materiële middelen
(bedsponden, fixatievestjes, polsbandjes, lendengordels,…) of architectonische middelen
(gesloten afdeling), waarbij de patiënt zelf de beperking niet ongedaan kan maken.
In een eerste onderzoek werden de prevalentie, redenen en risicofactoren onderzocht
m.b.t. fysieke fixatie bij Vlaamse gehospitaliseerde patiënten. Ook werd er gepeild naar
de kennis, houding en beslissingsproces van zorgverleners rond fixatie.
Een vervolgonderzoek focust op het effect van een multifactoriële interventie op de
prevalentie van fysieke fixatie en fixatiealternatieven bij gehospitaliseerde patiënten, en
op het effect van een multifactoriële interventie op de kennis en houding van verpleegen zorgkundigen tegenover fysieke fixatie. In dit kader werd een e-learningpakket
ontwikkeld dat vrij toegankelijk is via http://fixatie.kdg.be/kdg/dashboard/
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Het gebruik van fixatiemiddelen is een algemeen bekend en vaak toegepaste
interventie in de verpleegkundige praktijk. De fysieke en psychische gevolgen worden
vaak onderschat. Ook blijken er ernstige tekorten te zijn in de houding en kennis van
verzorgenden.
Relevantie deel 1: Ondanks de grote negatieve impact van fysieke fixatie op de patiënt is
er geen cijfermateriaal bekend over het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in
Vlaanderen.
Relevantie deel 2: Doel is sector te ondersteunen in het uitwerken van een fixatie(arm) beleid.

n
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Titel: Drukletsels op het achterhoofd
Deel 1: De incidentie van drukletsels op het achterhoofd op intensieve zorgen
Deel 2: preventiemateriaal
Deel: 3: een onderzoek naar een innovatief preventiebeleid vanuit verschillende
risicopopulaties
Contactadres

Naam onderzoeker: Nancy Van Genechten
M.m.v. M. Willekens, A. Van Den Mooter, dr. E. Frank,
C. Ceulemans
Instelling: Karel de Grote - Hogeschool
Adres: Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen
Email contactpersoon: Nancy.VanGenechten@kdg.be

Projectduur

Deel 1: sept 2010 – aug 2010
Deel 2: sept 2011 – aug 2013

Financieringskanaal

Deel 1: PWO
Deel 2: PWO

Academische partners

UA Master in de Verpleeg- en vroedkunde
Prof dr. Van Schil en prof dr. Jorens
Adres: UA, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein, Wilrijk

Betrokken hogescholen

Karel de Grote Hogeschool

Partners in het werkveld

Ziekenhuizen:
UZA
Klina
AZ Monica
GZA campus St Augustinus
ZNA Stuivenberg

Korte samenvatting
In deel 1 van het onderzoek werd een meting uitgevoerd op diensten intensieve zorgen
naar de incidentie van drukletsels op het achterhoofd bij volwassenen. Uit de resultaten bleek er een incidentie van 3.6%, variërend per site tussen de 2% en 4%. Een
aantal mogelijke risicofactoren werden bepaald.
n In het tweede deel werd binnen andere patiëntenpopulaties dan patiënten op intensieve
zorgen die mogelijke geconfronteerd worden met achterhoofddecubitus een prevalentieonderzoek uitgevoerd. Tevens werd een preventieprotocol ontwikkeld en geïmplementeerd, specifiek gericht op achterhoofddecubitus, op diensten intensieve zorgen.
n

Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Het ontstaan van drukletsels de patiënt op een afdeling intensieve zorgen vormt
een klinisch probleem. Op het achterhoofd van de patiënt zijn drukletsels moeilijk
te observeren door de haargroei. Drukletsels op het achterhoofd kunnen leiden tot
blijvende alopecie.
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Titel: Ontwikkelen van interventies om de incidentie van intensive care delirium
te verlagen
Contactadres

Naam onderzoeker: Prof dr Bart Van Rompaey
Instelling: Artesis Hogeschool Antwerpen
Adres: Jaak De Boeckstraat 10 2170 Antwerpen - Merksem
Email contactpersoon: bart.vanrompaey@artesis.be

Projectduur

Startdatum: 01/01/2010
Einddatum: 31/12/2012

Financieringskanaal

PWO-financiering

Academische partners

Naam van de instelling: Universiteit Antwerpen, vakgroep
verpleegkunde en vroedkunde
Persoon: prof dr Monique Elseviers
Persoon: Ann Van Hoof, onderzoekster
Adres: Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk – Antwerpen

Betrokken hogescholen

Artesis Hogeschool Antwerpen

Partners in het werkveld

Universitair Ziekenhuis Antwerpen,
Prof dr Philippe Jorens, diensthoofd intensieve zorg
Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Korte samenvatting
Het syndroom delirium komt in Vlaanderen voor bij ongeveer een derde van de patiënten
die op een afdeling voor intensive zorg verblijven. Eerder onderzoek toonde aan dat
tot vandaag nog steeds geen wetenschappelijk of klinisch onderbouwde behandeling
beschikbaar is om het syndroom te genezen. Het kan dan ook gezien worden als een
parameter voor een onderliggend fysisch probleem of een algemene toestand die
verslechtert. Een uitgebreide studie van de uitlokkende risicofactoren toonde aan dat
deze in de mate van het mogelijke best preventief benaderd worden.
Geluid en slaap zijn een factoren die een belangrijke rol lijken te spelen in de
ontwikkeling van delirium. Er werd daarom een clinical trial opgezet waarbij een groep
patiënten de nacht doorbracht met oordopjes en een groep die sliep zonder.
De resultaten werden recent gepubliceerd (Van Rompaey B et al. 2012 Crit Care 16 R 73)
Daarnaast werd de beleving van het syndroom bevraagd bij patiënten aan de hand
van een diepte-interview. De meest voorkomende gevoelens waren angst, schaamte,
frustratie, schuld, woede, rusteloosheid, uitputting en eenzaamheid.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Ondanks dat delirium de laatste jaren meer bestudeerd werd in diverse setting kunnen
zorgverleners nog geen kant en klare oplossing krijgen om het syndroom aan te pakken.
Onderzoek dient zich dan ook te richten tot het uitschakelen van risicofactoren die
samenhangen in een multifactorieel pallet. Door de ernst of de duur van delirium te
verminderen of het syndroom preventief te benaderen, zouden de nadelige gevolgen
meer beperkt kunnen worden. Deze gevolgen zijn onder andere een hogere mortaliteit
en morbiditeit, hogere zorgkosten, een zwaardere zorglast, een langer verblijf op
intensieve zorg en tot lange tijd na opname een gedaalde kwaliteit van leven.

n
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Titel: Kids on track
Contactadres

Naam onderzoekers: Piet Vandebriel, Andrew Lee en
Erik Nuyts
Instelling: Provinciale Hogeschool Limburg (PHL),
dpt. Healthcare
Adres: Guffenslaan 39, 3500 HASSELT
E-mail contactpersoon: piet.vandebriel@phl.be

Projectduur

Startdatum: 16 /09 /2009
Einddatum: 16/09/2012

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

Naam van de instelling: Katholieke Universiteit Leuven
(KU Leuven)
Persoon: prof. dr. Katja Petry
Adres:
Naam van de Instelling: Universiteit Hasselt (UHasselt)
Persoon: prof. dr. Herbert Thijs
Adres:

Betrokken hogescholen
Partners in het werkveld

Kids on track vzw
basisscholen provincie Limburg
CLB’s provincie Limburg

Korte samenvatting
Kids on track is een therapeutisch en begeleidingsprogramma voor leerlingen
uit het basisonderwijs die worden geconfronteerd met gedragsproblemen en/of
socio-emotionele moeilijkheden. Dit programma is een aanvulling op het beperkt
begeleidingsaanbod dat binnen het basisonderwijs voor deze leerlingen is voorzien. Kids
on track is gebaseerd op wilderness and adventure therapy, ervaringsgericht leren en
een emancipatorische begeleidingsstijl.
Binnen het onderzoek rond dit begeleidingsprogramma worden verschillende elementen
in kaart gebracht.
n Wat zijn de essentiële kenmerken van het Kids on track-programma?
n Welke zijn de therapeutische resultaten van dit begeleidingsprogramma?
n Wat is het profiel van de ideale deelnemer? Kan van daaruit een voorspelling gemaakt
worden van de outcome en de therapieresultaten?
n Welke zijn de werkbare elementen om te komen tot verandering in gedrag, volgens de
deelnemende kinderen?
n Welke acties en andere elementen kunnen leerkrachten in de basisschool ondersteunen in het onderhouden van het verworven therapeutisch resultaat bij hun leerlingen?
Onderzoek gebeurt onder andere door middel van een afname van gestandaardiseerde
vragenlijsten en van een semi-gestructureerd interview. Resultaten worden statistisch
verwerkt via een analyse van kwantitatieve en kwalitatieve data.
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Titel: Kids on track
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Dit onderzoek biedt het werkveld verschillende elementen aan.
n Een alternatieve begeleidingsvorm (wilderness and adventure therapy) krijgt een wetenschappelijke onderbouwing.
n Het onderzoek laat toe om voor kinderen met gedragsproblemen op school, een doelgroep die vaak vergeten wordt, maar die maatschappelijk wel relevant is, een aangepaste begeleiding te voorzien.
n Dankzij het bepalen van de ideale deelnemer kan een verwijzing naar dit begeleidingsprogramma efficiënter gebeuren.
n Een begeleidingstraject voor een doelgroep die vaak vergeten wordt, krijgt hiermee
bestaansrecht.
n Het verpleegkundig aspect in het werken met deze doelgroep wordt geoptimaliseerd.

n
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Titel: De voorbereiding van een ambulante patiënt op een eerste colonoscopie:
from walkthrough to e-learning
Contactadres

Naam onderzoeker: Suzan Cecat / Eveline Crevits
Instelling: KATHO, HIVV Kortrijk / KATHO, HIVB Roeselare
Adres: Doorniksesteenweg 145 / Wilgenstraat 32,
8500 Kortrijk
8800 Roeselare
Email contactpersoon: suzan.cecat@katho.be
eveline.crevits@katho.be

Projectduur

Startdatum: 01/01/2012
Einddatum: 30/06/2014

Financieringskanaal

/

Academische partners

Naam van de instelling:
Universiteit Gent
Faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen
Persoon: Dimitri Beeckman, Ann Van Hecke
Adres: De Pintelaan 185
9000 Gent

Betrokken hogescholen
Partners in het werkveld

Stedelijk Ziekenhuis Roeselare

Korte samenvatting
Een colonoscopie is een frequent uitgevoerd endoscopisch onderzoek. De arts bekijkt
met een endoscoop de dikke darm, alsook het uiteinde van de dunne darm.
Angst voor een colonoscopie kan nadelige gevolgen hebben en de nood aan sedatie
en pijnstilling verhogen. Endoscopieverpleegkundigen geven aan dat patiënten niet
altijd optimaal voorbereid naar het onderzoek komen. Zowel ambulante patiënten, als
patiënten van een verpleegafdeling binnen het ziekenhuis zijn onvoldoende op de hoogte
van het verloop van het onderzoek. Patiënten weten niet precies wat er zal gebeuren.
Anticipatorische coping is daardoor beperkt en patiënten zijn niet in staat om optimaal
mee te werken aan het onderzoek.
De voorbereiding op een colonoscopie kan gebeuren aan de hand van e-learning.
E-learning is een leervorm waarbij er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden van
de internettechnologie.
In dit onderzoek willen we een e-learningmodule bouwen om patiënten optimaal voor
te bereiden op een coloscopie. Vervolgens willen we de invloed van de module meten
op vlak van angst voor en tijdens het onderzoek, pijn-beleving tijdens het onderzoek en
tevredenheid betreffende de informatie.
Onderzoeksmethode:
n In kaart brengen van de noden van een ambulante patiënt in een regionaal ziekenhuis
die een eerste coloscopie ondergaat ➝ literatuurstudie + walkthrough (december 2012).
n De noden vertalen naar een e-learning module (juni 2013).
n Het effect meten van de e-learning module op o.a. het angstniveau van de ambulante
patiënt voor en tijdens een eerste coloscopie ➝ RCT waarbij de controlegroep de standaardzorg krijgt en de experimentele groep de standaardzorg + de e-learning module
(september-juni 2014).
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Titel: De voorbereiding van een ambulante patiënt op een eerste colonoscopie:
from walkthrough to e-learning
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Dikke darmkanker is een veel voorkomende kanker. Bij de meest voorkomende kankers in
België, staat dikke darmkanker op de derde plaats bij mannen met 13,8% (na longkanker
en prostaatkanker) en op de tweede plaats bij vrouwen met 13,4% (na borstkanker)
(Vlaamse Liga Tegen Kanker, 2012). Door middel van preventief onderzoek kunnen
tumoren in een vroeg stadium opgespoord worden. Vanaf 2014 wil de Vlaamse overheid
een grootschalige screening starten bij alle Vlamingen tussen 50 en 74 jaar (Vlaamse Liga
Tegen Kanker, 2012) Hierdoor zal het aantal endoscopische onderzoeken nog in aantal
toenemen. Optimale voorbereiding op een colonoscopie is dus van groot belang.

n
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Titel: De ervaringen en noden van familieleden van geriatrische patiënten die een
delier doormaken: een kwalitatief onderzoek
Contactadres

Naam onderzoekers: Melissa Riviere en Frederik Driessens
Instelling: KATHO Campus Roeselare - HIVB
Adres: Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare
Email contactpersonen: melissa.riviere@katho.be
frederik.driessens@katho.be

Projectduur

Startdatum: 31/10/2012
Einddatum: december 2013

Financieringskanaal

KATHO Zuid-West-Vlaanderen

Academische partners

Naam van de instelling: NVT
Persoon:
Adres:

Betrokken hogescholen

KATHO Campus Roeselare HIVB

Partners in het werkveld

Heilig-Hartziekenhuis Roeselare-Menen
Sint-Rembertziekenhuis Torhout

Korte samenvatting
Het doel van dit onderzoek is te exploreren welke de noden en behoeften zijn van
familieleden van geriatrische patiënten die een delier doormaken en op welke manier de
hulpverlening aan deze noden en behoeften kan tegemoet komen.
Het onderzoek is gericht op het genereren van inzicht in volgende thema’s: ervaringen
en noden van de familie met betrekking tot het delier en de behandeling ervan, de rol
die de familie zichzelf toeschrijft ten aanzien van de delirante oudere en wat de familie
verwacht van de zorgverleners ten aanzien van de patiënt en zichzelf.
Er werd gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksbenadering. Er zullen een 10 à 15 tal
interviews afgenomen worden van familieleden van delirante ouderen. De interviews
zullen evolueren van meer open naar meer gestructureerd. De participanten worden
gerekruteerd via contactpersonen in het Heilig-Hartziekenhuis Roeselare-Menen en in
het Sint-Rembertziekenhuis Torhout.
Aan de hand van NVIVO worden de interviews gecodeerd als basis voor de interpretatieve
analyse. Tijdens deze analyse wordt de constante vergelijkingsmethode toegepast.
De datacollectie en data-analyse zullen zich, kenmerkend voor kwalitatief onderzoek,
afwisselen in een iteratief proces.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Er is de laatste 20 jaar heel wat kennis opgebouwd over de karakteristieken, de
pathofysiologie, de etiologie, de prognose, het opsporen en het voorkomen en
behandelen van een delier. Het perspectief van de patiënt, de zorgverleners en vooral
van de familie is daarentegen weinig onderzocht. Nochtans is het belangrijk dat de
noden en stressfactoren bij familieleden herkend en gelenigd worden omdat familieleden
een belangrijke rol kunnen hebben in de zorg voor delirante patiënten. De patiënten
zelf geven ook aan dat de aanwezigheid van familieleden en vrienden een steun kan
betekenen tijdens en na het doormaken van een delier. Aan de hand van de inzichten
verkregen tijdens dit onderzoek kan de zorgverlening aangepast worden en kan de
begeleiding van de familie geoptimaliseerd worden.
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Titel: E-ZORG bij jongeren:
e-Hulpverlening bij jongeren met een chronische aandoening
Contactadres

Namen onderzoekers: Van Severen Caroline, Martens Griet,
Cox Nele
Instelling: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen,
dep. HIVV
Adres: Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk
Email contactpersoon: caroline.vanseveren@katho.be

Projectduur

Startdatum: 01/09/2012
Einddatum: 31/08/2014

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

Naam van de instelling:
Persoon:
Adres:

Betrokken hogescholen

KATHO HIVV

Partners in het werkveld
Korte samenvatting
Vanuit een experimentele opzet willen we een aantal jongeren en zorgverleners in een
e-hulpverleningsproces doen stappen en van nabij volgen om het e-hulpverleningsproces
te optimaliseren. Gelijktijdig met het experiment beogen we de ontwikkeling van een
leidraad voor e-hulpverlening waarop zowel de zorgvragers als de zorgverleners kunnen
steunen.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
De evidentie leert ons dat e-hulpverlening leidt tot efficiënte zorg en een betere outcome.
Uitgangspunt is dat e-hulpverlening een belangrijke meerwaarde kan bieden in het
ondersteunen van jongeren met een chronische aandoening in hun ziekteproces.
We beogen eveneens de integratie van e-zorg in de verpleegkundige opleiding.

n
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Titel: Zorg om ongedwongenheid
Contactadres

Naam onderzoeker: Els Peters en David Fransen
Instelling: Provinciale Hogeschool Limburg (PHL),
dpt. Healthcare
Adres: Guffenslaan 39, 3500 Hasselt
E-mail contactpersoon: els.peters@phl.be

Projectduur

Startdatum: september 2011
Einddatum: december 2013

Financieringskanaal

PWO

Academische partners
Betrokken hogescholen
Partners in het werkveld

OPZC Rekem
OPZ Geel

Korte samenvatting
In psychiatrische centra verschuift het zwaartepunt van de zorg naar de behandeling
van acute en complexe pathologie. Dit maakt de zorg intensiever met hoge eisen
aan veiligheid en conflicthantering. Omgaan met crisissituaties maakt hiervan
deel uit. Dwangmaatregelen beperken de vrijheid van een individu en worden door
de betrokkenen vaak als ingrijpend of traumatiserend ervaren. Het therapeutisch
proces wordt negatief beïnvloed en het draagt niet bij aan herstel. Toch worden
dwangmaatregelen frequent gebruikt.
In België zijn geen praktijkrichtlijnen voor de preventie en de toepassing van
dwangmaatregelen die algemeen geldig zijn. De regelgever stimuleert zorgverleners
tot een kwalitatieve zorgverlening. Vaak worden beslissingen tot afzondering of fixatie in
chaotische omstandigheden genomen. Zorgverleners komen vanuit ethisch oogpunt met
zichzelf in conflict vanuit waarden en normen, hun rol om een therapeutisch milieu te
creëren en het aangaan van een individuele therapeutische relatie.
Uit benchmark van 10 psychiatrische centra (2008 – 2009) blijkt dat 16.5%/15,5% van de
opgenomen patiënten minstens één maal werd afgezonderd. Uit MPG-gegevens (2006)
blijkt dat er van de 134813 behandelperiodes in 6,7% toezicht tijdens afzondering en 6,6%
toezicht bij separatie werd aangeduid. In 2009 waren in Vlaanderen 4491 gedwongen
opnames (16.5%).
De toepassing van afzondering en fixatie heeft een aantal bijkomende gevolgen bij
de patiënt en de zorgverlener. Ze beperken de vrijheid en worden als traumatiserend
ervaren. Daarnaast wordt weinig aandacht besteed aan de beleving van de patiënt.
Dwangmaatregelen kunnen het therapeutisch proces en de opnameduur negatief
beïnvloeden. Ook dragen ze bij aan een negatieve beeldvorming van de geestelijke
gezondheidszorg (GGZ) en zorgberoepen. Hulpverleners worden geconfronteerd met
ethische dilemma’s, risico op letsel en werkonbekwaamheid.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Dit project beoogt een antwoord te bieden op de bovenstaande knelpunten die ontstaan
door het gebruik van dwangmaatregelen in de geestelijke gezondheidszorg. Door de
ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn met betrekking tot preventie van de
toepassing van dwangmaatregelen, met name afzondering en fixatie kunnen good
practices en evidence based informatie worden samengebracht, waardoor meer
uniformiteit en alternatieven kunnen worden aangeboden. De grote doelstelling is om
het aantal afzonderingen en fixaties te beperken door preventief in te spelen op de
risicosituaties en alternatieven mogelijk te maken.
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Titel: Omgaan met uitzichtloos existentieel lijden van patiënten met een langdurige
psychiatrische zorgnood: Zoektocht naar een model voor palliatie
Contactadres

Naam onderzoekers: dr. Christoph Moonen,
dr. Joke Lemiengre, dr. Tom Jacobs
Instelling: Ethos, Katholieke Hogeschool Limburg
Adres: Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt
Email contactpersoon: Tom.Jacobs@khlim.be

Projectduur

Startdatum: 15/09/2012
Einddatum: 14/09/2014

Financieringskanaal

PWO
Zorgnet Vlaanderen

Academische partners

Naam van de instelling: KU Leuven (Centrum voor
Biomedische Ethiek en Recht
Persoon: Prof. dr. Chris Gastmans
Adres: Kapucijnenvoer 35, 3000 Leuven

Betrokken hogescholen

KH Leuven

Partners in het werkveld

OPZ Geel, UPZ Kortenberg, P.K. Broeders Alexianen

Korte samenvatting
Uitzichtloos existentieel lijden van patiënten met een langdurige psychiatrische zorgnood
is een onder(her)kend probleem in de geestelijke gezondheidszorg. Het existentieel
lijden kan voortkomen uit de nood aan persoonlijke ontwikkeling en het zoeken naar
zingeving, de nood om gerespecteerd en niet gestigmatiseerd te worden, en het verlies
van hun autonomie en eigenwaarde. De confrontatie met het existentieel lijden van deze
patiënten roept ook ethische vragen op over de betekenis en inhoud van de behandeling
en zorg voor deze patiëntengroep.
Heel recent komt een debat op gang over de mogelijke rol van palliatieve zorg om met
existentieel lijden in de geestelijke gezondheidszorg om te gaan. Op onderzoeksvlak
is echter weinig of niets ondernomen in het domein van palliatie in de psychiatrische
zorg. Tenslotte ontbreekt ook op beleidsvlak een kader voor palliatieve zorg in een
psychiatrische zorgsetting.
Onderzoek naar de mogelijke rol en ervaringen van psychiatrisch verpleegkundigen in
het palliatief begeleiden van patiënten met uitzichtloos existentieel lijden is onbestaande.
Een model voor palliatie in de psychiatrische zorgverlening ontbreekt.
Het onderzoeksproject beoogt vanuit diepte-interviews de rol van de psychiatrische
verpleegkundige tijdens het zorgproces voor patiënten met een langdurige
psychiatrische zorgnood met uitzichtloos existentieel lijden vanuit ervaringen van
psychiatrisch verpleegkundigen en het concept “palliatie” in deze context te beschrijven.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Vanuit de onderzoeksresultaten wordt in dialoog met de praktijk een concrete
toepasbare praktijkrichtlijn voor “rol van de psychiatrisch verpleegkundige in het
omgaan met het uitzichtloos existentieel lijden van patiënten met een chronische
psychiatrische zorgnood ontwikkeld.
De praktijkrichtlijn kan binnen de geestelijke gezondheidszorg als piloot- en
voorbeeldmodel fungeren. Dit kan verdere kritische reflectie over hoe omgaan met
existentieel lijden en de betekenis van palliatie in de psychiatrische ziekenhuizen
stimuleren. Tegelijk wordt hierdoor beleidsvoorbereidend werk verricht voor de overheid
inzake de gestelde thematiek rond palliatie en existentiële zorg bij psychiatrische patiënten.
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Titel: Oneigenlijk gebruik van de gezondheidszorg buiten de normale consultatie-uren
in regio Turnhout: Een overzicht van de regionale predictoren
Contactadres

Naam onderzoeker: Aertsen Sien, BN
Instelling: SEL Kempen vzw
Adres: Dr- Van de Perrestraat 218a, 2440 Geel
Email contactpersoon: sien.aertsen@iok.be

Projectduur

Startdatum: 01/10/2012
Einddatum: 31/12/2012

Financieringskanaal

SEL Kempen vzw

Academische partners

Naam van de instelling: Thomas More Kempen
Persoon: Drs. Jef Adriaenssens, RN, CEN, MsN
Hilde Vandenhoudt, MD, MsC Epidemiologie
Adres: Campus Blairon 800, 2300 Turnhout

Betrokken hogescholen

Thomas More Kempen

Partners in het werkveld

Huisartsenvereniging regio Turnhout, AZ Turnhout,
Huisartsengroep Noord – Antwerpen, Universiteit
Antwerpen

Korte samenvatting
Een belangrijk probleem in de hedendaagse gezondheidszorg is het oneigenlijk gebruik
van gezondheidsmiddelen door de zorgvrager. Deze zorgvragers horen thuis in een ander
niveau van de zorg, ofwel kunnen ze evengoed in uitgesteld relais (vb. de ochtend nadien)
gezien worden. Deze studie wil meer inzicht bieden in dit oneigenlijk zorggebruik. Het
eigenlijke doel van deze korte, retrospectieve studie is het beschrijven en vergelijken
van het fysiek oneigenlijk gebruik van de zorg buiten de normale consultatie-uren in
3 settings: (1) een huisartsenwachtpost, (2) een spoedgevallendienst en (3) zelfstandig
werkende huisartsengroepen of solowerkende huisartsen. Hierbij zal een beeld gevormd
worden van het aantal oneigenlijke zorgvragen, de socio-demografische kenmerken
van de zorgvragers en de meest voorkomende diagnoses. Verder zal de aard van de
consultatie ook bekeken worden met betrekking tot het tijdstip, of zorgvrager op eigen
initiatief kwam en de follow–up volgend op de consultatie. Ook zal er gezocht worden
naar statistische verbanden en verschillen op basis van deze data.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Het inzicht dat deze studie zal bieden kan gebruikt worden voor het opzetten van een
prospectief vervolgonderzoek, wat vervolgens mogelijkheden biedt voor het ontwikkelen
of inzetten van initiatieven om dit oneigenlijk zorggebruik terug te dringen. Hierbij kan
gedacht worden aan het opzetten van een zorgcoördinatieplatform voor de regio Turnhout.
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Titel: E² communicatie
Contactadres

Naam onderzoeker: Heyns Annick, Evi Willemse
Instelling: Thomas More Kempen, Campus Turnhout
Adres: Blairon 800 2300 Turnhout
Email contactpersoon: Annick.heyns@khk.be

Projectduur

Startdatum:1/1/2012
Einddatum:31/12/2012

Financieringskanaal

SEL Kempen

Academische partners
Betrokken hogescholen
Partners in het werkveld

Anne Appeltans Janssen SEL Kempen

Korte samenvatting
Om de communicatie in de gezondheidszorg efficiënter en veiliger te laten verlopen is er
een duidelijke internationale interesse om digitale systemen te implementeren. Over de
hele wereld investeren overheden in verschillende eHealth technologieën. Ook in België
en Vlaanderen is dit niet anders. Zowel de federale als de Vlaamse overheid lanceren
verschillende digitale informatie toepassingen om aan de kwaliteit van zorg tegemoet
te komen.
Organisaties en zorgregio’s, maar ook individuele zorgverleners worden geconfronteerd
met deze razendsnelle evolutie. Hoewel er nog vele vragen zijn over de praktische
werkbaarheid van deze vernieuwde technologieën, is het onvermijdelijk dat
e-communicatie waarbij patiënten/cliëntengegevens gedeeld worden niet op afstand
kunnen worden gehouden.
Het bestuur van SEL Kempen heeft beslist, om samen met Thomas More Kempen een
kwalitatief, praktijkgericht onderzoek te voeren naar de integratie van e-communicatie
binnen de eigen zorgregio. De doelstelling van dit onderzoek is aanbevelingen te
formuleren zodat er op een efficiëntere en modernere manier kan worden omgegaan
met gegevensuitwisseling over en met een patiënt of cliënt.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
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Titel: Seksualiteit bij gynaecologische kanker: een studie naar de seksualiteitsbeleving
en informatienoden ter ontwikkeling en implementatie van een preventiebeleid
Contactadres

Naam onderzoeker: Saar Van Pottelberghe, Kim Van Hoof
M.m.v. dr. E. Franck, C. Ceulemans
Instelling: Karel de Grote - Hogeschool
Adres: Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen
Email contactpersoon: saar.vanpottelberghe@kdg.be

Projectduur

september 2011-september 2013

Financieringskanaal

PWO

Academische partners

UA, Master in de Verpleeg- en vroedkunde,
Adres: UA, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein, Wilrijk

Betrokken hogescholen

Karel de Grote Hogeschool, dept. Gezondheidszorg,
Verpleegkunde

Partners in het werkveld

KLINA

Korte samenvatting
Gynaecologische kanker heeft een belangrijke impact op het algemeen welzijn
van de vrouw. De behandeling van deze problematiek is vaak curatief en
gezondheidsinterventies focussen zich vooral op het fysieke welzijn van de patiënt.
De psychologische, sociale en seksuele gevolgen van deze aandoening krijgen nog
weinig aandacht. Het doel van dit onderzoek is tweeledig. In eerste instantie zal
deze studie de seksuele problematiek en de nood aan informatie in kaart brengen bij
patiënten met gynaecologische kanker. Als tweede beogen de onderzoekers aan deze
informatiebehoefte tegemoet te komen door een website te ontwikkelen en nadien te
testen op zijn effectiviteit.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
In België zijn er weinig studies die het seksueel functioneren en de seksualiteitsbeleving
van deze doelgroep in beeld brengen. Ook de nood aan informatie rond de
(veranderde) seksuele situatie is in België niet onderzocht. Daarnaast worden er op de
gespecialiseerde afdelingen geen systematische acties ondernomen om patiënten met
gynaecologische kanker van specifieke informatie inzake hun seksueel functioneren
te voorzien.
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Titel: SOAPP: KAVES voor SOA onderzocht in de Persoonlijke en Professionele
omgeving van Vlaamse professionele bachelorstudenten
Contactadres

Naam onderzoeker: Greet Kayaert
Instelling: KHLeuven, Departement gezondheidszorg
en technologie
Adres: Herestraat 39, 3000 Leuven
Email contactpersoon: annelies.vandamme@khleuven.be
tessa.avermaete@khleuven.be

Projectduur

Startdatum: 09/2011
Einddatum:09/2014

Financieringskanaal

Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek

Academische partners
Betrokken hogescholen

KHLim Departement Gezondheidszorg

Partners in het werkveld

Sensoa – Vlaams expertisecentrum voor seksuele
gezondheid

Korte samenvatting
SOAPP onderzoekt het KAVES model voor seksueel overdraagbare aandoeningen(soa’s)
in de persoonlijke en professionele omgeving van Vlaamse professionele
bachelorstudenten van de KHLeuven en de KHLim. KAVES staat voor kennis, attitude,
vaardigheden, emoties en sociale steun.
Het onderzoek heeft twee luiken. Het eerste luik omvat onderzoek naar het KAVES
model voor de meest voorkomende soa’s in België en dit in de persoonlijke omgeving
van professionele bachelorstudenten, in het algemeen. Het tweede luik omvat onderzoek
naar het KAVES model voor hiv en dit in de professionele omgeving van professionele
bachelor studenten vroedkunde en verpleegkunde.
De determinanten van KAVES voor soa’s worden onderzocht via een literatuurstudie, een
determinantenonderzoek en twee interventieonderzoeken. Het determinantenonderzoek
bestaat uit kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het interventieonderzoek bouwt verder
op het determinantenonderzoek en meet de effectiviteit van twee interventies op een
beperkt aantal KAVES indicatoren.
SOAPP kadert binnen de bestendiging van de onderzoekscluster gezondheidszorg
en welzijn, reikt handvatten voor het bijsturen van opleidingscurricula van
KHLeuven en leidt tot concrete aanbevelingen voor het sensibiliseren over soa’s. De
onderzoeksresultaten zijn relevant als beleidsvoorbereidend werk inzake soa-preventie
en discriminatie van soa-patiënten, voornamelijk hiv patiënten.
Dit onderzoek:
leidt tot inzicht in de determinanten van KAVES (Sensoa 2011) toegepast op soa’s.
Deze inzichten worden teruggekoppeld naar het onderwijs, zowel naar de zorggerichte
opleidingen als naar de niet zorggerichte opleidingen.
n Sensibiliseert van professionele bachelorstudenten voor soa’s, zowel op persoonlijk
als professioneel vlak via het bijsturen van de opleidingscurricula. Voor studenten
vroedkunde en verpleegkunde omvat deze doelstelling expliciet het verhogen van
empowerment van studenten opdat zij de protocollen inzake risicobeperking in het
werkveld respecteren en kunnen hanteren
n Geeft input voor het maatschappelijke debat betreffende soa’s. Jongeren blijken
goed gesensibiliseerd te zijn voor de gevolgen van hiv, maar zijn matig op de hoogte
over hoe de hiv-infectie wordt overgedragen met als gevolg onnodige angst en
discriminatie. Tevens banaliseren zij de consequenties van andere soa’s.
n

n
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Titel: Op Kompas na Depressie
Contactadres

Naam onderzoekers: Anja Depoortere, Katelijne Lenaerts,
Evelien Jughmans en Erik Nuyts
Instelling: Provinciale Hogeschool Limburg (PHL),
dpt. Healthcare
Adres: Guffenslaan 39, 3500 Hasselt
E-mail contactpersoon: anja.depoortere@phl.be

Projectduur

Startdatum: september 2011
Einddatum: september 2013

Financieringskanaal
Academische partners

Naam van de instelling: Provinciale Hogeschool Limburg,
dpt. Healthcare, Opleiding Revalidatiewetenschappen en
kinesitherapie
Persoon: Eddy Neerinckx
Adres: Guffenslaan 39, 3500 HASSELT

Betrokken hogescholen

Provinciale Hogeschool Limburg, dpt. Healthcare,
Opleiding Verpleegkunde

Partners in het werkveld

ASSTER Campus Melveren, Mia Willemsen
OPZC Rekem, Kathleen Dieu
MC Sint-Jozef Munsterbilzen, Hilde Nullens
Familiehulp VZW, Rob Vanhemel
Dr. Olga Van de Vloed, huisarts, lid van Huisartsenkring
Houthalen-Helchteren, Listel, LHP, Domus
Peter Beks, Netwerkcoördinator project NOOLIM
Eddy Daems, Netwerkcoördinator project RELING

Korte samenvatting
Zowel literatuuronderzoek als de praktijksituatie tonen aan dat het hoge aantal
heropnames bij patiënten met een psychiatrische aandoening en hieronder specifiek ook
bij patiënten met een depressieve stoornis, een knelpunt is.
De MPG-analyses van het PWO-project stemmingsstoornissen (onderzoek aan de PHL,
2008-2011) tonen aan dat 16% van de patiënten met een depressie binnen de 3 maanden
na ontslag wordt heropgenomen. Herval beïnvloedt niet alleen de patiënt zelf, maar
eveneens de kosten en specifieke noden van de dienstverlening.
Uit de bevragingen van de QoLC (Quality of Life and Care) blijkt dat patiënten na de
intramurale behandeling van depressie slechts op weinig levensgebieden hulp of
ondersteuning ontvangen.
Dit project zal een vervolg zijn op het PWO-project ‘stemmingsstoornissen’:
De uitwerking van een actieplan om het ‘draaideurfenomeen’ bij volwassen
psychiatrische patiënten met stemmingsstoornissen aan te pakken. Het huidig
onderzoeksproject beoogt een evidence based, multidisciplinair actieplan te
ontwikkelen om heropname bij unipolaire depressieve patiënten (18-65 jaar) te
vermijden. Hierbij wordt op basis van de literatuurstudie en de verkregen resultaten
uit voorgaand onderzoek een Multidisciplinaire Richtlijn uitgewerkt. De stakeholders
in dit project (zowel de residentiële en semi-residentiële sector, de ambulante sector,
zorgcircuits, thuiszorg, huisartsen…) worden bevraagd aan de hand van vragenlijsten en
focusgesprekken. De resultaten worden in een multidisciplinaire richtlijn opgenomen.
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Titel: Op Kompas na Depressie
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
De richtlijn die we in dit onderzoek willen uitwerken, behandelt de nazorg van volwassen
patiënten met een unipolaire depressie, na opname in een psychiatrische instelling.
De nazorg is gedefinieerd als een samenhangend hulpaanbod na ontslag uit
de psychiatrie. Richtlijnen kunnen de verschillende behandelmodules van een
zorgprogramma zoveel mogelijk evidence based onderbouwen.
Partners uit de extra-, trans- en intramurale geestelijke gezondheidszorg zullen bij de
praktische uitwerking van het actieplan betrokken worden om onderlinge afstemming te
bekomen met betrekking tot deze doelgroep. Deze zijn ook de gebruikers van de richtlijn.
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Titel: Onderzoek aangepast vervoer regio Kortrijk
Contactadres

Naam onderzoekers: Leen Coolsaet, Dries Myny en An Van
Bellinghen
Instelling: KATHO, Campus Kortrijk HIVV
Adres: Doorniksesteenweg 145, B-8500 Kortrijk
Email contactpersoon: leen.coolsaet@katho.be,
dries.myny@katho.be, an.vanbellinghen@katho.be

Projectduur

Startdatum: 09/2011
Einddatum:08/2013

Financieringskanaal

Stad Kortrijk

Academische partners

Naam van de instelling: /
Persoon: /
Adres: /

Betrokken hogescholen

KATHO, Campus Kortrijk HIVV

Partners in het werkveld

Stad Kortrijk

Korte samenvatting
In opdracht van Stad Kortrijk wordt onderzocht wat de noden en behoeften zijn van
personen met een beperking die beroep willen doen op aangepast vervoer. Het doel
is een kwaliteitsvol mobiliteitsaanbod te bieden binnen de stad Kortrijk. Specifiek
wordt de aandacht gericht op de hindernissen en belemmeringen die mensen met
nood aan aangepast vervoer beletten om een beroep te doen op het aanbod. Naast een
literatuurstudie bestaat het onderzoek uit een kwantitatief luik, het afnemen van een
vragenlijst bij de doelgroep en een kwalitatief luik.
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan Stad Kortrijk bepalen welke gerichte
stappen ondernomen moeten worden om beter tegemoet te komen aan de noden en
behoeften in verband met aangepast vervoer voor mensen met een beperking.

121 n

Titel: Woningkwaliteit in de Kempen
Contactadres

Naam onderzoeker: Lieven De Maesschalck, Leen Heylen,
Myrthe Dierckx
Instelling: Thomas More Kempen, Campus Geel
Adres: Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Onderzoeksgroep: vonk3 (www.vonk3.be)
Email contactpersoon: lieven.de.maesschalck@khk.be

Projectduur

15.09.2011– 31.10.2012

Financieringskanaal

6 Gemeenten

Academische partners

/

Betrokken hogescholen

Thomas More Kempen

Partners in het werkveld

6 Gemeenten: Dessel, Heist-op-den-Berg, Herselt,
Hulshout, Laakdal en Westerlo
IOK

Korte samenvatting
De socio-economische enquête van 2001 was het laatste grootschalige onderzoek
met betrekking tot de woningkwaliteit in Vlaanderen. Sindsdien kunnen we enkel
veronderstellingen maken omtrent de huidige woningkwaliteit in elke gemeente.
Nochtans is de kennis van de toestand van het patrimonium een belangrijke parameter
om het lokaal woonbeleid op af te stemmen. Voor een beleidsmaker is het zinvol om een
antwoord te krijgen op vragen als: wie woont er in de oudere woningen waaraan al dan
niet aanpassingen zijn gebeurd? Wie woont er in een slechte of kwaliteitsvolle woning?
Waaraan ligt de slechte woonkwaliteit? Welke factoren bepalen de slechte kwaliteit?
Welke is het wenselijke basiscomfort? Hoe kunnen wij vanuit het beleid hier verandering
in krijgen? Waarom investeren eigenaars al dan niet in een woning? Waarom is de
kwaliteit van de woning al dan niet verbeterd?
De doelstelling van dit onderzoek is om de resultaten van dit onderzoek te gebruiken
voor de uitbouw van een beleid met betrekking tot woningkwaliteit. Dit betekent dat de
problematiek belicht wordt vanuit het standpunt wat je als lokale overheid kan doen? Hoe
kan je de doelgroep sensibiliseren? Welke incentives kan een lokale overheid uitreiken
zodat de doelgroep de nodige aanpassingen verricht aan hun woning?
Relevantie van dit onderzoek voor het werkveld
De onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het werkveld en dient om een beleidsplan
van Woonbeleid voor de gemeenten te onderbouwen.
Extra informatie via: www.vonk3.be
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6. “Nursing-sensitive outcomes” in relatie met de
verpleegkundige personeelsinzet: een té eenvoudige
voorstelling van de complexe verpleegkundige opdracht?

Bart Geurden1,2,3,4 RN MSc; Peter Van Bogaert2,5 RN,PhD
1 Karel de Grote Hogeschool, Departement Gezondheidszorg, Antwerpen
2 Universiteit Antwerpen, Vakgroep Verpleegkunde en Vroedkunde
3 Center for Evidence-Based Medicine (CEBAM). Branch of the Dutch Cochrane Centre
4 Belgian Inter university Collaboration for Evidence-based Practice (BICEP). A collaborating
Centre of the Joanna Briggs Institute
5 Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Verpleegkundigen organiseren het zorgproces door middel van een verpleegplan. Dit is een
beknopt, gestructureerd geschreven actieplan dat gericht is op patiënt-specifieke noden met
als doelstelling zorg op maat aan te bieden. Het verpleegplan is doorgaans opgenomen in het
(elektronisch) patiëntendossier. Het ontwerp van een dergelijk patiënt-specifiek verpleegplan
wordt gestuurd door enerzijds het ziektebeeld van de patiënt (medische diagnostiek) en
anderzijds de individuele en relevante zorgnoden van de patiënt die door het ziektebeeld
ontstaan (verpleegkundige diagnostiek). Verwacht wordt dat verpleegkundigen over voldoende
kennis en vaardigheden beschikken om de zorg te baseren op evidence-based praktijkrichtlijnen
(Fitzpatrick, 1992; White, 2002; Moore, 2009). Evidence-based praktijkrichtlijnen bieden binnen
het verpleegplan instrumenten aan om zorg te ondersteunen en te bepalen en effecten van
zorg op te volgen (Mason, 1999; Bulteel, 2010). Effecten van zorg kunnen worden opgevolgd
met ‘nursing-sensitive outcomes’ die inzoomen op de gezondheidsresultaten van de geboden
verpleegkundige zorg (Doran, 2003; Savitz, 2005; Heslop, 2012).
Verpleegkundigen vertegenwoordigen de grootste groep gezondheidswerkers die rechtstreeks
betrokken zijn in de zorg voor patiënten in ziekenhuizen. De kwaliteit van hun zorg, zoals
omschreven in het verpleegplan, wordt in hoge mate bepaald door de verpleegkundigen die
dit plan uitvoeren (Needleman, 2002; Hassmiller, 2006). In deze zin kan het discours rond de
nursing-sensitive outcomes niet los worden gezien van de maatschappelijke discussies rond
verpleegkundige personeelsinzet. Voorliggende tekst wil echter aangeven dat het niet wenselijk
is om uitsluitend nursing-sensitive outcomes, als maat te nemen om verpleegkundige
personeelsinzet te bepalen. Hiervoor is het zorgproces te complex.
De literatuur leert ons dat de benodigde verpleegkundige personeelsinzet bepaald wordt door
drie factoren: de complexiteit van de zorg, het gewenste kwaliteitsniveau van zorg, en de kost
van de zorg (Aiken, 2002b; Cho, 2003; Rutherford, 2004). De vergrijzing van de bevolking en de
toenemende zorgvraag (door onder andere een evolutie naar meer zorg voor patiënten met
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chronische aandoeningen) maakt dat een gepaste verpleegkundige personeelsinzet steeds
complexer wordt. Bovendien heeft niet alleen de hoeveelheid verpleegkundigen een invloed op
de kwaliteit van zorg, ook het opleidingsniveau van verpleegkundigen is gerelateerd aan kwaliteit
van zorg. Door de inzet van hoger gekwalificeerde verpleegkundigen neemt de sterftekans af
vergeleken met lager gekwalificeerde verpleegkundigen (Aiken, 2003; Clarke, 2002). Omwille
van al deze redenen vormt het verlenen van kwalitatief hoogstaande zorg een groeiende en niet
te onderschatten uitdaging.
Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat bij een ratio van zes patiënten per verpleegkundige,
de patiëntveiligheid daalt ten opzichte van een ratio van vier patiënten per verpleegkundige.
Een toename van het aantal patiënten met een urineweginfectie, pneumonie, gastro-intestinale
bloedingen en shock werd vastgesteld, waardoor de mortaliteit met 14% stijgt. Bij een ratio
van acht patiënten per verpleegkundige stijgt de mortaliteit met 31% (Aiken, 2002a, 2002b;
Estabrooks, 2005; Needleman, 2002; Rafferty, 2007). Ziekenhuizen met de hoogste patiëntverpleegkundige ratio hebben een 26% hogere mortaliteit vergeleken met ziekenhuizen met de
laagste patiënt-verpleegkundige ratio.
Beleidsmakers en onderzoekers in de gezondheidszorg blijven voortdurend onderzoeken hoe
verpleegkundige werklast en -personeelsinzet de zorgresultaten bij patiënten beïnvloeden.
Momenteel is de focus vooral gericht op de ontwikkeling van indicatoren waarmee die impact
in kaart gebracht kan worden. In België gebeurt dit in de schoot van de Federale Raad voor
de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit. Deze inspanningen zullen echter weinig invloed
hebben op een beter begrip van de inzet van middelen om een efficiënte en effectieve zorg
aan te bieden. De relatie tussen verschillende personeelscombinaties – zoals combinaties met
verschillende kwalificaties of verschillende praktijkervaringen – en de zorgresultaten is evident
en relevant. De inhoud en de aard van de verpleegkundige opdracht is té complex om gevat te
worden in de rationaliteit van het meten van verpleegkundige personeelsinzet in vergelijking
met gewenste zorgresultaten.
In een bijzonder kritisch rapport stelde de “Care Quality Commission” (2011) vast dat meer dan
de helft van alle ziekenhuizen in Engeland niet voldeden aan de belangrijkste normen van zorg,
zelfrespect en voeding voor ouderen in de Britse nationale gezondheidszorg. De commissie
stelt in haar rapport dat vriendelijkheid en empathie ‘niets kosten’, en dat de houding van
sommige verpleegkundigen resulteerde in ‘te veel gevallen waarin patiënten door het personeel
behandeld werden op een manier die hen berooft van al hun waardigheid en zelfrespect’.
Maar nog interessanter is wellicht dat de inspecteurs van de Commissie onaanvaardbare zorg
vaststelden op goed bemande afdelingen terwijl er uitstekende verzorging vastgesteld werd
op onderbemande afdelingen. De laatste jaren is wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd
naar de impact van verpleegkundige werkomgeving (in plaats van of naast personeelsinzet)
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op zorgresultaten (Lake & Friese 2006, Laschinger & Leiter 2006, Van Bogaert 2009, 2010).
Verpleegkundige werkomgeving wordt beschreven als aspecten die te maken hebben met onder
andere de aanwezigheid van procedures en afspraken, de kwaliteit van samenwerking binnen
het team en interdisciplinair, de kwaliteit van aansturing en leidinggeven, de betrokkenheid met
relevante beslissinsprocessen enzomeer.
Hoewel de toegenomen wetenschappelijke literatuur over modellen voor verpleegkundige
personeelsinzet en werklast, over het definiëren en meten van verpleegkundige zorgresultaten
en over de relatie tussen het aantal verpleegkundigen met specifieke kwalificaties en kritische
resultaten zoals mortaliteit en morbiditeit wel interessant en van enig nut kan zijn, leert dit Brits
rapport ons in ieder geval dat we de complexe verpleegkundige opdracht niet al te eenvoudig
kunnen/mogen voorstellen.
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7.	De meerwaarde van onderzoek voor de
verpleegkundige praktijk in een psychiatrisch
ziekenhuis

Eddy Deproost
Directeur patiëntenzorg, Kliniek St.-Jozef Pittem, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Kliniek Sint-Jozef – Centrum voor psychiatrie en psychotherapie – in Pittem heeft steeds
geïnvesteerd in kwaliteitsontwikkeling van de verpleegkunde en kiest de laatste jaren resoluut
voor de verwetenschappelijking van de verpleegkundige praktijk. Door de keuze voor het
systematisch inspelen op nieuwe ontwikkelingen en bevindingen uit onderzoek, maar ook door
maximaal in te zetten op onderzoek dat dienstig is voor verpleegkundigen, slaat het ziekenhuis
een duidelijk strategisch pad in.
Binnen een professionele organisatie als een psychiatrisch ziekenhuis is er nood aan kennis
die de verpleegkundige body of knowledge verruimt en verdiept. Als verpleegkundige
bekleden we immers vanuit onze 24uurs directe aanwezigheid een unieke functie binnen het
multidisciplinaire team. De presente aanwezigheid stelt de verpleegkundige in staat om zowel
contact te maken met de kwetsbaarheid als met de kracht van de patiënt en zijn omgeving.
Psychiatrisch verpleegkundigen hanteren hierbij de interpersoonlijke relatie als therapeutisch
instrument. De problemen van patiënten met psychiatrische problematiek situeren zich immers
vooral op het vlak van communicatie en relatievorming. Psychiatrische verpleegkunde is niet
alleen een kwestie van routines en procedures maar moet ook duidelijk worden in termen
van attitudes, gevoelens, relatievorming en het begrip dat psychiatrisch verpleegkundigen
aan de dag leggen. Het interpersoonlijke is een belangrijk speelveld van de psychiatrisch
verpleegkundige. De opdracht van de verpleegkundige situeert zich daarom in het deskundig
inzetten van de verpleegkundige-patiëntrelatie zodat de patiënt actief ondersteund wordt in het
uitbouwen van een leven dat voor hem de moeite waard is.
Onderzoek dat dienstig is voor de psychiatrisch verpleegkundige dient in die zin aandacht te
geven aan deze hoger geciteerde elementen. In dit onderzoek wordt zo goed mogelijk geluisterd
naar de stem van de patiënt. We proberen helder te krijgen hoe verpleegkundigen erin slagen
een therapeutische relatie op te bouwen met patiënten die soms volledig vervreemd zijn van
zichzelf en hun omgeving of alle hoop hebben opgegeven om nog te dromen van een eigen
toekomst. Daarnaast willen we inzicht krijgen in hoe patiënten soms weer hun leven op orde
krijgen in moeilijke omstandigheden. Om deze doelstelling te realiseren, werd enkele jaren
geleden gekozen voor de uitbouw van een autonome functie van een verpleegkundige als
wetenschappelijk medewerker in het ziekenhuis. Daarnaast werden onderzoeksopdrachten
gekozen die in de lijn liggen van wat hoger neergeschreven werd. We lijsten ze hier kort even op.
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Als eerste project werd de wetenschappelijke expertise op vlak van patiëntenparticipatie
uitgebreid door middel van kwalitatief onderzoek. Zo werd al de meerwaarde van het
betrekken van patiënten met een psychiatrische problematiek in stage-feedback van
laatstejaarsstudenten verpleegkunde onderzocht. Daarnaast werd recent een studie afgerond
waarbij de percepties van patiënten bevraagd werden omtrent wat voor hen betekenisvolle
participatie is binnen een psychiatrisch ziekenhuis. De resultaten van beide onderzoeken
zijn inspirerend en motiverend om samen met patiënten en ex-patiënten te zoeken hoe hun
ervaringsdeskundigheid nog meer aangesproken kan worden. Het resulteerde voorlopig in de
uitbouw van een ambulante lotgenotengroep voor volwassenen (BOE (Bewust Ontdekken van je
eigen Ervaringsdeskundigheid)-groep) en een semiresidentiële lotgenotengroep voor jongeren
(Peer for Peer-groep). De doelstelling van beide groepen is om (ex)-patiënten te ondersteunen
en te empoweren, zodat ze hun hersteldeskundigheid inzetbaar kunnen maken in functie van
medepatiënten of van (toekomstige) hulpverleners.
Een tweede onderzoeksproject situeerde zich op vlak van onderzoek naar de beleving van
verpleegkundigen en patiënten van de zorg bij zelfverwondend gedrag. De resultaten van het
onderzoek droegen bij tot de uitbouw van een specifieke vormingslijn rond zelfverwondend
gedrag. Ook werden de bestaande kliniekrichtlijnen rond het omgaan met zelfverwondend
gedrag getoetst aan het onderzoek.
Naarmate de functie van verpleegkundig onderzoeker ingeburgerd geraakte binnen de
organisatie, kwam er een meer gedifferentieerde rolinvulling (zie figuur ‘klavertje vijf’).

Zowel vanuit de afdelingen en het beleid als vanuit het regionaal GGZ-netwerk, werd de
onderzoeksexpertise meer aangesproken. Een voorbeeld van een afdelingsspecifiek project
was bijv. de opzet en follow-up van het project medicatiemanagement op de ontwenningskliniek.
Een afdelingsoverstijgend project betreft het aanbieden van ondersteuning bij de implementatie
van de Early Recognition Method (ERM) in de preventie van agressie. Beleidsondersteunende
initiatieven werden genomen door een literatuurstudie te doen over de herstelgerichte benadering
en de implicaties van deze benadering voor de verpleegkundige rol- en taakinvulling. Een ander
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beleidsondersteunend initiatief was het schrijven van een visietekst over verpleegkundige
intervisie. In overleg met leidinggevenden en ondersteund door literatuurbevindingen werd een
visie neergeschreven hoe intervisie als hulpmiddel kan ingezet worden in het versterken van de
verpleegkundige patiëntrelatie. Als kliniekoverstijgende projecten citeren we het uitwerken van een
visietekst over patiëntenparticipatie en het samenwerken met een hogeschool waar toekomstige
verpleegkundigen les krijgen van ex-patiënten in co-teaching met docenten. Momenteel loopt een
onderzoek dat verpleegkundige interventies in het dagelijks leefmilieu toetst aan een omschreven
visie op de therapeutische rol van de verpleegkundige, afgeleid van de benadering van H. Peplau.
Onderzoek opzetten binnen de eigen instelling laat toe om aan te sluiten bij aangevoelde
noden of problemen op de werkvloer, maar ook bij innovatieve ontwikkelingen die zich in de
kliniek voordoen. Een beter begrip en inzicht in de zorg leidt bij verpleegkundigen immers
tot wijzigende zorgintenties en –praktijk. Verpleegkundigen blijken daarenboven volgens
onderzoek in toenemende mate bereid om hun beslissingen en acties in de praktijk te baseren
op de evidence based bevindingen uit onderzoek.
Noodzakelijk voor de onderzoeker is dat er eerst goeie werkvoorwaarden gecreëerd worden. Als
onderzoeker dien je immers voldoende onafhankelijk te kunnen opereren. De integriteit van de
deelnemers aan het onderzoek dient steeds maximaal gerespecteerd te worden zodat zij zich
niet geviseerd of belemmerd voelen om vrijuit te spreken. Tegelijkertijd dien je als onderzoeker
voldoende op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen in het ziekenhuis. Onderzoek moet
immers altijd in functie staan van de zorgverlening en mag geen doel op zich worden. Daarnaast
is het belangrijk dat de onderzoeker een netwerk kan uitbouwen met collega-onderzoekers en
verpleegkundige experten. Dit laat toe eigen onderzoeksresultaten kritisch te beoordelen en de
specificiteit van de verpleegkundige invalshoek voldoende mee te nemen in ieder project. Ook
debriefing kan in bepaalde situaties wenselijk zijn. Onderzoek in psychiatrie impliceert immers
soms dat je ruwe en traumatische verhalen moet optekenen van patiënten of familieleden.
Rekening houden met hun specifieke kwetsbaarheid betekent ook dat het soms nodig kan zijn
om uit de onderzoekersrol te stappen en een meer therapeutische rol aan te nemen.
Naast de uitbouw van goeie werkvoorwaarden zijn ook enkele procesvoorwaarden belangrijk.
Het hanteren van een gefaseerde werkwijze, het verzorgen van goeie communicatie met zowel
leidinggevenden als verpleegkundigen, het toewerken naar een goed onderzoeksprotocol,
investeren in eigen bijscholing en supervisie, zijn hierin belangrijke aspecten.
Onderzoeksresultaten en de richtlijnen die hier het resultaat van zijn, zijn niet zomaar
toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Het duurt volgens onderzoek gemiddeld 20 jaar voor
verpleegkundigen de conclusies uit wetenschappelijk onderzoek in de praktijk toepassen.
Niet zelden is immers eerst een vertaalslag nodig om de implementatie ervan mogelijk te
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maken. Sinds enkele maanden roept het ziekenhuis hiervoor de expertise in van masters in de
verpleeg- en vroedkunde in de rol van clinical nurse specialists. Door zich te blijven bewegen
in de directe patiëntenzorg, kan een klinisch verpleegkundig specialist (VS) voeling houden met
de knelpunten die zich voordoen in de praktijk. Hierdoor kan zij gemakkelijker deze vertaalslag
maken van onderzoeksresultaten naar protocollen en richtlijnen die toepasbaar zijn in een
specifieke setting. Daarnaast geeft een VS opleidingen en trainingen om deze nieuwe kennis
in de praktijk te integreren. Op die manier kan het verpleegkundig beroep zich kwalitatief
ontwikkelen, rekening houdend met de laatste conclusies uit onderzoek.
Vervolgens vormt het volgen en onder de aandacht brengen van recente literatuur en
ontwikkelingen binnen het verpleegkundig vakgebied, een belangrijk onderdeel van de opdracht
van een VS. Hierdoor kan een doorstroming van nieuwe kennis uit onderzoek nog versneld worden.
In dit kader vermelden we het terugdringen van dwangmaatregelen binnen de kliniek door in te
zetten op het uitbouwen van een participatief en emancipatorisch proactief agressiemanagement.
Binnen de kliniek wordt dit geconcretiseerd door de implementatie van de ERM, het versterken
van de communicatievaardigheden en het klinisch redeneervermogen van de verpleegkundige en
de uitbouw van comfortrooms. Op al deze fronten speelt de VS een belangrijke rol.
Tenslotte neemt een verpleegkundig specialist zelf initiatief tot onderzoek, geeft de noodzaak
ervan aan of werkt mee aan een lopend onderzoek. Dergelijke onderzoeken over ontwikkelingen
in het vakgebied of innovatieprojecten, kunnen gepubliceerd worden om een bijdrage te leveren
aan het verspreiden van nieuwe kennis.
Publicaties
Debyser B., Grypdonck, M., Defloor, T., & Verhaeghe, S.(2009). Involvement of inpatient mental
health clients in the practical training and assessment of mental health nursing students: does
it benefit clients and students? Manuscript submitted for publication in Nursing Education Today.
Debyser, B., Deproost, E., Callens, E., & Verhaeghe, S. (2011). Verpleegkundige begeleiding bij
automutilatie: balanceren tussen begrip en onbegrip. Een exploratief onderzoek. Verpleegkunde,
2, 5 – 11.
Verkest, A., Debyser, B., Verhaeghe, S. &Grypdonck, M. (2012). Patiëntenparticipatie in
een psychiatrisch ziekenhuis. Betekenisgevende processen. Niet gepubliceerde uitgave,
Masterproef Universiteit Gent.
Open Venster, Magazine Kliniek St-Jozef nr. 13 (2012), “Patiënten willen vooral inspraak in
eigen behandeling” (p.4-5) en “Ervaringsdeskundigheid van patiënten inzetten” (p. 8-9) en “De
kracht centraal zetten, jongeren helpen jongeren” (p. 10): http://www.openvenster.be
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8. Innovatief werken: Kan het? En welke zijn dan
de drempels en/of belemmeringen in onderzoek

Lieven De Maesschalck
Coördinator Mobilab, Thomas More Kempen.
Inleiding
Dit overzicht toont aan dat er op het vlak van onderzoek binnen de professionele
bacheloropleidingen verpleegkunde en vroedkunde veel onderzoek leeft en uitgevoerd wordt.
Is het dan al rozengeur en maneschijn? Neen, schijnt bedriegt. Indien we iets dieper inzoomen
op dit overzicht, merken we snel dat het overgrote deel van de onderzoeksmiddelen eigen
middelen zijn via projectmatig wetenschappelijk onderzoek (PWO-gelden) en de zogenaamde
defiscaliseringsmiddelen (= deel terugstorting van de bedrijfsvoorheffing) worden verkregen. Is
dit slecht? Neen, maar gezien de beperkte middelen dringt een kritische kijk naar deze middelen
zich wel op. In dit korte opiniestuk wil ik even stilstaan bij de drempels en /of belemmeringen
die we ervaren om ook die stap, namelijk het verwerven van externe middelen, mogelijk te
maken. Dit geheel wil ik ook kaderen in een bredere context van een onderzoek dat liep binnen
het Vlaams Parlement.
Deze vraag past namelijk ook in de discussie die de afgelopen jaren binnen het IST (het instituut
voor Samenleving en Technologie) van het Vlaams Parlement werd gevoerd. Zij vroegen zich
af hoe het Vlaamse innovatiebeleid wetenschappelijke instellingen, (deels) gefinancierd met
publiek geld, kan ondersteunen opdat ze zo snel en zo adequaat mogelijk een antwoord kunnen
bieden op complexe maatschappelijke problemen? Zij kwamen al snel tot de bevinding dat dit
geen goede onderzoeksvraag was, gezien ze uitgaat van twee verkeerde veronderstellingen.
Binnen ons huidig wetenschappelijk denken pogen we vaak de werkelijkheid te benaderen
vanuit onze eigen discipline, vanuit onze eigen expertise. We proberen in ons onderzoek alles
te vatten, te beheersen zodat we over maximale controle beschikken. Dit drijven we op de spits
in onze klinische testen door alle omgevingsfactoren te reduceren tot enkele beheersbare
variabelen; of we gaan proefmetingen uitvoeren in gespecialiseerde centra bij een select
publiek. Deze verzamelde data worden vervolgens geanalyseerd en geïnterpreteerd en zoals
het een goede onderzoeker betaamt ook gerapporteerd. In deze rapportering komen we vaak
tot ‘wetmatigheden’, uitspraken die we vaak universeel noemen. Welnu dit is een gevaarlijk
uitgangspunt. We kunnen immers met onderzoek steeds maar een ‘deeltje’ begrijpen.
Onderzoek is nu éénmaal relatief. Dit denken valt onder het reductionistische denken, gezien
het de werkelijkheid opsplitst in verschillende deeltjes. Is dit dan slecht? Neen, het helpt ons
om fundamenteel inzicht te verwerven, om dingen in kaart te brengen, om op fundamenteel
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wetenschappelijk onderzoek vooruitgang te boeken. Zoals steeds is hier ook een keerzijde
aan, dit blindelings invoeren in de praktijk leidt vaak tot tweeslachtige oplossingen binnen een
complexe realiteit.
Een tweede verkeerde veronderstelling in de onderzoeksvraag verwijst naar het woord
wetenschappelijke instellingen. Deze onderzoeksvraag gaat er blijkbaar vanuit dat onderzoek
alleen kan plaatsvinden aan wetenschappelijke instellingen. Als kritische onderzoeker, stel ik
mij dan de vraag of onderzoek enkel kan daar kan worden uitgevoerd? We kunnen er niet omheen
dat de (gerenommeerde) in stellingen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van de wetenschap, maar zij zijn zeker niet de enige. Indien wij een adequaat antwoord willen
op complexe maatschappelijke problemen (zoals opgenomen in de onderzoeksvraag), kan
een creatieve mens, een ‘out-of-the-box’ denker een zeer zinvol alternatief aanbieden, die de
vakspecialist verbaasd.
Met deze wetenschap kunnen we stellen dat onderzoek voor complexe materie per definitie
multidisciplinair dient te zijn, dat vertrekt vanuit reële maatschappelijke noden. Daarom geloven
we ook zo sterk in dit verhaal, niet uit afkeer van de specialist, want deze is meer dan nodig,
maar in de complementariteit van de multidisciplinair praktijkgericht & maatschappelijk
relevant onderzoek. Om multidisciplinair onderzoek mogelijk te maken dienen de disciplines
elkaar te kennen. Dit kan door mensen samen te brengen of om de kennis samen te brengen.
De opzet van dit boekje poogt daar een bijdrage aan te leveren. Maar laat os vooral inductief
te werk gaan, bottum-up: detecteer de reële noden en poog daar een antwoord aan te bieden.
Maar Bottum-up betekent ook een gedragen beleid, een beleid dat op het lokale niveau ontstaat,
daar getest en goed bevonden wordt, om dan te vertalen op een hoger niveau van beleid. Hier
liggen kansen voor het onderzoek…
Maar er doemen ook drempels op. Deze situeren doorheen de tijd op drie vlakken: de aanvraag,
de uitvoering en de implementatie van het onderzoek. De aanvangsmogelijkheden voor
onderzoek tussen de kennisinstellingen zijn reeds sterk verschillend. De basisfinanciering
voor onderzoek aan de universiteiten ligt veel hoger dan deze aan de hogescholen. Daarom
is het moeilijker voor een hogeschool om onderzoek echt te kunnen lanceren, gezien de
beperkte financiële mogelijkheden. Deze basisfinanciering draagt ook al bij tot het moeilijker
verwezenlijken van onderzoeksaanvragen, gezien dit een behoorlijke tijdsinvestering vergt.
Daarnaast is er ook een verschil in toegang tot onderzoeksfondsen.
Indien we kijken naar de uitvoering van onderzoek merken we één van de grootste drempels op:
het statuut van de onderzoeker. Deze is meestal contractueel aangesteld, wat inhoudt dat hij
afhankelijk is van de duur van het project, de opeenvolging van de projecten, de mogelijkheid
tot ‘overbruggingsfinanciering’, … . Daar komt vaak ook nog bij dat de meeste projecten van
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korte duur zijn. Voor een onderzoeksgroep zijn de onderzoekers vaak het meest kostbare goed!
Zij beschikken immers over de know-how. Bovendien zijn deze onderzoekers ook niet fulltime
in het onderzoek ingeschakeld. Aangezien onderzoek nooit egaal in de tijd verloopt, maar
steeds met pieken en dalen verloopt, kan dit wel eens botsen met de andere opdracht van deze
onderzoeker.
Dit vraagt de nodige flexibiliteit van de onderzoeker en zijn overste om dit in goede banen te
kunnen leiden. Binnen de gezondheidszorg is het vaak ook moeilijk om over een ‘proeftuin’ te
beschikken. De procedures via de medisch ethische commissie, het zorgen voor een gepaste
en voldoende verzekering, het snel en adequaat kunnen en mogen beslissen, vormen allemaal
extra uitdagingen, maar zorgen ook voor de nodige belemmeringen om een onderzoek op de
rails te krijgen.
Maar dit onderzoek gebeurt niet in een glazen kooi, maar meestal in de echte dagelijkse
praktijk. Dit houdt ook in dat je als onderzoeker steeds geconfronteerd wordt met een gevlogen
van de implementatie van een innovatie. Dit aspect vergt de nodige voorbereiding en dient
maximaal vanaf de aanvraag te worden ingeschat. Dit vergt ook de nodige vaardigheden om dit
adoptieproces in de praktijk te begeleiden. Indien dit alles doorstaan wordt
Besluiten we met een dooddoener: de rigide kaders van de aanvraagformats, de rapportage
vormeisen … kortom de gehele administratie. Het vergt zeer veel tijd en energie om dit te
doorgronden en correct uit te voeren.
Is het dan allemaal kommer en kwel? Uiteraard niet, getuige dit boekje met de oplijsting van
al het onderzoek. Eén ding staat wel vast: je moet gebeten zijn door de onderzoeksmicrobe om
dit tot een goed einde te brengen. Maar gelukkig zijn er nog passionele onderzoekers die hun
hart en ziel in het onderzoek leggen ten behoeve van de zorgvrager. En dat is en blijft toch nog
altijd het allerbelangrijkste!
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Het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper
zoekt kleurrijke figuren!
Ben jij een GEMOTIVEERDE VERPLEEGKUNDIGE
voor wie de patiënt op de eerste plaats komt?
Surf naar onze website voor de vacatures
www.yperman.net

406 bedden
110 artsen
750 medewerkers

10.700 gehospitaliseerde
patiënten per jaar
64.500 ambulante
contacten

VERPLEEGKUNDIGEN

WERFRESERVE
VERPLEEGKUNDIGEN

mobiele dagequipe • intensieve zorgen • geriatrie
• revalidatie • orthopedie • inwendige, cardio- en
pneumologie

operatiekwartier (recovery, omloop, assisteren/
instrumenteren) • consultaties (vooral assisteren
bij functiemetingen)

jobtime bespreekbaar per functie

Kom alvast je toekomstige functie verkennen, buiten de mobiele equipe zijn er nog
maar een beperkt aantal vacatures!

www.azjanportaels.be

Als dynamisch, algemeen regionaal ziekenhuis
in volle ontwikkeling staan we voor concrete en
gedurfde actieplannen. Binnen een snel bewegende
gezondheidszorg legt het AZJP letterlijk en ﬁguurlijk
de bouwstenen voor een vriendelijke en professionele
zorgverlening aan patiënten die zich steeds bewuster
worden van het belang van kwaliteitsvolle en betaalbare
zorg. Momenteel zijn wij op zoek naar (m/v):

9.	Onderzoeksposters tweede onderzoeksdag

Tweede Vlaamse onderzoeksdag van de bacheloropleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde
38ste Week van verpleegkundigen en vroedvrouwen

Incidentie van en risicofactoren voor decubitus op het
achterhoofd bij volwassenen op intensieve zorgen
Karel de Grote-Hogeschool
Nancy Van Genechten, MSc - Mark Willekens, MSc - Erik Franck, PhD –
Christine Ceulemans, MSc

Introductie

Totale prevalentie decubitus in 84 Belgische ziekenhuizen:12%.
Op de afdelingen intensieve zorgen: 20% (Defloor et al., 2008, Kottner et al., 2010)
Incidentie op intensieve zorgen van 38-124% (Shahin et al., 2008)
Feiten over decubitus op het achterhoofd:
•Er is weinig subcutaan weefsel aanwezig ter hoogte van het achterhoofd
•Letsels kunnen snel verslechteren naar een hogere categorie in de EPUAP-classificatie
(EPUAP, 2010)

•Letsels kunnen leiden tot blijvende alopecie

(Gershan et al., 1993)

Onderzoeksvragen

•Wat is de incidentie van decubitus op het achterhoofd bij volwassenen opgenomen op diensten intensieve zorgen?
•Wat zijn mogelijke onderliggende factoren in de ontwikkeling van decubitus op het achterhoofd?

Methode

Gegevensverzameling op diensten intensieve zorgen van 5 Antwerpse ziekenhuizen, gedurende 2 periodes van 5 weken.
Inclusie: alle patiënten opgenomen op intensieve zorgen, + 18 jaar, geen decubitus of ander letsel op het achterhoofd.
Tabel 1: Toegepaste decubituspreventie

Resultaten

1047 patiënten geobserveerd, 898 inclusies.
Incidentie achterhoofddecubitus: 3,6% (n=32)
Verdeling letsels volgens de EPUAP-classificatie: - categorie 1: 28 letsels
- categorie 2: 3 letsels
- categorie 4: 1 letsel

Decubituspreventie
Gebruik preventief kussen
Gebruik dynamische matras

Figuur 1: Gebruik van een cellulose onderlegger
in relatie tot het tijdstip van optredenvan
achterhoofddecubitus

%
3.2
82.8

Minimaal per 4u wisselhouding

16

Geen wisselhouding

82

Tabel 2: Univariate logistische regressie

%
Log rank p=0.001

Patiëntenkenmerken

Geen
decubitus
(n=866)

Decubitus
(n=32)

OR (95% CI)

P

Ventilatie

42

81.3

5.97 (2.43-14.67)

<0.001

Gebruik inotropica

37

84.4

9.21 (3.5-24.1)

<0.001

Gebruik vasodilatoren

34.3

28.1

0.75 (0.34-1.64)

0.47

Intensieve verlaten

15.9

31.3

2.55 (1.18-5.51)

0.014

OK positie voor opname: ruglig

96

100

0.75 (0.36-1.58)

0.454

Vochtig haar

15

43.8

4.40 (2.14-9.07)

<0.001

Olieachtig/geklit haar

19.2

46.9

3.72 (1.85-7.60)

<0.001

Dunne beharing hoofdhuid

44.2

75

2.55 (1.13-5.74)

0.019

14

56.3

7.88 (3.82-16.26)

<0.001

Cellulose onderlegger onder hoofd

Conclusies
Incidentie van 3.6% achterhoofddecubitus bij volwassenen op intensieve zorgen.
Van deze letsels was 87% categorie 1: niet-wegdrukbare roodheid (NWR). Observatie van NWR ter hoogte van het achterhoofd is moeilijk en
tijdrovend door de locatie en de aanwezigheid van beharing.
Beïnvloedbare risicofactoren in de ontwikkeling van achterhoofddecubitus: aanwezigheid van cellulose onderlegger onder het hoofd, nat haar
en olieachtig/geklit haar.

Contactpersoon: nancy.vangenechten@kdg.be mark.willekens@kdg.be
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Prevalentie van ondervoeding in WZC en de houding van het
personeel ten aanzien van zorg voor voeding
Bart Geurden
Karel de Grote Hogeschool, Onderzoeksgroep GoCare

INLEIDING
Ondanks toenemende aandacht voor de voedingsproblematiek, blijft ondervoeding in diverse settings voor
ouderenzorg een probleem. Het vervullen van voedingsnoden bij ouderen met voedingsproblemen is een niet te
onderschatten opdracht, niet alleen voor de oudere zelf maar ook voor hen die deze zorgen toedienen. Uit
onderzoek blijkt dat er een gebrek aan kennis bestaat over voeding bij de zorgverleners, dat zij lage prioriteit
geven aan het beoordelen en opvolgen van de voedingstoestand van residenten, dat er gebrek is aan interesse
maar ook gebrek aan duidelijk omschreven verantwoordelijkheden.
In deze deelstudie hebben we de voedingstoestand van residenten in WZC gemeten alsook de attitude van
verpleegkundigen en anderen ten aanzien van de zorg voor voeding bij deze residenten.
METHODE
De voedingstoestand van 1547 residenten in 35 WZC werd gemeten aan de hand van de “Mini Nutritional
Assessment” (MNA). De attitude ten aanzien van maaltijdzorg werd gemeten aan de hand van de “Staff Attitude
to Nutritional Geriatric Nursing Care” (SANN-G) bij 756 personeelsleden die betrokken zijn in de maaltijdzorg
voor deze bewoners.
RESULTATEN
38.8% van de residenten heeft een normale voedingstoestand en bij 61.2% duidt de MNA op een
voedingsprobleem: 37.7% heeft een verhoogde kans op ondervoeding (MNAscore 17-23.5) en 23.5% heeft
ondervoeding (MNAscore <17).
Slechts 7.8% van de personeelsleden heeft een positieve houding ten aanzien van voedingszorg (SANN-Gscore ≥ 72), een kwart (24.9%) heeft een negatieve houding (SANN-G-score < 54) en 67.3% heeft een neutrale
houding. De gemiddelde SANN-G-score voor personeel met een leidinggevende functie (66.1, SD 7.9) en
paramedici (65.5, SD 7.4) is significant hoger dan bij verpleegkundigen (59.5, SD 8.3) en zorgkundigen (56.7,
SD 8.0) (p < 0.001). De gemiddelde SANN-G-score is significant verschillend tussen verpleegkundigen en
zorgkundigen (59.5 versus 56.7) (p = 0.001). In de multipele logistische regressie analyse werd een significant
hoofdeffect gevonden voor leeftijd (F=9.6 p=0.003), functie (F=29.01 p<0.001) en bijkomende opleiding in
geriatrie (F=6.53 p=0.011).
CONCLUSIE
Bij 61.2% van de residenten werd een voedingsprobleem vastgesteld. Slechts 7.8% van de personeelsleden
heeft een positieve houding ten aanzien van voedingszorg voor residenten en een kwart van het personeel
heeft een negatieve houding. De leeftijd van de zorgverleners, hun functie in de instelling en het al dan niet
gevolgd hebben van een bijkomende opleiding in de geriatrie zijn de belangrijkste beïnvloedende factoren op de
houding die de personeelsleden aannemen ten aanzien van voedingszorg bij ouderen in WZC.

Dit onderzoek maakt deel uit van:
Defloor, T., Geurden, B., Bocquaert, I., Clays, E., Dardenne, O., de Bonhome, A., De Ryke, H., Vanderwee, K., Van Herk,
K.,Verhaeghe S. & Gobert, M. (2010). Screening en evaluatie van de voedingstoestand van ROB - RVT bewoners. Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Contactpersoon:
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Tweede Vlaamse onderzoeksdag van de bacheloropleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde
38ste week van de verpleegkundigen en vroedvrouwen

Cado: een zorgantwoord op vergrijzing?

Plaats
hier het
logo
van de
school

Lieven De Maesschalck
Katholieke Hogeschool Kempen – Vonk3

Situering

De Kempen is als regio het sterkst vergrijsd van
Vlaanderen. Er wordt gezocht naar een nieuwe
oplossing voor de vergrijzing, waardoor de
bejaarden langer in hun thuissituatie kunnen worden
opgevangen mits ondersteuning van de
mantelzorgers. De nood aan bijkomende opvang
voor ouderen is dan ook zeer reëel.

Probleemstelling
• nood aan oordeelkundig inzet van middelen

• zowel personeel als middelen
• nood aan ondersteuning van de mantelzorger
• nood aan ondersteuning in thuismilieu
• laagdrempelige opvang

Doelstellingen
1. Cado heeft tot doel bij te dragen tot het behoud, de ondersteuning en of het herstel van de zelfzorg
en/of mantelzorg, dit door het aanbieden en realiseren van zorg op maat.
2. Definiëring Cado
Een Cado, Collectieve Autonome DagOpvang, is een voorziening die zorgbehoevende personen
overdag opvangt en die daardoor de noodzakelijke ondersteuning verschaft voor het behoud
van die personen in hun natuurlijke thuisomgeving.
Methodologie: Mixed methods: kwalitatief en kwantitatief onderzoek
1. Literatuurstudie
2. Expertinterviews om literatuur te toetsen aan het werkveld
3. Focusgroepen om wenselijkheid en haalbaarheid af te toetsen
4. Operationalisatie van het concept
5. Implementatie via gecontroleerde kwantitatieve studie

Resultaten

Cliëntenprofiel

Andere resultaten
Hoge tevredenheid van de gebruiker
Ondersteuning van de mantelzorger
Kleinschaligheid is een troef
Financieel haalbaar vanuit thuiszorg
Creëert een microklimaat
Flexibele opvangvorm (uren tot dagen)
Ondanks lage drempel is er wel nog één
Geen vervoer nodig om er te geraken

Conclusie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zeer zinvolle vorm van opvang
Antwoord op vergrijzing?
Minder handen, meer opvang
Ondersteuning van de mantelzorger
Ondanks een gestegen zorgprofiel toch minder zorgconsumptie
Hoge tevredenheid
Helende kracht van de omgeving
Preventie is beste curatieve zorg!

Meer info via www.vonk3.be
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eDiazorg
Deschamps, A. & Avermaete, T.
KHLeuven, departement Gezondheidszorg & Technologie
ABSTRACT
eDiazorg is een driejarig PWO project, gericht op het gebruik van telecommunicatie in de thuiszorg voor ouderen met diabetes type 2 in
Vlaanderen. Diabetes is een chronische aandoening die via zorgtrajecten in de eerstelijnsgezondheidszorg wordt georganiseerd. Centraal hierin
staan de coördinerende rol van de huisarts, de samenwerking met de diabeteseducator en de actieve participatie van de patiënt.
Het doel van eDiazorg is tweeledig. Enerzijds beoogt het een betere levenskwaliteit van de patiënt door het ondersteunen van het
zelfmanagement. Anderzijds wil het project bijdragen tot een efficiëntere organisatie van de zorgverlening binnen het zorgtraject.
Telecommunicatie probeert beide doelstellingen te ondersteunen.
PROBLEEMSTELLIN G
 8 % van de Belgische bevolking heeft diabetes type 2.
(International Diabetes Fed eration, 2011).
 Diabetes heeft een enorm im pact op:
 d e kw aliteit van leven van d e patië nt en d e fam ilie,
 het gezond heid szorgsysteem en het gezond heid szorgbu d get.
 Zelfmanagement en een goed e ond erlinge communicatie tu ssen d e zorgverleners en d e
patië nt zijn essentieel voor een goed d iabeteszorgm anagem ent (Wens et al., 2005).

5 gedragsgebieden

METHODOLOGIE

PILOOTSTUDIE

 Veldonderzoek (2009-2010):

 Testgroep

 Onbekend heid m et zelfm anagem ented u catie

 2 patië nten, 1 d ië tiste, 4 zorgtrajectprom otoren

 H oge nood aan d ata-u itw isseling

 1 w etenschappelijk m ed ew erkster Acad em isch centru m voor
hu isartsengeneesku nd e

 Tijd sgebrek en inefficië nt

 1 verpleegku nd ige d iabetesed u cator Wit Gele Kru is

 Ontw ikkeling diabeteszelfmanagementtool (2010-2011)
 Stad ia van ged ragsverand ering (Prochaska, J., DiClem ente, C. & N orcross, J.1992)

EVALUATIE EN CONCLUSIE

 Vijf ged ragsgebied en

Zowel zorgverleners als patiënten bevestigen de meerwaarde
van een digitale module rond ‘zelfmanagement’ en ‘onderlinge
communicatie’. De huidige applicatie dient echter nog meer
gebruiksvriendelijk te worden gemaakt. Ook de link met
bestaande software van zorgverleners, zoals het elektronisch
medisch dossier en het elektronisch verpleegkundig dossier,
moet nog worden gerealiseerd. Door samenwerking met
verschillende belangengroepen wil KHLeuven deze knelpunten
verhelpen.

 Program m a stu u rt patië nt en hu lpverlener aan op basis van keu ze van ged ragsgebied en
m otivatie
 Patië nt en hu lpverlener hebben een overzicht van stad ia van m otivatie, klinische d ata,
m ed icatie en afspraken
 Ontw ikkeling communicatietool hulpverleners (2010-2011)
 Au tom atische invu lling ad m inistratieve gegevens
 Geau tom atiseerd e u itw isseling klinische gegevens u it EMD

REFERENTIES
International Diabetes Federation (2011). Diabetes atlas. Fifth edition. Opgeroepen
op 8 januari 2012, van idf.org: http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/europe
Prochaska, J., DiClemente, C. & Norcross, J. (1992). In search of how people
change. Applications to addictive behaviors. Am.Psychol., 47, 1102-1114.
Wens, J., Sunaert, P., Nobels, F., Feyen, L., Van Crombrugge, P., Bastiaens, H. et al.
(2005). Aanbevelingen voor goede medische praktijkvoering. Diabetes mellitus type
2. Berchem/gent: WVVH/VDV. Opgeroepen op 8 januari 2012, van zorgtraject.be:
http://www.zorgtraject.be/NL/Bibliotheek/pdf/N_RBP_Diabetes2_NL.pdf

 Geau tom atiseerd ed u catievoorschrift / verslag
 Elektronisch overleg tu ssen hu lpverleners

 Ontw ikkeling prototypes (2010-2011)
 Afstu d eerproject en stages IT-stu d enten
 Tw ee rond es m et continu overleg met patië nten en hu lpverleners (sleu telfiguren)

PARTNERS
Wit-Gele Kruis Vlaams Brabant, Huisartsenkring Khobra, LMN Groot Leuven en
zorgtraject-promotor, KU Leuven Departement maatschappelijke gezondheidszorg,
DIEP, Pyxima

Contactpersoon: Ann Deschamps
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Een telefonische herinnering door lokale vrijwilligers
verhoogt de deelname aan borstkankerscreening
Guido Goelen*, Gerlinde De Clercq*, Sarah Mortier*
* Erasmushogeschool Brussel

Vrouwen krijgen van hun 50ste tot hun 69ste elke twee jaar een uitnodigingsbrief van de Vlaamse overheid om een screeningsmammografie te laten
nemen. Deze brief wordt ondersteund door allerlei acties, zoals voordrachten, regelmatige persberichten, tentoonstellingen, enzovoort, om de
deelname aan de borstkankeropsporing te verhogen. In dit onderzoek werd het effect gemeten van een telefonische herinnering door lokale
vrijwilligers op het aantal vrouwen dat een mammografie liet nemen.
De borstkankeropsporing wordt georganiseerd door de Vlaamse overheid maar de uitnodigingsbrieven voor de screeningsmammografieën
worden concreet verstuurd door een aantal centra voor borstkankeropsporing. De hier gerapporteerde studie liep in vier gemeenten waar de
organisatie van de screening is toevertrouwd aan het centrum voor borstkankeropsporing van de Vrije Universiteit Brussel. In twee van deze
gemeenten gebeurde de screening in een mobiele mammografische eenheid, in de twee andere bij de lokale radiologen.
In elke gemeente werden een aantal vrijwilligers gerekruteerd om de vrouwen, die een
uitnodigingsbrief voor een screeningsmammografie kregen, op te bellen. De vrijwilligers
waren allen vrouwen, uit dezelfde leeftijdsgroep als de te screenen vrouwen,
d.w.z. van 50 tot 69 jaar oud, en uit de gemeente waar de screening plaatsvond.
Ze kregen twee keer twee uur opleiding door een medewerker van het centrum voor
borstkankeropsporing. Daarna konden zij aan de slag als lokale groep vrijwilligers van het
centrum van borstkankeropsporing, weliswaar met de steun en de supervisie van een arts
van dit centrum. Ieder van de gemeenten die deelnamen aan de studie zorgde voor lokalen
en telefoons (en koffie) voor de vrijwilligers. De namen en adressen van de op te bellen
vrouwen werden beheerd door de vrijwilligers van het centrum voor borstkankeropsporing.
Dit onderzoek werd opgezet als gerandomiseerd gecontroleerde studie. In iedere gemeente
werd de helft van de vrouwen opgebeld en de andere helft niet. Het opbellen gebeurde in de
week die voorafging aan de datum van de afspraak voorgesteld in de uitnodigingsbrief van de vrouw in kwestie. Als er geen antwoord was werd
gestopt na drie pogingen, op ten minste twee verschillende dagen. Hoe zo een gesprek typisch verliep wordt in het kadertje weergegeven.
De resultaten van de worden in onderstaande tabel samengevat.

Eventuele ongewenste neveneffecten, bijvoorbeeld ongenoegen bij mensen die het opbellen een storing van hun privacy zouden vinden, werden
opgespoord in regelmatige contacten met de vrijwilligers, de radiologen en de lokale overheden. Er werden geen ongewenste effecten genoteerd.
De grote meerderheid van de opgebelde vrouwen leken deze inspanning te appreciëren en de vrijwilligers ervoeren het werk als zinvol.
De stijging in de deelname aan de borstkankeropsporing van 18% naar 22% is van dezelfde grootorde als werd vastgesteld bij andere
gerandomiseerde studies met gelijkaardige interventies in het buitenland. De interventie was daar wel niet helemaal dezelfde en gebeurde met
name niet met vrijwilligers uit de lokale gemeenschap. Dit lijkt nochtans een goede manier van werken en kan ook de lokale betrokkenheid bij het
screeningsprogramma van de overheid verhogen. De interventie is ondertussen nog een aantal keren toegepast (zonder controlegroep). Ze blijkt
steeds relatief makkelijk te implementeren en lijkt steeds te leiden tot een substantiële verhoging van de deelname aan de screening.

Contactpersoon: guido.goelen@ehb.be
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eQUITY
innovatief communicatieplatform voor gezondheidswerkers
Leila Rchaidia, Greet Schoofs en Tessa Avermaete
KHLeuven
ACHTERGROND
Kansengroepen kennen meer en grotere gezondheidsgerelateerde problemen, zoals obesitas en voedingsgerelateerde ziekten. Deze
groep heeft het vaak moeilijk met het begrijpen van gezondheidsadviezen en het globale gezondheidsnetwerk. Een lage
gezondheidsgeletterdheid wordt geassocieerd met het ontwikkelen van ziekten en een beperkte gezondheidsbehandeling. Barrières in
communicatie vormen een belangrijk obstakel in de gezondheidszorg voor kansengroepen.
Het gebruik van visueel materiaal, praktische demonstraties en makkelijk taalgebruik tonen een sterkere compliancie inzake
gezondheidspromotie en –preventie bij kansengroepen.

DOELSTELLING
Ontwikkeling van een Europees communicatieplatform voor gezondheidswerkers
in de eerste lijn waar EB strategieën en modellen worden aangereikt voor voedingsen gezondheidsgerelateerde informatie bij kansengroepen
1. e-platform met mobiele informatie voor werkveld: foto’s, tekeningen, film, auditief
materiaal, kwalitatieve vertalingen
2. discussieforum/sociaal netwerk voor gezondheidswerkers met evidence-based
communicatiestrategieën voor kansengroepen
3. e-journal

ONDERZOEKZOEKSVRAGEN

VOORLOPIGE RESULTATEN

1. Welke criteria moeten in acht genomen worden voor de
ontwikkeling van een digitaal leerplatform voor eerstelijns
gezondheidswerkers?
2. Wat is de digitale geletterdheid van gezondheidswerkers?
3. Wat is de perceptie van gezondheidswerkers t.o.v. digitaal
leren?
4. Welke tools bestaan er voor 'vocational educational
teaching' op pedagogisch en financieel vlak voor
gezondheidswerkers?
5. Beschrijving en vergelijking van het gebruik van digitale
media voor gebruik in het werkveld?
6. Hoe kan het succes van een digitaal leerplatform gemeten
worden?
7. Hoe kan het succes van m-tools, gebruikt door
gezondheidswerkers, gemeten worden?

Het gebruik van DLR stijgt in grote maten, maar pasklare criteria ter
ontwikkeling en evaluatie zijn niet voorhanden. Een holistische visie
moet benadrukt worden.
Europeanen beschikken over een degelijke basis van digitale
competenties, echter uitgebouwde competenties lijken zwakker.
Percepties van HCW tav digitaal leren en m-tools zijn nog niet
onderzocht. Er blijken wel verschillende barrières te zijn zoals
persoonlijke (slecht zicht, leeftijd, grote vingers voor touch-screen,
motivatie, kennis) en toestelgerelateerde factoren (gewicht, grootte,
internettoegang, gelimiteerd geheugen en batterij)
Een grote verscheidenheid aan m-tools kan worden gebruikt door
HCW. De m-tools zijn makkelijk toegankelijk, wat zowel een plus- als
minpunt is.
Het optimaal gebruiken van m-tools is afhankelijk van de digitale
geletterdheid van de gebruiker.

Onderzoek – vervolg 2012-2013
- Veldonderzoek naar percepties en digital competenties van Europese HCW
- Ontwikkeling van digitaal leerplatform voor HCW
- Pilootstudie bij werkveldpartners in de verschillende partnerlanden
WWW.EQUITYFORALL.EU

Contactpersoon: Tessa Avermaete
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ETHIVO
Nancy Cannaerts
KHLeuven, Welzijn en gezondheidszorg
SAMEN VATTIN G
Ethivo is een kw alitatief empirisch onderzoek
naar de percepties van lectoren en mentoren verpleegkunde over hun bijdrage tot de ETHISCHE VO RMING van STUDENTEN VERPLEEGKUNDE
naar de belemmerende en bevorderende factoren die lectoren en mentoren verpleegkunde hierbij ervaren

PROBLEEMSTELLIN G

RESULTATEN

Competentie 3 van het com petentieprofiel van d e Associatie KU Leu ven
‘ ethisch en ju rid isch verantw oord hand elen’
Stu d enten behalen d eze com petentie niet of verliezen d eze eens op het
w erkveld
Basis voor ethische beslu itvorm ing bij stu d enten/ verpleegku nd igen:
Verw achtingen van and eren
Onzekerheid en m achteloosheid
Regels, norm en, proced u res
in plaats van reflectie over w aard en

??? Hoe kan de opleiding st erker bijdragen t ot de et hische v orming v an
st udent en v erpleegkunde?

Ond erzoek vanu it stu d entenperspectief:
• Vak ethiek nod ig m aar onvold oend e
N ood aan system atische kritische reflectie over zorg in echte
zorgcontext
Onvold oend e gelegenheid tot het bed iscu ssië ren van ethische
d ilem m a’ s in d e praktijk
Ond erzoek vanu it lectoren- en m entorenperspectief:
Beperkt ond erzoek voorhand en
Ervaren onzekerheid en gebrek aan kennis over ethische vorm ing

ON D ERZOEKSVRAGEN
 H oe percipië ren lectoren verpleegku nd e hu n bijd rage tot d e ethische
vorm ing van stu d enten verpleegku nd e?
 H oe percipië ren m entoren verpleegku nd e hu n bijd rage tot d e ethische
vorm ing van stu d enten verpleegku nd e?
 Welke belem m erend e en bevord erend e factoren ervaren zij hierbij?

METHOD E

Kw antitatieve peiling (n =31)
Gem id d eld e leeftijd : 43.3 jaar (m ed iaan: 41 jaar)
Gem id d eld aantal jaren ervaring als lector: 12 jaar (m ed iaan: 5 jaar)
4 m annen, 27 vrou w en
Opleid ing: 18 bachelor- en 13 masteropleid ing
Gem id d eld 9 jaar ervaring op het w erkveld
24/ 31 participanten bereid tot d eelnam e aan focu sgroepen
%
N =31

helemaal
akkoord

eerder
akkoord

geen
mening

eerder niet
akkoord

helemaal
niet
akkoord

niet van
toepassing

58

42

0

0

0

0

Ik heb p ersoonlijk interesse in ethiek
Ik voel m e als (p raktijk)lector
verantw oord elijk voor d e ethische
vorm ing van d e stu d ent
Ik d raag als lector bij tot d e ethische
vorm ing van d e stu d ent

45,2

48,4

3,2

3,2

0

0

19,3

71

9,7

0

0

0

H et op leid ingsond erd eel w aarin ik
w erkzaam ben als lector d raagt bij tot d e
ethische vorm ing van d e stu d ent.

22,6

54,8

12,9

6,5

0

3,2

De p raktijkbegeleid ing d ie ik als
p raktijklector opneem , d raagt bij tot d e
ethische vorm ing van d e stu d ent.

22,6

54,8

9,7

9,7

0

3,2

Ik voel m e bekw aam om bij te d ragen tot
d e ethische vorm ing van d e stu d ent

9,7

61,2

6,5

22,6

0

0

9,7

51,6

6,5

25,7

6,5

0

3,2

32,2

22,6

42

0

0

Ik ervaar belem m erend e factoren om bij
te ku nnen d ragen tot d e ethische
vorm ing van d e stu d ent.
Ik ervaar faciliterend e factoren om bij te
ku nnen d ragen tot d e ethische vorm ing
van d e stu d ent

Kw alitatief luik
Tw ee focu sgroepen m et lectoren KH L hebben reed s plaatsgevond en
Planning: focu sgroepen in d e KH L u itbreid en m et focu sgroepen in d e
KH Lim bu rg en m et mentoren in d e ziekenhu izen, alsook zo nod ig met d iepteinterview s
VOORLOPIGE CON CLUSIE

Kw alitatief ond erzoek
Focusgroepen
Voorafgaand e kw antitatieve peiling in functie van sam enstelling
focusgroepen
Setting: KH Leu ven en KH Lim
Participanten: lectoren verpleegku nd e van d e KH Leu ven, KH Lim en
m entoren van ZH
Analyse: Qu agol m et behu lp van softw areprogram m a N Vivo
Ethische overw egingen: anonim iteit, vrijw illige d eelnam e, inform ed
consent

De grote meerd erheid van d e lectoren voelt zich verantw oord elijk voor d e
ethische vorm ing en d raagt volgens hem / haar bij tot d e ethische vorm ing van d e
stu d ent d oor zijn opleid ingsond erd eel of praktijkbegeleid ing.
1/ 5d e van d e lectoren voelt zich eerd er niet bekw aam om bij te d ragen tot d e
ethische vorm ing van d e stu d ent.
60% van d e lectoren ervaart belem m erend e factoren in d e realisatie van hu n
bijd rage tot d e ethische vorm ing.
Verd ere focu sgroepen zu llen m eer inzicht bied en in d e aard van d e bijd rage van
lectoren tot d e ethische vorm ing en in d e aard en invloed van d e belem m erend e
factoren hierbij.

Contactpersoon: Nancy Cannaerts
Partners: prof. Bernadette Dierckx de Casterlé, prof. C. Gastmans
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ICT Lifestyle redesign: meerwaarde voor
zelfstandig wonende ouderen?
Liesbet Lommelen, Lieven De Maesschalck
Katholieke Hogeschool Kempen – Vonk3

INLEIDING

Het Lifestyle Redesign programma ontwikkeld in Amerika, doet recht aan het
inspelen op het kunnen en kennen van ouderen om hen zo langer zelfstandig te
laten leven.
Het Lifestyle Redesign programma hanteert een methodiek die de ouderen helpt
bij het nemen van gezonde beslissingen om hun leven opnieuw uitdagend te
maken, hun welbevinden te bevorderen en hun zelfstandigheid te verhogen.

MATERIAAL EN METHODEN

1. Literatuurstudie
2. Kwalitatief onderzoek: Focusgroepmethode om de noden van ouderen in
kaart te brengen
3. Actieonderzoek: uittesten prototype bij doelgroep thuis

RESULTATEN

Noden
Er zijn verschillende domeinen waar ouderen problemen ondervinden.
Ondermeer op het vlak van mobiliteit en veiligheid, zorg en contact met de
familie zijn er goede aanknopingspunten voor acceptatie van ICT toepassingen
bij ouderen.
Prototype
Keuze voor touchscreen pc all-in one: enkel stopcontact nodig!
Mogelijkheid om muis en toetsenbord aan te koppelen
Eenvoud via vb. automatische opstart via 1 toets & iconennavigatie

CONCLUSIE
Gebruiksvriendelijkheid
 Laagdrempelig
 Grote tevredenheid
 Empowerment
 Sociale inclusie
 Nood aan extra diensten

Meer info via www.vonk3.be
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Kennis, opvattingen en gedrag van ouders omtrent postoperatieve pijn na ambulante
chirurgie bij kinderen
Liene Jutten 1, Joost Baert 2, Monique van de Bulck 3, Ilse van Gorp 4,6, Johan Peetermans 5, Karel Allegaert 6
1Afdeling
2Dienst

Ziekenhuiswetenschappen, Faculteit Geneeskunde, KU Leuven
Urologie, 3directie verpleging en 5Dienst Neus-Keel-Oor, AZ KLINA, Brasschaat
Verpleegkunde, Katholieke Hogeschool Kempen, campus Turnhout
Neonatologie en Kindergeneeskunde, Universitaire Ziekenhuizen Leuven

4Afdeling

6Diensten

Inleiding
Dagchirurgie wordt steeds frequenter toegepast bij kinderen. Dit biedt
zeker een aantal voordelen, maar zorgt er tevens voor dat de
verantwoordelijkheid voor de postoperatieve zorg – inclusief pijnstilling –
sneller verplaatst wordt naar de ouders in de thuissituatie. Verscheidene
onderzoeken kaderen de problematiek omtrent pijnbestrijding door ouders
bij kinderen na daghospitalisatie in de thuissituatie. Hoge pijnscores,
weinig medicatiegebruik en tal van misvattingen spelen hierbij een
belangrijke rol.
Doel
Het doel van dit onderzoek was na te gaan welke kennis en opvattingen omtrent pijnexpressie
en pijnmedicatie er zijn bij de ouders. Bijkomend werden ook de pijnniveaus en het
medicatiegebruik in de thuissituatie onderzocht.
Resultaten
Ondanks hoge pijnscores werd er slechts weinig pijnmedicatie
toegediend (gemiddeld aantal dosissen dag 1: 1,54). Slechts
76% van de kinderen met een pijnscore van meer dan 4 kreeg
pijnmedicatie.
Duidelijke problemen en misvattingen kwamen naar voor zowel
omtrent de pijnexpressie als omtrent de attitude van ouders
tegenover pijnmedicatie.
Een significante positieve relatie werd gevonden tussen de
attitude van ouders omtrent pijnmedicatie en het aantal gegeven
dosissen (p < 0.05). Hoe positiever de attitude is, hoe meer
dosissen ouders zullen toedienen.
Eveneens werd aangetoond dat kinderen die een neus-keel-oor
ingreep ondergingen significant meer dosissen pijnmedicatie
kregen toegediend dan kinderen met een urologische ingreep.
Discussie
Ouders herkennen pijn via het meetinstrument maar reageren
niet gepast op de bijhorende pijnscores. Nog steeds krijgt
minstens 25% van de kinderen niet de noodzakelijke
medicatie. Een duidelijke nood aan educatie, correct
ontslagmanagement en betere ondersteuning van de ouders
komt sterk naar voor.

PIJNDAGBOEK
Pijnscore dag van de operatie ‘s avonds %
0
2
4
6
8
10
Pijnscore postoperatieve dag 1 ’s morgens %
0
2
4
6
8
10
Pijnscore postoperatieve dag 1 ‘s avonds %
0
2
4
6
8
10
Aantal dosissen avond van de operatie
Gemiddelde
Spreiding
Standaardafwijking
Aantal dosissen postoperatieve dag 1
Gemiddelde
Spreiding
Standaardafwijking
Pijnbehandeling %
Pijnscore ≥ 4 en pijnmedicatie
toegediend avond van de operatie
Pijnscore ≥ 4 en pijnmedicatie
toegediend postoperatieve dag 1

n= 54
28
19
20
13
9
11
33
26
13
7
13
7
48
17
20
6
6
4
0,61
0–3
0,79
1,54
0–7
2,13
72
76

Copyright, Wong-Baker FACES Foundation, www.WongBakerFACES.org. Used with permission.

Contactpersoon: Liene Jutten en Ilse van Gorp
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Tweede Vlaamse onderzoeksdag van de bacheloropleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde
38ste Week van verpleegkundigen en vroedvrouwen

SOAPP
Greet Kayaert
Gezondheidszorg & Technologie, KHLeuven

Kennis, Attitude, Vaardigheden, Emoties, & Sociale steun onderzoeken m.b.t. SOA’s in de
professionele en persoonlijke sfeer van professionele bachelorstudenten

Soa-Preventie

Verzorging HIV-patiënten
Voorzorgen zonder zorgen
De belangrijke rol van sociale steun bij preventie

• Verpleegkundestudenten zijn vaak nodeloos bang voor hiv-besmetting1. Toch leidt dit niet noodzakelijk tot het strikt opvolgen van standaard

voorzorgsmaatregelen. Ook op persoonlijk vlak vinden studies geen betrouwbare correlaties tussen kennis van jongeren over soa’s en soa-preventie2.

•Soa’s worden niet gezien als “iets dat iedereen kan overkomen”, en er is bij mensen een zeer grote weerstand om onderverdeeld te worden in de groep
“aan wie het kan overkomen”3. Hierdoor is er een conflict tussen een medische vraag naar screening van risicogroepen (oa door verpleegkundigen zodat
bij een prikaccident kan worden nagegaan of de patiënt HIV heeft, maar ook om complicaties te vermijden en een te grote spreiding tegen te gaan) en
de vraag van mensen om niet als “risicogroep” beschouwd te worden. Mensen laten zich gemakkelijker testen wanneer de test wordt gezien en
voorgesteld als “standaard” en zelfs “los van risicogedrag”4.
•Mensen nemen de normen van hun omgeving over, ten koste van aangeleerd gedrag. Waarbij hetgeen andere mensen daadwerkelijk doen belangrijker
is dan hetgeen ze vinden dat anderen moeten doen5. Dit betekent dat aangeleerde voorzorgsmaatregelen alleen worden gehandhaafd in een omgeving
waarin anderen er zich ook aan houden, en, omgekeerd, dat preventie pas echt “vanzelf gaat” als de perceptie ontstaat dat “iedereen het doet”.

Digitale bevraging
• Slagen verpleegkundestudenten erin om de aangeleerde standaard

voorzorgsmaatregelen tegen infecties in praktijk te brengen tijdens hun
stage?

•Hebben verpleegkundestudenten voldoende bagage om de
gevoeligheden en privacy van mensen op het vlak van hiv(-testen) te
respecteren?
•Laten studenten zich na risicogedrag testen op soa’s en hoe kunnen
we de drempels hiertoe verder verlagen?

Planning Soapp-project
• Digitale bevraging studenten (nu bezig)

Twee vragenlijsten:
A: m.b.t. soa-preventie in de persoonlijke sfeer
B: m.b.t. verzorging en HIV
•Pilootstudie bij KATHO (A en B)
•Bij studenten verpleeg- en vroedkunde KHLim (A)
•Bij alle bachelor studenten KHLeuven (B)

• Diepteinterviews (najaar 2012)
• Interventie (voorjaar 2013)
•Tweede digitale bevraging/effectmeting interventie

Referenties
1: Lohrmann C., Valimaki M., Suominen T., Muinonen U., Dassen T. & Peate I. (2000). German nursing students knowledge of and
attitudes to HIV and AIDS: two decades after the first AIDS cases. Journal of Advanced Nursing, 31, 696–703.; Suominen, T.,
Karanja-Pernu, C., Kylmä, J., Houtsonen, J., & Välimäki, M. (2011). Knowledge, attitudes and risk behaviour related to HIV and Aids:
the case of international students in a finnish university. Journal of community health, May 14, epub ahead of print.
2: de Graaf, H., Meijer, S., Poelman, J., & Vanwesenbeeck, I. (2005). Seks onder je 25e. In opdracht van de Rutgers Nisso Groep en
Soa Aids Nederland. Delft: Eburon.; Sheeran, P., Abraham, C., & Orbell, S. (1999). Psychosocial correlates of heterosexual condom
use: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 125, 90-132.
3: Gump, B.B., & Kulik, J.A. (1995). The effect of a model’s HIV status on self-perceptions: A self-protective similarity bias.
Personality and Social Psychology Bullitin, 21, 827-833.
4: Balfe, M., Brugha, R., O’Donovan, D., O’Connell, E., & Vaughan, D. (2010). Young women’s decisions to accept chlamydia
screening: influences of stigma and doctor-patient interactions. BMC Public Health, 10, 425.; Rose, S.B., Smith, M.C., Lawton, B.A.
(2008). “If everyone does it, it’s not a big deal.” Young people talk about chlamydia testing. The New Zealand medical journal,
121(1271), 33-42.
5: Sheeran, P., Abraham, C., & Orbell, S. (1999). Psychosocial correlates of heterosexual condom use: A meta-analysis.
Psychological Bulletin, 125, 90-132.

Partners:
Contactpersoon: Greet.Kayaert@khleuven.be
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10.	Overzicht afgewerkt en
lopend doctoraatsonderzoek

Doctoraten in Gent
Afgewerkte doctoraten
Tom Defloor (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
Drukreductie en wisselhouding in de preventie van decubitus
Datum: 2000
Stijn Blot (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
Nosocomial Bloodstream Infections in Critically Ill Patients. Attributable
Mortality and Pathogenic Significance of Antibiotic Resistance.
Datum: 2003
Contact Stijn.Blot@UGent.be
Nathalie Moray (Faculteit economie UGent)
Titel:
The Creation of Science-Based Entrepreneurial Firms as Institutionally
Enacted Processes
Datum: 2004
Contact Nathalie.Moray@HoGent.be
Rik Verhaeghe (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
Work characteristics, psychosocial well-being and sickness absence among nurses
Datum: 2006
Contact: Rik.Verhaeghe@UGent.be
Katrien Vanderwee (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
Onderzoek naar risicobepaling en naar het effect van verschillende
drukverlagende hulpmiddelen op de incidentie van decubitus. Een bijdrage tot
Evidence Based Practice
Datum: 2006
Contact: Katrien.Vanderwee@UGent.be
Sofie Verhaeghe (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
De confrontatie met traumatisch coma: een onderzoek naar de beleving van
familieleden.
Datum: 2007
Contact: Sofie.Verhaeghe@ugent.be
Ilse Delbaere (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
Implantation of the human embryo and pregnancy outcome: clinical and
epidemiological aspects
Datum: 2008
Contact: Ilse.Delbaere@UGent.be
Dominique Vandijck (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
‘Severe Sepsis in Critically Ill patients. Early Recognition and Outcome
Datum: 2009
Contact: Dominique.vandijck@ugent.be
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Dineke Vallenga (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
Balancing between protection and risk: decision-making about risk in people
with epilepsy and intellectuel disability
Datum: 2009
Ann Van Hecke (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
Ontwikkeling van een interventie om therapietrouw bij patiënten met een
ulcus cruris te verhogen
Datum: 2010
Contact: Ann.Vanhecke@UGent.be
Dimitri Beeckman (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
Effectiviteit van praktijkonderzoek bij de implementatie van een decubitus
preventieprotocol in de geriatrische zorgsetting. Artevelde HogeschoolUniversiteit Gent
Datum: 2011
Contact: Dimitri.Beeckman@UGent.be
Dries Myny (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
Developing standard times for the Belgian Nursing Minimum Dataset
activities and identifying factors influencing the nursing workload
Datum: 2012
Contact: Dries.Myny@UZGent.be
Majda Azermai (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
Psychotropic drug use in older persons: a focus on antipsychotics for
behavioural and psychological symptoms of dementia
Datum: 2012
Contact: Majda.azermai@ugent.be

lopend doctoraatsonderzoek
Els Steeman (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen KULeuven)
Titel:
The lived experience of older people living with early-stage dementia
Datum: 2013
Contact: Els.Steeman@ugent.be
Inge Tency (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
Biologische merkers en hun relatie tot vroeggeboorte
Datum: 2013
Contact: Inge.Tency@UGent.be
Sonia Labeau (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
Kennis van intensieve zorgen verpleegkundigen betreffende evidencebased richtlijnen ter preventie van ziekenhuisinfecties. Hogeschool Gent –
Universiteit Gent
Datum: 2013
Contact: sonia.labeau@hogent.be , sonia.labeau@ugent.be
Verhaeghe Nick (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
Kosteneffectiviteit van gemeenschapsgerichte acties inzake levensstijl bij
personen met een ernstige psychiatrische problematiek
Datum: 2013
Contact: Nick.Verhaeghe@UGent.be
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Corine Nierop – Van Baalen (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidsweten-schappen UGent)
Titel:
Hoop in de beleving van kanker, een onderzoek naar de vorm en de plaats van
hoop in het leven van patiënten met kanker in verschillende stadia van hun
ziekte
Datum: 2013
Contact: Corine.Nierop@casema.nl
An-Sofie Van Parys (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
Partnergeweld en zwangerschap: een interventiestudie binnen de perinatale
zorgverlening
Datum: 2014
Contact: AnSofie.VanParys@UGent.be
David Dewandel (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
Promotie van handhygiëne in Vlaamse Woon- en Zorgcentra – Onderzoek
naar de invloed van handhygiëne op de infectieuze morbiditeit in rust- en
verzorgingstehuizen: een interventiestudie gericht op rusthuispersoneel en
–bewoners
Datum: 2014
Contact: David.dewandel@hogent.be
Liesbet Demarré (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
Alternerende systemen en de preventie van decubitus
Datum: 2014
Contact: liesbet.demarre@ugent.be
Joris Van Damme (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
Alcoholgebruik bij studenten
Datum: 2015
Contact: joris.vandamme@ugent.be
Evelien Verstraete
Titel:
Epidemiologie van nosocomiale bloedstroominfecties bij de neonaat op de
neonatale intensive-care-unit
Datum: 2015
Contact: EvelienH.Verstraete@UGent.be
Tina Vandecasteele (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
Grensoverschrijdend gedrag in de zorgrelatie
Datum: 2016
Contact: Tina.Vandecasteele@ugent.be
Aurelie van Lancker (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
De oudere palliatieve oncologische patiënt
Datum: 2016
Contact: Aurelie.VanLancker@ugent.be
Liesbeth Van Humbeeck (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Titel:
De invloed van een kankerdiagnose bij een volwassen kind op de beleving en
het functioneren van ouderen voor en na het overlijden van het volwassen
kind.
Datum: 2016
Contact: Liesbeth.VanHumbeeck@ugent.be; Liesbeth.VanHumbeeck@uzgent.be
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Doctoraten in Basel
2006	Denhaerynck Kris
Exploring risk factors of non-adherence to immunosuppressive medication in kidney
transplant recipients: Improving methodology & reorienting research goals
Institute of Nursing Science, Faculty of Medicine, University of Basel, Switzerland
2011	Lut Berben
Taking a Broader Perspective on Medication Adherence: The Importance of System
Factors
Institute of Nursing Science, Faculty of Medicine, University of Basel, Switzerland
Doctoraten in Brussel
Maaike Fobelets, Improving the organisation of maternal health service delivery, and optimising
childbirth, by increasing vaginal birth after caesarean section (VBAC) through enhanced
women-centred care. A Health Economic Analysis. (Promotor: Prof. Koen Putman, CoPromotor: Prof. Lieven Annemans) Contact: mfobelet@vub.ac.be
einde 2016
Sam Rys, Continuous Sedation until Death in Flemish nursing homes (FWO); Study on the
development of a registration tool for palliative care, for a minimum data set for all
settings (as researcher), onderzoeksgroep Zorg rond het levenseinde, E-mail: Sam.
Rys@vub.ac.be , Website ZRL: http://www.endoflifecare.be/member/sam-rys-msc-rn
Doctoraten in Antwerpen
Afgewerkte doctoraten
Peter Van Bogaert (Faculteit Geneeskunde, Universiteit Antwerpen)
Titel:
Analyse van de Verpleegkundige Werkomgeving in Vlaamse Acute
Ziekenhuizen
Datum: 2009
Contact: peter.vanbogaert@ua.ac.be
Bart Van Rompaey (Faculteit Geneeskunde, Universiteit Antwerpen)
Titel:
Delirium. Focusing on Intensive Care Patients
Datum: 2009
Contact bart.vanrompaey@ua.ac.be
Olaf Timmermans (Faculteit Geneeskunde, Universiteit Antwerpen)
Titel:
Teamlearning and innovations in nursing
Datum: Januari 2012
Contact: olaf.timmermans@ua.ac.be
Tinne Dilles (Faculteit Geneeskunde, Universiteit Antwerpen)
Titel:
Farmaco therapeutic care in nursing homes. Highlighting and supporting
nurses contributions to drug monitoring.
Datum: December 2011
Contact: tinne.dilles@ua.ac.be
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lopend doctoraatsonderzoek
Bart Geurden (Faculteit Geneeskunde, Universiteit Antwerpen)
Titel:
Malnutrition and preoperatieve malnutrition. A nursing perspective.
Datum: 2013
Contact: bart.geurden@ua.ac.be
Koen De Meester (Faculteit Geneeskunde, Universiteit Antwerpen)
Titel:
“Het effect van het verpleegkundige proces op de vermijdbaarheid van shock en
hartstilstand op hospitalisatiediensten voor chirurgie en interne geneeskunde”
Datum:
Contact: koen.de.meester@uza.be
Stefaan Van Der Mussele (Faculteit Geneeskunde, Universiteit Antwerpen)
Titel:
Karakterisatie van Gedrag bij Mild Cognitive Impairment.
Datum:
Contact: stefan.vandermussele@ua.ac.be
Annemieke De Ryck (Faculteit Geneeskunde, Universiteit Antwerpen)
Titel:
Depressie na Cerebro Vasculair Accident
Datum:
Contact: annemiederyck@yahoo.com
Yoleen Van Camp (Faculteit Geneeskunde, Universiteit Antwerpen)
Titel:
Therapietrouw aan chronische medicatie
Datum:
Contact: yoleen.vancamp@ua.ac.be
Doctoraten in de Biomedische Wetenschappen KULeuven
Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg (verpleegkundigen) Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap (allen)
Overzicht laatste 5 jaar (2008-2012)
Status december 2012
Afgerond doctoraatsonderzoek (chronologisch)
2008
Van den Heede Koen*, Verpleegkundige personeelsinzet en patiëntveiligheid in
acute ziekenhuizen: een onderzoek van administratieve gegevens op
verpleegeenheidsniveau, (promotoren: Prof. W. Sermeus, Prof. A. Vleugels)
(datum verdediging: 28.10.2008).
Eeckloo Kristof, Hospital Governance in Vlaanderen: Exploratieve studie in internationaal
perspectief (Promotoren: Prof. A. Vleugels, Prof. L. Delesie) (datum verdediging:
08.12.2008).
2009
Hellings Johan*, Patiëntveiligheid in het ziekenhuis: basisinzichten en verkenning van
veiligheidscultuur (promotoren: Prof. A. Vleugels, Prof. N. Klazinga - U. Amsterdam)
(datum verdediging: 19.05.2009).
2010
Lemiengre Joke*, Schriftelijk ethisch beleid inzake euthanasie in Vlaamse ziekenhuizen en
ouderenvoorzieningen (Promotoren Prof. P. Schotsmans, Prof. C. Gastmans,
B. Dierckx de Casterlé) (datum verdediging: 25.02.2010)
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Borgermans Liesbeth*, Mastering complexity and quality in chronic care: the case of type 2
Diabetes mellitus (promotoren: Prof. J. Heyrman, Prof. B. Aertgeerts, Prof. R. Grol U. Nijmegen) (datum verdediging: 02.06.2010)
2011
Paans Wolter*, De invloed van het diagnostische redeneerproces op de accuraatheid van de
verpleegkundige diagnose (promotoren Prof. W. Sermeus, Prof. C. Van der Schans Universiteit Groningen) (datum verdediging: 25.01.2011).
Van den Broeck Sofie*, Non-adherence in glaucoma (promotoren: Prof. T. Zeyen,
Prof. S. De Geest) (datum verdediging: 14.03.2011).
Broekmans Susan*, Zelfmedicatie en therapieontrouw in verband met medicatie-inname bij
patiënten met chronische niet-maligne pijn (promotoren Prof. S. Vanderschueren,
K. Milisen) (datum verdediging: 30.05.2011).
De Bleser Leentje*, Measurement and improvement of medication adherence in chronic
disease populations: The case of electronic monitoring in solid organ transplant
patients (promotoren: Prof. S. De Geest) (datum verdediging: 10.06.2011)
Van Vliet Ellen*, Effects of clinical pathways and health operations management methods on
patient flows in hospitals (promotoren Prof. W. Sermeus, Prof. J. Vissers - Erasmus
Universiteit Rotterdam) (datum verdediging: 19.08.2011).
Goossens Lieve*, Totally implantable venous access devices: malfunction problems unveiled
(promotoren: Prof. M. Stas, Prof. P. Moons) (datum verdediging: 27.09.2011).
Diya Luwis, Multilevel Models in Health Care Research: application to nurse staffing research
(Promotor Prof. E. Lesaffre, Prof. W. Sermeus, Prof. G. Verbeke), (datum verdediging:
29.09.2011).
Van Rensbergen Gilberte*, Determinanten van het gebruik van Rust- en Verzorgingstehuizen
(promotoren: Prof. Benoit Nemey de Bellevaux, Prof. J. Peers, Prof. J. Pacolet)
(datum verdediging: 10.10.2011).
2012
Wellens Nathalie, Comprehensive Geriatric Assessment: Clinimetric aspects of the InterRAI
Acute Care (promotoren: Prof. K. Milisen, Prof. J. Flamaing, Prof. P. Moons) (datum
verdediging: )
Van Herck Pieter*, Betalen voor kwaliteit. Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een
evicence based incentieven programma, gericht op de ondersteuning van de kwaliteit
van zorg in de algemene ziekenhuizen (Promotoren: Prof. W. Sermeus, Prof. Lieven
Annemans- U.Gent) (datum verdediging: 04.06.2012)
Lodewijckx Cathy*, Een klinisch pad voor patiënten gehospitaliseerd met een COPDexacerbatie: impact op klinische, service en financiële outcomes (promotoren Prof.
M. Decramer, Prof. W. Sermeus, Prof. M. Panella - U. Piemonte) (datum verdediging:
12.09.2012)
Dancet Eline**, Kwaliteitsvolle fertiliteitzorgverlening vanuit patiëntenperspectief, een middel
voor benchmarketing van Europese fertiliteitscentra (promotoren: prof. Th. D’Hooghe,
Prof. W. Sermeus, Prof. J. Kremer - U. Nijmegen) (datum verdediging: 17.09.2012)
Van Kelst Liesbeth**, De rol van de vroedvrouw in Vlaanderen (promotoren Prof. B. Spitz,
Prof. W. Sermeus, Prof. A. Thomson - U. Manchester) (datum verdediging: 20.09.2012)
Claessens Patricia*, Sedatie voor refractaire symptomen in de palliatieve zorg. (promotoren:
Prof. P. Schotsmans, Prof. B. Broeckaert, Prof. J. Menten) (datum verdediging:
19.11.2012)
Deneckere Svin*, Het effect van zorpaden op multidisciplinaire teamwerking: een internationale
cluster gerandomiseerde studie (promotoren Prof. W. Sermeus, Prof. Martin Euwema,
Prof. M. Panella - U. Piemonte) (datum verdediging: 03.12.2012)
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2013
Haspeslagh Marc*, Competenties in de gezondheidszorg. Case studie psychiatrisch
verpleegkundigen in de zorg aan depressieve patiënten (promotoren: Prof. L. Delesie,
Prof. P.Igodt, Prof. B. Overlaet) (datum verdediging: 07.01.2013)
Steeman Els*, Leven met dementie vanuit het perspectief van oudere personen met
(vermoedelijke) lichte dementie (promotoren: Prof. B. Dierckx de Casterlé;
Prof. J. Tournoy) (datum verdediging: 14.01.2013)
Lopend doctoraatsonderzoek (alfabetisch)
Apers Silke**, Sense of coherence and salutogenesis through adolescence and young
adulthood: a developmental and contextual perspective in community and medical
populations (promotoren: Prof P. Moons, Prof K. Luyckx)
Berti Dana*, Implementation of an interdisciplinary, nurse coordinated Atrial Fibrillation clinic
(promotoren: Prof H. Heidbuchel, Prof P. Moons)
Braet Anja, Ongeplande heropnames in Vlaamse acute ziekenhuizen: ontwikkelen en
implementeren van preventieve acties (Promotoren: Prof. A. Vleugels, Prof. C. Weltens)
Bruyneel Luk*, Modeling the relationship between acute hospital organization of care and
patient safety: a multi-country study (promotoren: Prof. W. Sermeus,
Prof. E. Lesaffre).
Coolbrandt Annemarie*, Development and evaluation of a nurse-led supportive care program
to reduce symptom burden during chemotherapy (promotoren: Prof. K. Milisen,
Prof. H. Wildiers, Prof. B. Aertgeerts)
De Vliegher Kristel*, Is home nursing in Flanders (Belgium) ready for the future? (promotoren
Prof P. Moons, Prof B. Aertgeerts, Prof. A. Declercq)
Deborah Hilderson*, Transition and transfer of adolescents and young adults with juvenile
idiopathic arthritis to adult health care (promotoren: Prof P. Moons, Prof C. Wouters,
Prof R. Westhovens)
Deschodt Mieke*, Multidisciplinary inpatient geriatric consultation teams in acute hospitals:
organizational aspects and outcomes (promotoren: Prof. K. Milisen, Prof. J. Flamaing,
Prof. P. Broos)
Devriendt Els*, Organizational aspects in the care for older persons at the emergency
department (promotoren: Prof. K. Milisen, Prof. J. Flamaing)
Detroyer Elke*, Nursing aspects of delirium prevention and detection in hospitalized patients
(promotoren: Prof. K. Milisen, Prof. E. Joosten)
Dreesen, Mira, The safety of home care TPN (Promotoren: Prof. L. Willems, Prof. V. Foulon;
Dr. K. Vanhaecht).
Duerinckx Nathalie*, Psychosocial evaluation and outcomes in challenging and understudied
transplant populations (Promotor: Fabienne Dobbels, co-promotor: Sabina De Geest)
Fransens Christine*, Health promotion in severe psychosis through nurse enhanced
medication compliance (promotoren: Prof. A. Vleugels, Prof. J. Peuskens),
Goethals Sabine*, De ethische praktijkvoering van verpleegkundigen in de acute ouderenzorg:
een kwalitatief empirische studie met het zorgproces rond fysieke fixatie als case
(promotoren: Prof. B. Dierckx de Casterlé, Prof. C. Gastmans)
Goossens Eva*, Transitional care in adolescents and young adults with congenital heart
disease: multi-level analysis of healthcare system factors, hospital and patient
characteristics impacting lack of cardiac follow-up. (promotoren: Prof P. Moons,
Prof W. Budts, Prof M. Gewillig)
Kenis Cindy*, Geriatric screening and assessment in older cancer patients. (Promotoren;
prof. Hans Wildiers, prof. Koen Milisen, prof. Johan Flamaing)
Montag Ilke, The impact of clinical pathways for femoral femur fracture: an international
cluster randomized trial (Promotoren: Prof. W. Sermeus,
Prof. M. Panella - U. Piemonte; Dr. K. Vanhaecht)

153 n

Najjar Shahenaz, Beoordeling van de Patiënt Veiligheid op de Palestijnse ziekenhuizen in het
zuiden van de westelijke oever (Promotoren: Prof. A. Vleugels, Prof. M. Hamdam University of Palestina)
Paquay Louis*, Evalutie van de nood aan zorg bij dementerende ouderen (promotoren:
Prof. F. Buntinx, Prof. J. De Lepeleire, Prof. K. Milisen)
Scheepmans Kristien*, Vrijheidsbeperkende maatregelen in de thuiszorg. (promotoren:
Prof. K. Milisen, Prof. B. Dierckx de Casterlé)
Tiedtke Cornelia, Arbeidsongeschiktheid en terugkeer naar werk na borstkanker: een
kwalitatieve studie naar de ervaringen van vrouwelijke werknemers en de daarbij
geboden ondersteuning en visie van de actoren rondom werkhervatting (werkgever,
zorgverleners en sociale instanties). (Promotoren: P. Donceel, A.de Rijk, B. Dierckx
de Casterlé)
Van Gerven Eva, The relation between second victims after serious clinical adverse events and
human resource indicators. (Promotoren: Prof. W. Sermeus, Prof. M. Euwema,
Dr. K. Vanhaecht)
Van Houdt Sabine, Zorgpaden en Coördinatie in de Eerstelijn (promotoren Prof. J. Heyrman,
Prof. J. Delepeleire, Prof. W. Sermeus).
Vanclooster Annick*, Impact van een transmuraal zorgprogramma voor
haemochromatosepatiënten in de regio Leuven (Promotoren: Prof. D. Cassiman,
Prof. B. Aertgeerts, Dr. K. Vanhaecht)
Vanderelst Kristien*, Prospective evaluation of patient-centered outcomes in early Rheumatoid
Arthritis. (promotoren Prof. R. Westhovens, Prof P. Verschueren, Prof P. Moons)
Verelst Sandra, Overbevolking op spoedgevallen in relatie tot het voorkomen van en de
kenmerken van verwikkelingen (promotoren: Prof. G. Van den Berghe, Prof. J.B. Gillet,
Prof. W. Sermeus).
Verschueren Marc*, Het effect van nurse leadership op kwaliteit van zorg (promotoren
Prof. M. Euwema, Prof. J. Kips)
Vlaeyen Ellen*, Fall prevention in residential care: documented effectiveness, prevailing views
and current practices. (promotoren: Prof. K. Milisen, Prof. E. Dejaeger, Prof. S. Boonen)
Zupancic Nele*, Serious health games: a tool to increase knowledge and skills in patients and
health care professionals? (promotoren: Prof. P. Moons, Prof. B. Zaman)
* Kandidaten met een verpleegkundige vooropleiding
** Kandidaten met een vroedkundige vooropleiding
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Projecten HOGENT in functie van een doctoraat
EVIDENCE: Optimalisatie van de kennis van intensievezorgenverpleegkundigen omtrent
evidence-based infectiepreventie
Labeau, S., Corthals, P., Vandewoude, K. & Blot, S.
1/11/06 ➝ 30/11/12
Project: Doctoraatsproject
Promotie van handhygiëne in Vlaamse Woon- en Zorgcentra. Onderzoek naar de invloed
van handhygiëne op de infectieuze morbiditeit binnen rust- en verzorgingstehuizen: een
interventiestu-die gericht op rusthuispersoneel en -bewoners
De Wandel, D., Blot, S. & Vogelaers, D.
1/09/08 ➝ 31/08/14
Project: Doctoraatsproject
Determinanten van zorgtekorten bij zelfstandig thuiswonende ouderen
De Witte, N., Verté, D. & Schols, J.
1/10/08 ➝ 30/09/14
Project: Doctoraatsproject
De behandeling van geïnterneerden in forensisch psychiatrische contexten. Een exploratief
multimethod onderzoek naar effectieve behandelingsmodellen en voorwaarden ter
implementatie in een forensisch psychiatrisch centrum, met aandacht voor specifieke
doelgroepen
Vandevelde, S., De Smet, S., To, W. T., Boers, A., Soyez, V., Vanden Hende, M., Vander Beken, T.
& Vanderplasschen, W.
15/11/08 ➝ 28/09/12
Project: Onderzoeksproject
Een quasi-experimenteel onderzoek naar de invloed van zorgtrajecten op de kwaliteit van
leven van oudere geïnterneerden
De Smet, S., Vandevelde, S. & Verté, D.
1/10/09 ➝ 30/09/15
Project: Doctoraatsproject
Evaluatie instrument voor stageplaatsen verpleegkunde CLES+NL
Labeau, S., De Witte, N. & De Keyzer, W.
1/09/10 ➝ 31/08/12
Project: Onderzoeksproject
Werken aan intergenerationele samenwerking en expertise (ESF-project)
Brandt, S., Vergison, A., Roskam, P., Biltris, A., De Wilde, J., Rommens, E., Vanhaverbeke, S.,
Verzele, M., Walry, I., Resul, T. & Willems, J.
1/07/12 ➝ …
Project: Onderzoeksproject
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11. Slot

Alvorens dit boek te sluiten, willen we aangeven dat onderzoek binnen de professionele
bacheloropleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde uit de steigers lijkt te komen. Er komt
een derde dag van het onderzoek binnen de Vlaamse professionele bacheloropleidingen
Verpleegkunde en Vroedkunde. Reserveer nu reeds vrijdag 22 maart 2013 in uw agenda voor
de derde onderzoeksdag tijdens de 39ste Week van verpleegkundigen en vroedvrouwen
georganiseerd door het NVKVV in het Kursaal te Oostende.
Dank aan ieder die een bijdrage leverde aan de publicatie.
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“Projectwerk als master
gecombineerd met een
job als vroedvrouw is
voor mij ideaal.”
Stephanie, vroedvrouw en master
medisch-sociale wetenschappen

bezoek onze website www.jouwjob.be
AZ Maria Middelares is een bruisend en
dynamisch ziekenhuis. Daarom bouwen
we een gloednieuw complex met 631
bedden en 20 hightech operatiezalen op
campus Maria Middelares. Het zal het
orgelpunt zijn van jaren studie, plannen,
bouwen … maar tegelijk ook het begin
van een nieuw hoofdstuk vol uitdagingen
en nieuwe ontwikkelingen.

AZ Maria Middelares groeit
nog steeds. Daarom zoeken we
enthousiaste verpleegkundigen,
vroedvrouwen en bachelors
medische beeldvorming.
Ontdek al jouw voordelen en
solliciteer via www.jouwjob.be
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Geïnteresseerd?
Wil je meer weten? Contacteer Luc Timmermans, stafmedewerker verpleegkundig en
paramedisch departement. T 09 260 60 96 E luc.timmermans@azmmsj.be
AZ Maria Middelares

Campus Maria Middelares
Kortrijksesteenweg 1026
9000 Gent

Campus Sint-Jozef
Kliniekstraat 27
9050 Gentbrugge

Waag jij de
sprong naar GZA?
Wees gerust, je springt hier niet in het ijle. GZA is een modern uitgeruste
groep vooruitstrevende ziekenhuizen en woonzorgcentra met voor elk wat
wils. We hebben heel wat te bieden, bekijk onze voordelen op
www.werkenbijgza.be

Voor campus Sint-Augustinus en
Sint-Vincentius zoeken wij een (m/v):

Voor campus Sint-Vincentius
zoeken wij een (m/v):

Verpleegkundige
pneumologie/
nefrologie (ve 6 en D15)

Verpleegkundige orthopedie/neurochirurgie/
NKO/oftalmologie/
vaatheelkunde (C5)

Deze afdeling is gespecialiseerd in
pneumologie, nefrologie en de
observatie van longkankerpatiënten.
De disciplines werken multidisciplinair en zijn gericht op acute behandeling, ook van chronische zieken.
Als verpleegkundige sta je in voor de
dagelijkse verzorging en begeleiding
van de patiënten en het geven
van intraveneuze therapie.

Naast orthopedie, kunnen patiënten
hier ook terecht voor vaat- en thoraxheelkunde, neus-, keel- en oorpathologieën en neurochirurgie. Omwille
van de diversiteit aan leeftijd van
patiënten en de verschillende pathologieën kent deze dienst een groot
verloop aan patiënten, wat het
werken hier erg afwisselend maakt.

Voor campus Sint-Vincentius,
Sint-Jozef en Sint-Augustinus
zoeken wij een (m/v):

Verpleegkundige
geriatrie
Als verpleegkundige coördineer je de
zorg en de multidisciplinaire activiteiten
van de individuele patiënt. Omwille
van de diversiteit en de verschillende
pathologieën die aan bod komen, moet
je als verpleegkundige van veel zaken
op de hoogte zijn. Naast het zorgaspect
vraagt ook het verpleegtechnisch
aspect (staalafname, parameter
controles, wondverzorging …) een grote
vaardigheid.

Vereist voor alle functies:
Je behaalde een diploma verpleegkunde (A2/4e graad BSO of A1/bachelor). Je werkt voltijds of deeltijds.

Belangstelling?
Richt je sollicitatie met cv aan GZA, t.a.v. Talentbeheer,
Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen of mail naar jobsite@gza.be
Meer vacatures: www.werkenbijgza.be
Vind ons op Facebook

ZORG MET GOESTING EN EEN GLIMLACH

• Sint-Augustinus • Sint-Vincentius • Sint-Jozef • De Bijster • Sint-Bavo • Sint-Gabriël • Gemeenschapshuis Sint-Camillus

