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Voorwoord
Voor U ligt een projectverslag over het project ‘Kwetsbare Ouderen’. Het project is tot stand
gekomen vanuit het Veiligheids Managementsysteem en is uitgevoerd in het Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis te Nijmegen. Het kwaliteitsproject is een opdracht vanuit de module ‘Kwaliteitszorg 2’ en
‘Kwaliteitszorg 3’ van de opleiding Verpleegkunde. Wij hebben hierbij gewerkt aan de volgende
competenties:
Kerncompetentie 8: Om de kwaliteit van de zorg te bewaken en te waarborgen participeert
de HBO-verpleegkundige in het ontwerpen van kwaliteitszorg(systeem) op afdelingsniveau.
Kerncompetentie 11: Om het beroep van verpleegkundige te ontwikkelen tot een professie
die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen van de eenentwintigste eeuw, vervult de
HBO-verpleegkundige een actieve rol in de vernieuwing van het beroep en het bevorderen
van het beroepsbewustzijn.
Kerncompetentie 12: Om de kwaliteit van het verpleegkundige beroep op het vereiste peil te
houden zodat het kan voldoen aan de maatschappelijke criteria, werkt de HBOverpleegkundige actief mee aan de bevordering van de deskundigheid van de beroepsgroep.
We willen graag Drs. A. Rensen, Drs. A.A.. van der Poll, Dr. J. Schouten, Mw. H. Vermeulen, Mw. M.
Lensink en Mw. D. van Dijk bedanken voor hun kritische blik, vele feedback en goede begeleiding
tijdens het onderzoek. We hebben veel geleerd van alle betrokkenen, over hoe een
implementatieproces verloopt en hoe de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden. Ook willen we alle
medewerkers van de afdelingen Interne Geneeskunde en Heelkunde van het Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis te Nijmegen bedanken voor hun openheid en hun medewerking. In het bijzonder
bedanken we de tien verpleegkundigen die meegewerkt hebben met de interviews en de
teamleidsters. Als laatste willen we al onze familieleden en vrienden bedanken voor hun steun
tijdens het kwaliteitsproject. We hebben met veel plezier en in goede samenwerking aan dit
kwaliteitsproject gewerkt.

Joyce Kadmaijer
Ivonne Nielen
Nijmegen, 13 januari 2011
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Samenvatting
Dit onderzoek richt zich op de implementatie van een kwaliteitsverbetering vanuit het Veiligheids
Management Systeem (VMS) in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Eén thema in het VMS
programma is ‘kwetsbare ouderen’. Het thema bestaat uit de prestatie-indicatoren: delier, vallen,
ondervoeding en fysieke beperking. Door middel van de implementatie van een screeningsformulier
met deze vier prestatie-indicatoren wordt vermijdbare, onbedoelde schade bij kwetsbare ouderen
gereduceerd. Als er vanuit het screeningsformulier een verhoogd risico wordt geconstateerd kan er
een risico-analyse worden ingevuld en zullen interventies worden gestart.
De implementatie van het screeningsformulier is begonnen in november 2009 met het aanstellen
van twee uitvoerders. Afdeling B12 (interne geneeskunde) kreeg een externe uitvoerder en afdeling
B44 (heelkunde) kreeg een uitvoerder die als verpleegkundige op de afdeling werkzaam is. Er is een
basismeting gehouden op afdeling B12 naar de screening op de vier prestatie-indicatoren. Op de
afdelingen B12 en B44 is in oktober 2010 gestart met de invoering van dit screeningsformulier.
Binnen dit onderzoek is er op afdeling B12 bekeken hoe er gescreend wordt of er een risico-analyse
wordt ingevuld en of er interventies ondernomen worden. Tevens zijn op afdeling B12 en B44 vijf
interviews gehouden met verpleegkundigen om achter de belemmerende en bevorderende factoren
met betrekking tot de invoering van het screeningsformulier in kaart te brengen.
Er zijn 43 (70%) van de 61 dossiers van patiënten van 70 jaar en ouder tijdens de nameting
gescreend. De belangrijkste resultaten waren dat van delier 62% gescreend was, van vallen was dit
66%, van ondervoeding 69% en van fysieke beperkingen 61%.
In de basismeting was de gemiddelde opnameduur van patiënten 9,9 dagen en tijdens de nameting is
deze 10,2 dagen. Zowel tijdens de basis- als nameting zijn er geen MIP-meldingen gedaan.
De belangrijkste resultaten uit de interviews zijn dat op beide afdelingen alle verpleegkundigen het
belang van het screeningsformulier in zien, de uitvoerder die werkzaam is op de afdeling is voor de
verpleegkundigen erg toegankelijk bij problemen of vragen en de scholing met een casuïstiek erin
verwerkt is erg leerzaam. De verpleegkundigen op beide afdelingen geven wel aan dat het screenen
nog veel tijd kost en dat er veel dubbel werk gedaan moet worden.
De belangrijkste conclusies zijn dat op afdeling B12 de screening van delier, vallen en fysieke
beperkingen door de verpleegkundigen is verbeterd. Bij delier is de screening zelfs bijna verdubbeld.
Zowel de gemiddelde opnameduur en het aantal MIP-meldingen zijn niet veranderd in de nameting
in vergelijking met de basismeting. De belangrijkste bevorderende factoren voor de
verpleegkundigen zijn een uitvoerder die werkzaam is op de afdeling, scholing met casusbespreking
en aanwezigheid van disciplines en voldoende informatievoorzieningen om verpleegkundigen
gemotiveerd te houden. De belangrijkste belemmerende factoren voor de verpleegkundigen zijn dat
het invullen nog erg veel tijd kost en het veel dubbel werk is doordat het anamneseformulier en het
screeningsformulier aparte formulieren zijn.
De belangrijkste aanbevelingen die gedaan zijn is het verplichten van een scholing met
casusbespreking en aanwezigheid van andere disciplines en het integreren van het
screeningsformulier in het anamneseformulier. Bij deze laatste aanbeveling moet wel gekeken
worden of er dan gebruik gemaakt gaat worden van één anamneseformulier voor alle patiënten of
twee anamneseformulieren, één voor patiënten jonger dan 70 jaar en één voor patiënten van 70 jaar
en ouder.
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1. Inleiding
Het project gaat over de groep ‘Kwetsbare ouderen’. De groep ouderen groeit met de jaren en wordt
steeds groter. Ouderen hebben meer risico’s op bijkomende problemen tijdens ziekenhuisopnames.
Voor de patiëntveiligheid heeft het Veiligheids Management Systeem tien inhoudelijke thema's
vastgesteld waarop veel winst te behalen valt als het gaat om het terugdringen van de onbedoelde
vermijdbare schade in ziekenhuizen. Eén van die thema’s is Kwetsbare ouderen. Hieronder wordt
verder beschreven hoe het project tot stand gekomen is, waarom het belangrijk is, wat het project
inhoudt en welke onderzoeksvragen naar voren komen.
Patiëntveiligheid komt de laatste jaren naar voren als een cruciaal onderdeel van kwalitatief goede
zorg. Uit een aantal buitenlandse studies is gebleken dat grote aantallen patiënten onbedoelde
schade oplopen tijdens de behandeling in een ziekenhuis (Baker et al., 2004).
In Nederland is er weinig tot geen onderzoek gedaan naar het gebruik van screeningslijsten om
onbedoelde schade bij ouderen tegen te gaan. Er is wel een scriptie vanuit de HBO-kennisbank over
‘Kwetsbare ouderen’ met betrekking tot delier en vallen. In deze scriptie worden extra
screeningsvragen ingevoerd voor vallen en delier om vermijdbare, onbedoelde schade bij kwetsbare
ouderen te reduceren. In de resultaten van dit onderzoek staat onder andere beschreven dat bij 52%
van de patiënten van 70 jaar en ouder de screeningsvragen waren ingevuld (Van Aalten, Blanken,
Van Broekhoven – Bijl, 2010).
In 2004 is er een grootschalig dossieronderzoek gehouden in de Nederlandse ziekenhuizen (Bruijne,
de, Zegers, Hoonhout, Wagner, 2004). Uit dit onderzoek blijkt dat in 7926 beoordeelde dossiers 744
gebeurtenissen met onbedoelde schade zijn gevonden in 663 opnames. In 70 opnames (11% van
663) zijn meerdere gebeurtenissen met onbedoelde schade vastgesteld. Dit onderzoek heeft zich
gericht op patiënten van alle leeftijden en laat zien dat er nog veel te behalen valt betreft
patiëntveiligheid.
“Onbedoelde schade wordt gedefinieerd als een onbedoelde uitkomst die is ontstaan door het (niet)
handelen van een zorgverlener en/of door het zorgsysteem met schade voor de patiënt zodanig
ernstig dat er sprake is van tijdelijke of permanente beperking dan wel overlijden van de patiënt”
(Veilige zorg, ieders zorg, 2008).
Om de patiëntveiligheid in Nederland te verbeteren moeten Nederlandse zorginstellingen zich
houden aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Deze wet geeft aan dat instellingen sinds 1996
verplicht zijn: verantwoorde zorg te bieden, een organisatie te hebben die redelijkerwijs tot
verantwoorde zorg leidt, te beschikken over een kwaliteitssysteem en zorg te dragen voor een
openbaar verslag (Orde van medisch specialisten, 2010).
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is belast met toezicht en handhaving van de
Kwaliteitswet Zorginstellingen. De IGZ heeft een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) gecreëerd.
Alle ziekenhuizen in Nederland zijn sinds 1 januari 2008 verplicht een begin gemaakt te hebben met
het werken met een VMS. Het VMS vormt het systeem waarmee ziekenhuizen continu risico’s
signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Het VMS heeft
hiervoor tien thema’s ontwikkeld, waaronder kwetsbare ouderen.
Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare, oudere patiënten risicovol vanwege hun verhoogde kans
op complicaties. Veel van deze complicaties hebben functionele en/of cognitieve achteruitgang van
de oudere patiënt tot gevolg (VMS, 2009). In Nederland komen steeds meer oudere mensen. In
januari 2010 woonden er in Nederland 16.577.612 mensen waarvan 15,3% ouder is dan 65 jaar. In
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1980 was de groep ouderen van 65+ nog 11,5% (CBS, 2010). Vergrijzing is een belangrijk begrip in de
gezondheidszorg. Vergrijzing is de toename van het aantal ouderen op de totale bevolking. In
Nederland neemt de vergrijzing toe. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschrijft in 2008
de prognose van de vergrijzing voor Nederland: in 2010 is 12,0% van de Nederlanders 70 jaar en
ouder en in 2025 zou dit naar schatting 15,3% van de Nederlandse bevolking zijn (CBS, 2008). Deze
vergrijzing heeft tot gevolg dat er ook steeds meer ouderen in de ziekenhuizen worden opgenomen.
Om kwalitatief goede verpleegkundige zorg aan kwetsbare ouderen te kunnen bieden heeft het VMS
een praktijkgids ontwikkeld. Voor deze praktijkgids heeft het VMS een screeningsbundel vastgesteld
voor een vroegtijdige herkenning van de vier geselecteerde geriatrische problemen, ook wel
prestatie-indicatoren genoemd. Het gaat hierbij om delirium, vallen, ondervoeding en fysieke
beperkingen. Het VMS (2009) heeft in deze praktijkgids het volgende doel opgesteld:
In 2012 worden alle klinische patiënten van 70 jaar en ouder gescreend op delirium, vallen,
ondervoeding en fysieke beperkingen en worden op alle geconstateerde risico’s preventieve- en
behandelinterventies ingezet, met als uiteindelijk doel te voorkómen dat bij patiënten van 70 jaar en
ouder door een ziekenhuisopname (vermijdbaar) functieverlies optreedt.
Het VMS heeft gekozen voor een aantal afbakeningen. Met kwetsbare ouderen worden ouderen
vanaf 70 jaar bedoeld. Met dit leeftijdscriterium wordt aangesloten bij de prestatie-indicator delirium
van de IGZ, hierin wordt ook uitgegaan van patiënten van 70 jaar en ouder.
De prestatie-indicatoren; vallen, delirium, ondervoeding en fysieke beperkingen komen in Nederland
veel voor. Ongeveer 2 tot 15% van de opgenomen patiënten maakt minimaal één val door gedurende
de opname, hoewel de spreiding van de gepubliceerde incidentiecijfers enorm varieert (0,3 tot 19
per 1.000 patiëntdagen). In een Nederlands onderzoek was de valincidentie 8,9 per 1.000
patiëntdagen. Dertig procent van de opgenomen patiënten die gevallen zijn, valt nog een keer
gedurende de opname (VMS, 2009).
Jaarlijks krijgen tussen de 100.000 en 150.000 ziekenhuispatiënten een delirium. Tijdens een
ziekenhuisopname ontstaat bij 10 tot 40% van de oudere chirurgische patiënten delirium. Ongeveer
30 tot 40% van de oudere, interne patiënten heeft op het moment van de acute opname in het
ziekenhuis een delirium (VMS, 2009). De gemiddelde prevalentie van patiënten met ernstige
ondervoeding stijgt in de periode 2004-2007 van bijna 20% bij 60-65 jarigen tot bijna 27% bij de
groep boven de 85 jaar (LPZ, 2008). Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat het
functieverlies bij ouderen, dat na ziekenhuisopname aanhoudt, tussen de 20 tot 50% kan liggen
(Inouye, Bogardus, Baker, Summers, Cooney, 2000. Covinsky et al., 2003).
In 2009 had het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) te Nijmegen 28.864 opnames (Jaarverslag
CWZ, 2010). Bij 44,3% van de opnames in 2009 ging het om een opname van een patiënt van 70 jaar
en ouder. Om de zorg voor deze kwetsbare ouderen te verbeteren heeft het CWZ het project
‘Kwetsbare ouderen’ in januari 2010 opgestart. Dit project is een klein onderdeel van het ‘Coming
oud’ project. Het ‘Coming Oud’ project is een verzameling van projecten opgericht door de geriatrie
en het doel is om op alle afdelingen binnen het ziekenhuis geriatrische zorg te kunnen bieden
(geriatrisering). In de stuurgroep van het project ‘Coming Oud’ bevinden zich de medisch manager,
manager bedrijfsvoering, manager assistent en teamleider, om het organisatorisch te regelen.
Binnen het project ‘Kwetsbare ouderen’ bevindt zich een andere projectgroep waarin de
verpleegkundigen, een arts en de teamleider zitten voor de praktische uitvoering van projecten.
De praktijkgids van het VMS wordt bij het project ‘Kwetsbare ouderen’ door de projectgroep als
leidraad gebruikt. Bij het project is gebruik gemaakt van screenings-, preventieve- en
behandelinterventies. Binnen dit project wordt als screeningsinterventie een screeningsformulier
geïmplementeerd. Dit screeningsformulier bevat vragen om het risico van vallen, delirium,
ondervoeding en fysieke beperkingen te bepalen. Met dit screeningsformulier kunnen
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verpleegkundigen een risico-analyse maken. Zodra een patiënt positief gescreend wordt op één of
meer van de prestatie-indicatoren kunnen de verpleegkundigen een risico-analyse opmaken. De
risico-analyse bevat verdiepende vragen waardoor een duidelijk beeld gevormd kan worden van het
risico. Deze risico-analyse kan een hulpmiddel zijn bij het formuleren van interventies. Deze
interventies komen voort uit protocollen binnen het CWZ en uit de VMS praktijkgids. Allereerst
kunnen de verpleegkundigen zelf interventies bedenken, daarnaast zijn er een aantal interventies
door de projectgroep opgesteld die de verpleegkundigen kunnen ondersteunen bij het opstellen van
de interventies. Het gaat hierbij om zowel preventieve als behandelinterventies.
Het screeningsformulier wordt eerst op twee afdelingen geïmplementeerd, B12 en B44. Afdeling B12
is de afdeling Interne Geneeskunde en afdeling B44 is de afdeling Heelkunde. Voordat de
screeningsformulieren op beide afdelingen worden geïmplementeerd is er een basismeting verricht.
Hierin is alleen gescreend op het invullen van de vier prestatie-indicatoren in het huidige
anamneseformulier in 2009. Deze basismeting wordt gezien als nulmeting. Op afdeling B12 wordt 1
oktober 2010 gestart met de implementatie van de screeningsformulieren en op afdeling B44 wordt
hier eind oktober 2010 mee gestart.
Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie op de afdeling wat betreft implementatie van
het project ‘Kwetsbare ouderen’ en de belemmerende en bevorderende factoren die de
verpleegkundigen op de afdelingen ervaren wordt dit onderzoek gestart. Dit onderzoek wordt gezien
als een nameting. Verschillen die verwacht worden tussen beiden metingen zijn dat de
screeningslijsten nu beter ingevuld worden en dat er eventueel een kortere opnameduur is bij de
patiënten.
In figuur 1 is een tijdspad gepresenteerd waarin de implementatie op afdeling B12 staat afgebeeld.
Op afdeling B12 is in november 2009 een basismeting verricht waarin gekeken werd hoe de
screening op de prestatie-indicatoren in het anamneseformulier. Over de periode van de basismeting
worden de gegevens over de opnameduur en de MIP-meldingen opgevraagd. Aan de hand van de
basismeting is begonnen met de implementatie van het screeningsformulier, deze implementatie is
een continu proces. Dit project is een nameting. In deze nameting wordt gekeken hoe er wordt
gescreend op de prestatie-indicatoren, of er een risico-analyse wordt gemaakt en of er interventies
worden opgesteld. Ook worden de opnameduur en de MIP-meldingen van de periode van de
nameting opgevraagd van de patiënten die gescreend moeten worden.

12-11-2009 t/m 23-12-2009

Vanaf 12-11-2009

1-10-2010 t/m 24-12-2010

Figuur 1: Tijdspad van de implementatie van afdeling B12.

Op afdeling B44 wordt eind oktober 2010 begonnen met het gebruik van de screeningsformulieren,
hierdoor is het niet haalbaar om afdeling B44 nog mee te nemen in het onderzoek naar het
gebruiken van de screeningsformulieren. Omdat afdeling B44 later gestart is wordt de basismeting
van deze niet gebruikt.
Er is voor gekozen om de verpleegkundigen van B44, net als op B12, wel te interviewen over de
belemmerende en bevorderende factoren m.b.t. de screeningsinterventie en preventieve- en
behandelinterventies. Door middel van een topiclist worden de verpleegkundigen op hun motivatie,
waardering, kennis, tijd en middelen, weerstand van andere partijen en organisatorische
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ondersteuning van de screeningslijst bevraagd. Hierin worden belemmerende en bevorderende
factoren onderzocht.
De volgende onderzoeksvragen en doelstellingen zijn geformuleerd.
1.1 Onderzoeksvragen
1. Wat is het verschil in de mate waarin de screeningsbundel wordt opgevolgd tussen de
basismeting en nameting door de verpleegkundigen van afdeling B12?
2. Wat zijn de resultaten tijdens de nameting met betrekking tot:
a. Het binnen 24 uur na opname of overname screenen van patiënten van 70 jaar en
ouder door verpleegkundigen van afdeling B12?
b. Het invullen van de risico-analyse door verpleegkundigen van afdeling B12?
c. Het opstellen van interventies door verpleegkundigen van afdeling B12?
3. Wat is het verschil tussen de resultaten uit de basismeting en nameting met betrekking tot:
a. De opnameduur van de patiënten van 70 jaar en ouder?
b. De MIP-meldingen over delier, vallen, ondervoeding en fysieke beperkingen bij
patiënten van 70 jaar en ouder die worden gedaan door verpleegkundigen?
4. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren m.b.t. de screeningsinterventie en
preventieve- en behandelinterventies volgens de verpleegkundigen van afdeling B12 en B44?
1.2 Doelstellingen
In januari 2011 is inzicht gegeven in:
- de huidige situatie van het gebruik van de screeningsformulieren, het maken van een
risico-analyse en opstellen van de bijbehorende interventies door verpleegkundigen op
afdeling B12;
- het verschil van uitkomsten tussen de basismeting en de nameting met betrekking tot de
screening;
- de opnameduur en MIP-meldingen over vallen, ondervoeding, fysieke beperkingen en
delier door verpleegkundigen van patiënten van 70 jaar en ouder op de afdelingen B12;
- het verschil in de opnameduur en het aantal MIP-meldingen tussen de periode van de
basismeting en de nameting;
- de belemmerende en bevorderende factoren van de screeningsinterventies en
preventieve- en behandelinterventies volgens de verpleegkundigen van afdeling B12 en
B44.
1.3 Leeswijzer
Deze paragraaf zal een beeld geven over de hoofdstukken die in het ontwerpplan nog aan bod gaan
komen.
In hoofdstuk 2 zal een theoretisch kader te vinden zijn. Hierin wordt beschreven wat de VMS
praktijkgids ‘Kwetsbare ouderen’ inhoud, wat het begrip implementatie inhoud, hoe de
implementatie van de praktijkgids binnen het CWZ is verlopen en welke keuzes hierbij genomen zijn.
Daarna zal in het hoofdstuk ‘Methode van onderzoek’ beschreven staan hoe het onderzoek zal
plaatsvinden. Per onderzoeksvraag wordt beschreven hoe de steekproef eruit ziet, hoe de gegevens
verzameld worden en hoe de dataverwerking en analyse plaatsvindt. Dit hoofdstuk is als leidraad
gebruikt voor het uitvoeren van het onderzoek.
In het hoofdstuk ‘Resultaten’ zullen de resultaten van het dossieronderzoek en de interviews
beschreven worden. In het hoofdstuk ‘Conclusies’ zullen de antwoorden gegeven worden op de
onderzoeksvragen. In het hoofdstuk ‘Discussie’ wordt ingegaan op mogelijke zaken die de conclusies
positief of negatief hebben kunnen beïnvloeden.
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Tot slot zal in het hoofdstuk ‘Aanbevelingen’ worden ingegaan op aanbevelingen die zijn benoemd
door de verpleegkundigen in de interviews en aanbevelingen die wij tijdens het onderzoek zijn
tegengekomen.
Aan het eind van het verslag is een literatuurlijst te vinden waarin alle literatuur te vinden is die in
het verslag is gebruikt. Ook zijn er nog een aantal bijlagen te vinden waar in het verslag naar
verwezen is.
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2. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk wordt de VMS praktijkgids ‘Kwetsbare ouderen’ uitgelegd en staat beschreven hoe
het CWZ het project ‘Kwetsbare ouderen’ op afdeling B12 en B44 wordt geïmplementeerd.
2.1 VMS praktijkgids
Het VMS heeft een praktijkgids gemaakt waarin beschreven staat hoe instellingen de zorg voor
kwetsbare ouderen kunnen verbeteren. Het CWZ heeft er voor gekozen om deze praktijkgids als
leidraad te gebruiken bij het project ‘Kwetsbare ouderen’. De praktijkgids heeft al de volgende
doelstelling geformuleerd:
In 2012 worden alle klinische patiënten van 70 jaar en ouder gescreend op:
1 Delirium
2 Vallen
3 Ondervoeding
4 Fysieke beperkingen
en worden op alle geconstateerde risico’s preventieve- en behandelinterventies ingezet, met als
uiteindelijk doel te voorkómen dat bij patiënten van 70 jaar en ouder door een ziekenhuisopname
(vermijdbaar) functieverlies optreedt (VMS, 2009).
“Kwetsbaarheid wordt gedefinieerd als de afname van de reservecapaciteit waardoor relatief kleine
veranderingen in het interne of externe milieu grote gevolgen hebben voor het lichamelijke en
geestelijke functioneren” (Andela, 2007).
Door screening op deze vier indicatoren in de dagelijkse praktijk nauwgezet in te zetten, is het
mogelijk om vroegtijdig (een verhoogd risico op) vier van de grootste geriatrische problemen te
herkennen, complicaties te reduceren en (vermijdbaar) functieverlies zoveel mogelijk te beperken.
“Vallen wordt beschreven als een onbedoelde verandering van de lichaamspositie, die resulteert in
het neerkomen op de grond of een ander lager niveau” (VMS, 2009). In een Engels artikel van C.
Stapleton (2009) en een ander Engels artikel van E. Mertens (2007) wordt beschreven waarom het
belangrijk is vroegtijdige screening te hebben van vallen bij ouderen in het ziekenhuis. Er wordt door
onderzoek het belang aangetoond van de invoering van screeningsvragen met betrekking tot het
valrisico bepalen. De screeningsvragen met betrekking tot valrisico in het artikel van C. Stapleton
hebben als conclusie dat het een kort en makkelijk screeningsinstrument is voor vroegtijdig
signaleren van het valrisico. Het bestaan ervan is een belangrijke eerste stap voor invoering van een
effectief valpreventieprogramma.
“Een delirium wordt beschreven als een tijdelijke, psychische stoornis die wordt veroorzaakt door
een of meer somatische verstoringen of het gebruik dan wel de onttrekking van (genees)middelen.
Een delirium ontstaat acuut, heeft een wisselend beloop en heeft als belangrijkste kenmerken een
verandering in de cognitieve functie, een verlaagd bewustzijn en een gestoorde aandacht en
concentratie” (VMS, 2009). In een Engels artikel van L. Shortridge-Baggett wordt het belang van
vroegtijd een risico op delirium screenen aangetoond. De DOS-scale wordt onderzocht en valide en
betrouwbaar bevonden voor vroegtijdige herkenning van het delirium (Shortridge-Baggett, 2003).
“Voor ondervoeding bij ouderen worden in het algemeen de volgende criteria aangehouden:
BMI (Body Mass Index) < 20 (bij patienten met COPD < 21) en/of > 10% onbedoeld gewichtsverlies in
de afgelopen zes maanden en/of > 5% onbedoeld gewichtsverlies in de laatste maand.
Er is sprake van matige ondervoeding:
BMI 20 – 22 en/of 5 – 10% gewichtsverlies in de afgelopen zes maanden” (VMS, 2009).
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Er is onderzoek gedaan naar het vroegtijdig screenen van ondervoeding door middel van een
screeningsinstrument. In het artikel van H. Kruizenga wordt de short nutritional
assessment questionnaire ofwel SNAQ-score onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid. De
conclusie is dat de SNAQ valide en betrouwbaar is om vroegtijdig ondervoeding te ondervinden (H.
Kruizenga, 2005).
“Onder fysieke beperkingen worden zes gebieden bedoeld: zich wassen, aan- en uitkleden,
toiletgang, incontinentie, transfers in en uit bed/stoel en eten. Bij een score 6 is de patiënt volledig
ADL-afhankelijk. Bij opname wordt aan de patiënt (of als dit niet kan aan zijn mantelzorger) gevraagd
het functioneren van de patiënt bij opname te beoordelen. Drie maanden na opname wordt aan de
patiënt (of mantelzorger) gevraagd het functioneren op dat moment te beoordelen. In geval dat de
score drie maanden na opname 1 punt of meer hoger is dan bij opname, is er sprake van
functieverlies” (VMS, 2009). In twee Engelse artikelen is het belang van vroegtijdig screenen op het
risico van fysieke beperkingen onderzocht en bewezen dat het erg van belang is (Reijneveld, 2007,
Brown, 2004).
Deze vier prestatie-indicatoren komen in Nederland veel voor:
Ongeveer 2 tot 15% van de opgenomen patiënten maakt minimaal één val door gedurende
de opname, hoewel de spreiding van de gepubliceerde incidentiecijfers enorm varieert (0,3
tot 19 per 1.000 patiëntdagen). In een Nederlands onderzoek was de valincidentie 8,9 per
1.000 patiëntdagen. Dertig procent van de opgenomen patiënten die gevallen zijn, valt nog
een keer gedurende de opname (VMS, 2009).
Jaarlijks krijgen tussen de 100.000 en 150.000 ziekenhuispatiënten een delirium. Tijdens een
ziekenhuisopname ontstaat bij 10 tot 40% van de oudere chirurgische patiënten delirium.
Ongeveer 30 tot 40% van de oudere, interne patiënten heeft op het moment van de acute
opname in het ziekenhuis een delirium (VMS, 2009).
De gemiddelde prevalentie van patiënten met ernstige ondervoeding stijgt in de periode
2004-2007 van bijna 20% bij 60-65 jarigen tot bijna 27% bij de groep boven de 85 jaar (LPZ,
2008).
Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat het functieverlies bij ouderen, dat na
ziekenhuisopname aanhoudt, tussen de 20 tot 50% kan liggen (Inouye, Bogardus, Baker,
Summers, Cooney, 2000. Covinsky et al., 2003).
Vanuit de prestatie-indicatoren heeft het VMS per prestatie-indicator een aantal vragen opgesteld
om het risico te bepalen. Deze vragen vormen samen het screeningsformulier. Het VMS heeft per
prestatie-indicator een normering opgesteld voor het bepalen van het risico. Bij delier en vallen moet
bij elke positief beantwoorde vraag actie ondernomen worden. Ondervoeding bevat vijf vragen die
één, twee of drie punten opleveren, bij een totale score vanaf twee punten moet actie worden
ondernomen. Fysieke beperkingen bevat zes vragen die alle één punt opleveren, bij een score vanaf
twee punten moet actie worden ondernomen. De vragenlijst ziet er als volgt uit:
1 Delier
1. Heeft u geheugenproblemen?
Ja/Nee
2. Heeft u in de afgelopen 24 uur hulp nodig gehad bij zelfzorg?
Ja/Nee
3. Zijn er bij een eerdere opname of ziekte perioden geweest dat u in de war was?Ja/Nee
2 Vallen
1. Bent u in de afgelopen zes maanden één of meer keer gevallen?

Ja/Nee
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3 Ondervoeding
1. Bent u onbedoeld afgevallen (in kg)?
a. Meer dan zes kilo in de laatste zes maanden?
b. Meer dan drie kilo in de afgelopen maand?
2. Had u de afgelopen maand een verminderde eetlust?
3. Heeft u de afgelopen maand drinkvoeding of sondevoeding gebruikt?

Ja/Nee
Ja/Nee (3)
Ja/Nee (2)
Ja/Nee (1)
Ja/Nee (1)

Vanaf een score van 2 is deze indicator positief

4 Fysieke beperkingen
1. Heeft u hulp nodig bij baden of douchen?
2. Heeft u hulp nodig bij het aankleden?
3. Heeft u hulp nodig bij het naar het toilet gaan?
4. Maakt u gebruik van incontinentiemateriaal?
5. Heeft u hulp nodig bij een transfer van bed naar stoel?
6. Heeft u hulp nodig bij het lopen?

Ja/Nee (1)
Ja/Nee (1)
Ja/Nee (1)
Ja/Nee (1)
Ja/Nee (1)
Ja/Nee (1)

Vanaf een score van 2 is deze indicator positief

(VMS, 2009)
De actie die ondernomen moet worden zodra één of meer prestatie-indicatoren positief is bestaat
uit het invullen van een risico-analyse en het ondernemen van interventies.
De risico-analyse bestaat uit een aantal verdiepende vragen per prestatie-indicator. Deze vragen
dienen volledig ingevuld te worden om een goed beeld te krijgen van het risico. Zodra er een goed
beeld is van het risico op de prestatie-indicatoren worden er interventies opgesteld. In de
praktijkgids staan een aantal interventies beschreven die de verpleegkundigen kan uitvoeren, hierbij
gaat het om preventieve- en behandelinterventies.
Behandelinterventies zijn interventies die worden uitgevoerd door de arts. Deze interventies
bestrijden de symptomen door bijvoorbeeld medicatietoediening.
Preventieve interventies worden ingezet bij patiënten met een vastgesteld verhoogd risico op een
van de prestatie-indicatoren. Deze interventies moeten voorkomen dat de patiënt valt, ondervoed
raakt, delirant wordt en/of te maken krijgt met fysieke beperkingen (VMS, 2009).
De praktijkgids is zo opgesteld dat instellingen de screeningsinterventie en de preventieve- en
behandelinterventies kunnen implementeren.
2.2 Implementatie
In deze paragraaf staat beschreven wat implementatie is en wat de verschillende fasen binnen het
implementatieproces zijn.
Er zijn veel verschillende definities te vinden van implementeren, een veelgebruikte definitie is:
“Implementeren betekent gebruik maken van de nieuwste inzichten, methoden, technieken of
producten die verbeteringen brengen ten opzichte van de bestaande situatie” (ZonMw, 2010).
Een implementatieproces is in verschillende fasen te onderscheiden:
1. Oriëntatie: In deze fase gaat het erom de deur naar de vernieuwing open te zetten. De
doelgroep moet zich ervan bewust worden, er interesse in krijgen en erbij betrokken raken.
In dit stadium moeten mensen ook het gevoel krijgen dat de vernieuwing cruciaal is voor het
eigen werk of dat een (latente) behoefte kan worden ingewilligd.
2. Inzicht: In deze fase wordt de doelgroep geïnformeerd over wat de vernieuwing precies
inhoudt. Het gevoel moet ontstaan dat de verandering noodzakelijk is: doorgaan op de oude
weg is niet langer acceptabel.
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3.

Acceptatie: In deze fase ligt de nadruk op het motiveren van de doelgroep om echt te
veranderen. Men moet ervan doordrongen raken dat veranderen zinvol is en dat zij ook in
staat zijn om te veranderen.
4. Veranderen: In deze fase is het de bedoeling een start te maken met de verandering in de
praktijk. De doelgroepen krijgen de kans om op kleine schaal de vernieuwing uit te voeren en
er ervaring mee op te doen. Ze oefenen in vaardigheden en zetten zo nodig veranderingen in
gang binnen hun organisatie.
5. Behoud van verandering: In deze fase gaat het erom ervoor te zorgen dat de vernieuwing
beklijft. (ZonMw, 2010)
Om het implementatieproces doelgericht te laten verlopen wordt vaak gebruik gemaakt van een
implementatiestrategie.
“Onder implementatiestrategie wordt een geheel van doelgerichte, samenhangende activiteiten
verstaan die de invoering van een bepaalde werkwijze of product mogelijk maken” (ZonMw, 2010).
Binnen de implementatiestrategie worden de volgende stappen onderscheiden:
- Veranderingsvoorstel ontwikkelen;
- Obstakels voor de verandering identificeren;
- Acties bij de obstakels verbinden;
- Een plan ontwikkelen;
- Het plan uitvoeren en vooruitgang evalueren (Grol, 2006).
De volgende paragraaf geeft een beeld van de implementatie binnen het CWZ volgens de stappen
van de implementatiestrategie. Hierin zal ook gekeken worden naar de verschillen en
overeenkomsten met de VMS praktijkgids.
2.3 Implementatie praktijkgids ‘Kwetsbare ouderen’ binnen CWZ
2.3.1 Ontwikkel een veranderingsvoorstel
Het project ‘Kwetsbare ouderen’ komt voort uit de praktijkgids van het VMS. Dit project wordt eerst
binnen twee afdelingen binnen het CWZ geïmplementeerd om het vervolgens ziekenhuisbreed te
implementeren. De onderzoekers van het project ‘Coming Oud’ hebben in 2004, 2008 en 2009 de
kennis en vaardigheden van verpleegkundigen m.b.t. vallen, delier, ondervoeding en fysieke
beperkingen ziekenhuisbreed gemeten. Als meetinstrument is de Geriatric Institutional Assessment
Profile (GIAP) gebruikt. Dit is een gestructureerde vragenlijst met 100 vragen over de vier prestatieindicatoren. Aan de hand van de resultaten van de GIAP en bereidheid van afdelingen zijn twee
afdelingen gekozen voor het implementeren van het project ‘Kwetsbare ouderen’. Het gaat om
afdeling B12, een interne afdeling, en afdeling B44, een heelkunde afdeling.
In november 2009 is er op afdeling B12 een basismeting gehouden. Hierbij is onderzocht in welke
mate er op het huidige anamneseformulier wordt gescreend op de prestatie-indicatoren. Er zijn 70
dossiers van patiënten van 70 jaar en ouder gescreend. Hierin bleek dat er patiënten waren die
meerdere keren waren gescreend, de screeningsresultaten waren niet altijd gelijk aan elkaar. Om aan
de eis aan te sluiten die aangeeft dat patiënten van 70 jaar en ouder binnen 24 uur na opname
moeten worden gescreend, werd bij dubbele dossiers alleen het eerst gescreende dossier
meegenomen voor dit onderzoek. Hierdoor bleven nog 31 dossiers over.
2.3.2 Identificeer obstakels voor de verandering
Grol en Wensing (2006) hebben factoren beschreven die de implementatie kunnen belemmeren of
bevorderen, namelijk:
- Kennis over de vernieuwing;
- Waardering van de vernieuwing;
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-

Motivatie voor toepassing;
Tijd of middelen;
Weerstand of meewerking van andere partijen (andere disciplines, verzekeraars, patiënten);
Organisatorische belemmeringen of bevorderingen.

Tijdens het implementeren van het project ‘Kwetsbare ouderen’ is binnen het CWZ rekening
gehouden met belemmerende factoren. Tijdens een gesprek met de uitvoerders kwamen deze
belemmerende factoren naar voren. Deze belemmerende factoren, die geformuleerd zijn met behulp
van de belemmerende factoren volgens Grol en Wensing (2006), worden in drie categorieën
verdeeld:
1. Individuele zorgverleners:
- Organiseren van bijeenkomsten: Als de teamleiders tijd hebben gevonden voor een
bijeenkomst in bijvoorbeeld een werkoverleg is het lastig om er voor te zorgen dat alle
verpleegkundigen erbij zijn. Vaak is er maar een klein groepje waardoor niet alle
verpleegkundigen uitleg krijgen over het onderwerp.
- Afdeling B12 heeft nog weinig ervaring met het verlenen van geriatrische zorg. Zij werken
nog weinig samen met geriaters en geriatrisch verpleegkundigen. Afdeling B44 heeft hier
meer ervaring mee vanwege andere geriatrische projecten die op de afdeling voorkomen,
bijvoorbeeld het collumcare-project.
2. Sociale context:
- Teamleiding: De teamleiders bepalen wanneer bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden
en wanneer het screeningsformulier ingevoerd wordt. Het is lastig om aan de teamleider
goed duidelijk te maken waarom dit project belangrijk is. Teamleiders hebben soms andere
prioriteiten waardoor het project vertraging oploopt.
- Overnames: Afdeling B12 heeft veel overnames van andere afdelingen, dit zorgt ervoor dat
de anamneseformulieren vaak minder goed worden ingevuld.
- Op de afdelingen worden meerdere projecten vlak na elkaar ingevoerd. Hierdoor hebben de
verpleegkundigen maar weinig tijd om eraan te wennen voordat het volgende project van
start gaat. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het KIP-project, dit is een project die moet leiden
tot vermindering van opnameduur.
3. Structurele voorwaarden:
- Anamneseformulieren: Op afdeling B44 is een duidelijk anamneseformulier dat goed
ingevuld wordt. Op afdeling B12 is dit echter lastiger omdat hier meerdere
anamneseformulieren worden gebruikt die niet allemaal even goed ingevuld worden.
2.3.3 Verbind acties bij de obstakels
In deze subparagraaf wordt beschreven hoe er tijdens de implementatie met de obstakels is
omgegaan.
Voor iedere afdeling is één uitvoerder aangesteld om het project ‘Kwetsbare ouderen’ te
implementeren. Het gaat hierbij om twee soorten uitvoerder die beide een opleiding tot
verpleegkundige geriatrie volgen. Op afdeling B12 gaat het hierbij om een externe uitvoerder. Op
afdeling B44 is gekozen om een verpleegkundige die één dag in de week werkzaam is op de afdeling
als uitvoerder van het project te benoemen, de rest van de week is deze uitvoerder bezig met het
volgen van een opleiding en het implementeren van het project ‘Kwetsbare ouderen’. Doordat deze
uitvoerders meerdere keren in de week op de afdeling zijn worden de verpleegkundigen (doelgroep)
op de afdeling bereikt en kunnen de uitvoerders gemakkelijker contact krijgen met de teamleiders
waardoor er sneller een bijeenkomst georganiseerd kan worden.
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Omdat er verschil zit in het gebruik en de inhoud van anamneseformulieren op afdeling B12 en B44 is
ervoor gekozen om het screeningsformulier eerst als extra formulier te gebruiken. Het is de
bedoeling dat het screeningsformulier in het anamneseformulier wordt gevoegd. Door het eerst als
extra formulier te gebruiken wordt ervoor gezorgd dat op beide afdelingen het formulier goed
ingevuld kan worden zonder veranderingen met betrekking tot het anamneseformulier.
Op afdeling B12 komen regelmatig overnames voor, hierdoor worden anamneseformulieren door de
verpleegkundigen minder goed ingevuld. Daarom is er voor gekozen om duidelijk te vermelden dat
ook bij overnames het screeningsformulier ingevuld dient te worden.
2.3.4 Ontwikkel een plan
In deze subparagraaf zal een schets gegeven worden van de invoering van de screeningsformulieren
op afdeling B12 en afdeling B44.
In november 2009 is gestart met het project ‘Kwetsbare ouderen’. Tijdens de implementatie wordt er
niet gewerkt volgens een plan, er wordt vooral gekeken naar wat de afdeling nodig heeft en hoe daar
het beste op gereageerd kan worden. De praktijkgids van het VMS wordt als leidraad gebruikt voor
dit project ‘Kwetsbare ouderen’.
Binnen het project ‘Kwetsbare ouderen’ wordt als screeningsinterventie het screeningsformulier
gebruikt uit de praktijkgids, aan de hand van dit formulier wordt de vitaliteitscore berekend. Het CWZ
heeft ervoor gekozen om het screeningsformulier door verpleegkundigen te laten invullen bij
geplande opnames, spoedopnames en overname van patiënten van 70 jaar en ouder binnen 24uur.
Het CWZ heeft ervoor gekozen om niet met de VMS praktijkgids mee te gaan betreft de normering
van de screeningsvragen. Het CWZ hanteert geen normering om ervoor te zorgen dat het formulier
gemakkelijker in gebruik is. Bij een positief gescreende vraag kan de verpleegkundige de risicoanalyse invullen. Deze risico-analyse kan gebruikt worden als hulpmiddel. De verpleegkundigen
zullen in ieder geval preventieve- en behandelinterventies gaan ondernemen.
In overleg met de afdelingen is er voor gekozen om voorbeelden van deze interventies in papiervorm
in de teamkamer te hangen. De verpleegkundigen hebben de vrijheid om zelf interventies te kiezen
maar zodra ze willen, kunnen ze de voorbeeldinterventies gebruiken. Deze voorbeeldinterventies
komen uit protocollen en de praktijkgids ‘Kwetsbare ouderen’. Deze interventies kunnen de
verpleegkundigen op het actieblad in het verpleegkundig dossier rapporteren zodat alle
verpleegkundigen via dit actieblad kunnen werken en rapporteren.
De scholingen zijn op afdeling B44 op 18 Mei 2010 gegeven en op afdeling B12 op 22 en 29
september 2010. Deze scholingen waren niet verplicht maar het wordt wel van de verpleegkundigen
verwacht dat zij hierbij zijn. In de scholing werd uitleg gegeven over de prestatie-indicatoren, de
resultaten van de basismeting en het gebruik van het screeningsformulier.
Op afdeling B12 gaat de invoering van de screeningsformulieren 1 oktober 2010 in, op afdeling B44
gaat de invoering in november 2010 in. Voordat deze ingevoerd worden, wordt er nog een mail naar
alle verpleegkundigen van afdeling B12 en B44 gestuurd over de werkwijze. Zodra de
screeningsformulieren in gebruik genomen zijn, gaan de uitvoerders op de afdelingen ‘coachen on
the job’. Dit betekent dat de verpleegkundigen begeleid en gestimuleerd worden om de
screeningsformulieren goed te gebruiken, de verpleegkundigen kunnen dan al hun vragen stellen.
Het is de bedoeling om meerwaarde van uitvoerders aan te tonen en door middel van de evaluatie
van de implementatie dit project eind 2011 ziekenhuisbreed ingevoerd te hebben.
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2.3.5 Voer het plan uit en evalueer vooruitgang
Het CWZ heeft er voor gekozen om vlak na de invoering van het screeningsformulier dit onderzoek te
laten plaatsvinden. In het onderzoek zal naar voren komen hoe de verpleegkundigen met de
screeningsformulieren werken op het moment dat het wordt ingevoerd en er wordt gekeken wat de
verpleegkundigen zien als belemmerende en bevorderende factoren met betrekking tot de
screeningsformulieren en de implementatie hiervan.
Om een beeld te krijgen van het effect van het project ‘Kwetsbare ouderen’ wordt in dit onderzoek
ook gekeken naar het aantal MIP-meldingen met betrekking tot de prestatie-indicatoren bij
patiënten van 70 jaar en ouder en de opnameduur (in dagen) van patiënten van 70 jaar en ouder. De
MIP-meldingen en opnameduur wordt alleen bekeken op afdeling B12 omdat op deze afdeling voor
het onderzoek al is begonnen met het invoeren van het screeningsformulier.
“MIP-meldingen betekent Melding Incidenten Patiëntenzorg . Onder incident word bedoeld een
gebeurtenis bij de behandeling (onderzoek, verpleging, verzorging) van een patiënt die schadelijk
gevolg heeft gehad of had kunnen hebben” (St. Lucas ziekenhuis, 2010).

16

3. Methode van onderzoek
In dit hoofdstuk wordt de methode van onderzoek beschreven die gebruikt word voor het
onderzoek. Vanuit dit hoofdstuk wordt het onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit vier
onderzoeksvragen en daarom wordt elke onderzoeksvraag in een aparte paragraaf beschreven.
3.1 Onderzoeksvraag 1 en 2
In deze paragraaf wordt een beeld gegeven van de methode van onderzoek bij onderzoeksvraag 1 en
2. Deze onderzoeksvragen zijn:
- Wat is het verschil in de mate waarin de screeningsbundel wordt opgevolgd tussen de
basismeting en nameting door de verpleegkundigen van afdeling B12?
- Wat zijn de resultaten tijdens de nameting met betrekking tot:
o Het binnen 24 uur na opname of overname screenen van patiënten van 70 jaar en
ouder door verpleegkundigen van afdeling B12?
o Het invullen van de risico-analyse door verpleegkundigen van afdeling B12?
o Het opstellen van interventies door verpleegkundigen van afdeling B12?
3.1.1 Onderzoeksdesign
Het onderzoek van onderzoeksvraag 1 en 2 is een kwantitatief onderzoek met een beschrijvend
onderzoeksdesign. In dit onderzoek is, voor onderzoeksvraag 1, beschreven in welke mate de
verpleegkundigen van afdeling B12 tijdens de nameting de screeningsformulieren bij opname of
overname van een patiënt van 70 jaar en ouder invullen. De uitkomsten van de basismeting worden
beschreven en vergeleken met de uitkomsten van nameting.
In dit onderzoek is, voor onderzoeksvraag 2, beschreven binnen hoeveel tijd na opname of overname
patiënten van 70 jaar en ouder gescreend worden, in welke mate er bij een verhoogd risico een
risico-analyse gemaakt is en interventies zijn ondernomen in de periode van de nameting.
3.1.2 Steekproef
Bij de basismeting zijn 150 patiëntendossiers op afdeling B12 onderzocht in de periode van 12
november 2009 t/m 23 november 2009 waarvan 31 patiëntendossiers bij patiënten van 70 jaar en
ouder.
Voor deze basismeting waren de inclusiecriteria:
- Geplande opnames, spoedopnames en overnames op afdeling B12.
- Verpleegkundige dossiers in de periode 12 november 2009 t/m 23 november 2009.
Het exclusiecriterium is:
Patiënten voor dagopname en patiënten opgenomen voor chemotherapie.
Bij de nameting zijn alle dossiers van patiënten van 70 jaar en ouder die ontslagen zijn op afdeling
B12 onderzocht in de periode van 1 november 2010 t/m 24 december 2010.
De inclusiecriteria zijn:
- Dossiers van patiënten van 70 jaar en ouder; Er is gekozen voor patiënten van 70 jaar en
ouder om aan te sluiten bij de prestatie-indicator van delirium. Jongere patiënten kunnen
ook kwetsbaar zijn maar het expertteam van het VMS heeft geadviseerd om eerst de
aandacht te richten op 70-plussers.
- Geplande opnames, spoedopnames en overnames.
- Dossiers van patiënten die tussen 1 oktober en 24 december 2010 zijn ontslagen. Er is 1
november begonnen en de dossiers zijn vanaf 1 oktober onderzocht.
Het exclusiecriterium is:
- Dagopnames en patiënten die voor chemotherapie worden opgenomen.
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De dossiers zijn aan de hand van een checklist gecontroleerd. Deze checklist staat beschreven in de
volgende subparagraaf.
3.1.3 Methode dataverzameling
De resultaten van de basismeting op afdeling B12 zijn verwerkt in een Excelbestand. In dat Excelbestand staat de dag waarop gescreend is, het patiëntennummer, beschreven of er gescreend is op
vallen, delier, ondervoeding en fysieke beperkingen, welke anamnese ingevuld is en de leeftijd van
de patiënt.
Het dossieronderzoek is uitgevoerd aan de hand van een checklist (zie bijlage 1). Deze checklist is
geformuleerd vanuit het screeningsformulier dat op afdeling B12 geïmplementeerd is. De checklist
geeft per patiëntendossier inzicht over:
- Wat de opnamedatum en ontslagdatum zijn, dus de opnameduur;
- De leeftijd van de patiënt;
- Of de patiënt binnen 24 uur na opname of overname wordt gescreend;
- Of alle vragen in het screeningsformulier over de onderwerpen delier, vallen, ondervoeding
en fysieke beperkingen worden ingevuld;
- Of bij vastgesteld risico een risico-analyse wordt vastgesteld;
- Of bij vastgesteld risico bijbehorende interventies op het actieplan genoteerd zijn.
Om de betrouwbaarheid van dit meetinstrument te garanderen is er gebruik gemaakt van
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De eerste vijf patiëntendossiers zijn door beide
studentonderzoekers apart van elkaar onderzocht om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid vast te
stellen. Tevens keek er een expert bij de eerste vijf dossiers mee. De checklist is gecontroleerd op
validiteit door twee experts. Een van de experts is een Internist-intensivist en adviseur van kwaliteit
in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis, Nijmegen. De andere expert is de opdrachtgever van het
onderzoek, zij is klinisch geriater. De twee experts hebben bekeken of gemeten wordt met de
checklist wat gemeten moet worden.
3.1.4 Dataverwerking en –analyse
De gegevens uit het dossieronderzoek bij de nameting zijn verwerkt in een Excell database. Deze
database is vormgegeven vanuit de checklist. Met de checklist is gecontroleerd of het
screeningsformulier in de dossiers wordt ingevuld en of die correct wordt ingevuld. Er is beschreven
hoe er gescreend is op vallen, delier, ondervoeding en fysieke beperkingen, maken van risicoanalyse, het opstellen van interventies en welke interventies er gekozen worden. De opnamedatum,
ontslagdatum, geboortedatum, leeftijd zijn er ook in verwerkt om een beeld van de opnameduur te
krijgen. Voor het betrouwbaar invoeren van de gegevens is een codeboek gemaakt voor de checklist
(zie bijlage 2). De uitkomsten worden per dossier uitgewerkt als frequenties. Voor de analyse van de
nominale meetgegevens zijn frequenties berekend. Voor de meetgegevens op interval en rationiveau
zijn gemiddeldes berekend met daarbij de modus en standaarddeviatie.
3.2 Onderzoeksvraag 3
In deze paragraaf wordt een beeld gegeven van de methode van onderzoek bij onderzoeksvraag 3.
Deze onderzoeksvraag luidt als volgt:
- Wat is het verschil tussen de resultaten uit de basismeting en nameting met betrekking tot:
a. De opnameduur van de patiënten van 70 jaar en ouder?
b. De MIP-meldingen over delier, vallen, ondervoeding en fysieke beperkingen bij
patiënten van 70 jaar en ouder die worden gedaan door verpleegkundigen?
3.2.1 Onderzoeksdesign
Het onderzoek van onderzoeksvraag 3 is een kwantitatief onderzoek met een beschrijvend
onderzoeksdesign. Het onderzoek beschrijft het verschil van de resultaten over de opnameduur en
de MIP-meldingen tijdens de basismeting en de nameting.
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3.2.2 Steekproef
De gegevens over de MIP-meldingen betreft meldingen over vallen, delier, ondervoedingen fysieke
beperkingen. Deze MIP-meldingen zijn verzameld over de meetperiode van de basismeting van 12
november 2009 t/m 23 november 2009 en de meetperiode tijdens de implementatie van 1 oktober
2010 t/m 24 december 2010.
Bij het opvragen van de gegevens over de basismeting en over de meting uit de implementatiefase
zijn de volgende inclusiecriteria gebruikt:
- Patiënten van afdeling B12;
- Patiënten die 70 jaar en ouder zijn;
- De patiënten zijn als geplande opnames, spoedopnames en heropnames opgenomen op
afdeling B12;
Exclusiecriterium: patiënten opgenomen voor een dagopname of chemotherapie. Het
exclusiecriterium is dat het niet gaat om patiënten die op afdeling komen voor een dagopname of
chemotherapie.
Bij het opvragen van de gegevens over de opnameduur uit de twee periodes van dit onderzoek zijn
de volgende inclusiecriteria gebruikt:
- Patiënten van afdeling B12;
- Patiënten die 70 jaar en ouder zijn;
- De patiënten zijn als geplande opnames, spoedopnames en heropnames opgenomen op
afdeling B12;
- Periode 12 november t/m 23 november 2009.
- Periode 1 oktober t/m 24 december 2010.
Exclusiecriterium: patiënten opgenomen voor een dagopname of chemotherapie. Het
exclusiecriterium is dat het niet gaat om patiënten die op afdeling komen voor een dagopname of
chemotherapie.
3.2.3 Methode dataverzameling
De informatie over de MIP-meldingen en opnameduur van de twee verschillende periodes zijn
opgevraagd bij de commissie Management Informatie Voorziening (MIV) in het Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis. Deze commissie kan met behulp van de inclusie- en exclusiecriteria de gegevens van B12
uit een database halen. Door de gegevens van beiden periodes naast elkaar te zetten in een Exceldatabase zijn verschillen of overeenkomsten worden weergegeven.
3.2.4 Dataverwerking en –analyse
De verkregen gegevens van de MIV zijn verwerkt in een Excell bestand. Hierbij is ook een codeboek
gemaakt (zie bijlage 4), zodat alle gegevens uit het Excell bestand op één manier gelezen worden. De
MIP-meldingen zijn in frequenties verwerkt per prestatie-indicator .
De verschillen en overeenkomsten die voortkomen uit de database zijn hier beschreven. De
vergelijking trekken is in kleine mate gedaan, in hoeverre die gedaan kan worden. Bij de basismeting
zijn 31 patiënten van 70 jaar en ouder gebruikt en bij de periode van 1 november t/m 24 december
meerdere patiënten.
3.3 Onderzoeksvraag 4
In deze paragraaf wordt een beeld gegeven van de methode van onderzoek bij onderzoeksvraag 4.
Deze onderzoeksvraag luidt als volgt:
- Wat zijn beperkende en bevorderende factoren m.b.t. de screeningsinterventies en
preventieve- en behandelinterventies volgens de verpleegkundigen van afdeling B12 en B44?
3.3.1 Onderzoeksdesign
Het onderzoek van onderzoeksvraag 4 is een kwalitatief onderzoek met een beschrijvend
onderzoeksdesign. Het onderzoek inventariseert ervaringen en meningen van verpleegkundigen op
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afdeling B12 en B44 over bevorderende en belemmerende factoren m.b.t. de screeningsinterventies
en preventieve- en behandelinterventies bij kwetsbare ouderen.
3.3.2 Steekproef
Bij deze steekproef zijn vijf verpleegkundigen per afdeling geïnterviewd.
Inclusiecriteria zijn:
- Verpleegkundigen niveau 4 en 5 van afdeling B12 en B44;
De verpleegkundigen die worden geïnterviewd mogen veel van elkaar verschillen. Er is gebruikt
gemaakt van verpleegkundigen met een maximum aan variatie. Het gaat om zowel mannen als
vrouwen, verschillende leeftijden, zowel lang als kort werkzaam en zowel pas of allang afgestudeerd.
Dit voor een zo volledig mogelijk beeld.
3.3.3 Methode dataverzameling
Er zijn semi-gestructureerde interviews gehouden met verpleegkundigen van afdeling B12 en B44. In
een semigestructureerd interview liggen de vragen en antwoorden niet van tevoren vast maar de
onderwerpen wel. De interviewer heeft voor het gesprek een aantal onderwerpen vastgesteld aan de
hand van een topic-list (zie bijlage 5). De topiclijst is gebaseerd op theorie van Grol.
De topic-list is door 2 experts bekeken en goedgekeurd. Dat zijn dezelfde experts die de checklist
voor het dossieronderzoek hebben gecontroleerd.
Er hebben proefinterviews plaatsgevonden als voorbereiding en als controle met twee
verpleegkundigen. Die verpleegkundigen zijn uitvoerders van de basismeting op afdeling B12.
De betrouwbaarheid bij kwalitatief onderzoek bestaat uit: geloofwaardigheid, verplaatsbaarheid,
plausibiliteit en verifieerbaarheid.
- Bij dit onderzoek is gezorgd voor de geloofwaardigheid door vanuit documenten een topiclist te vormen die we hebben gebruikt bij de interviews. Tijdens het interview is
doorgevraagd n.a.v. observaties die gedaan worden tijdens het interview, zowel in
lichaamshouding van verpleegkundige als in wat de verpleegkundigen verteld.
- Bij dit onderzoek is gezorgd voor verplaatsbaarheid door in het theoretisch kader een goede
beschrijving te geven van de implementatie op de afdeling en door duidelijk bij het interview
te vermelden of het gaat om een man of vrouw, lang of kort werkende verpleegkundige op
de afdeling en lang of kort afgestudeerde verpleegkundige.
- Bij dit onderzoek is gezorgd voor plausibiliteit door in het gehele ontwerpplan gemaakte
keuzes duidelijk te verantwoorden.
- Bij dit onderzoek is gezorgd voor verifieerbaarheid doordat er vanaf het begin van het
onderzoek een logboek is bijgehouden.
De betrouwbaarheid is nog meer verbeterd door het interview op een geluidsbandje op te nemen
(na goedkeuring van de verpleegkundige).
3.3.4 Dataverwerking en –analyse
De interviews zijn beluisterd en letterlijk uitgeschreven in Word. De belangrijke bevorderende en
belemmerende factoren zijn gemarkeerd om ze te verduidelijken. Bij de eerste twee interviews
analyseerden de interviewers apart van elkaar om mogelijke verschillen in analyse vast te stellen.
Nadat de interviews waren uitgewerkt is er member check toegepast. Hierbij zijn gegevens en
interpretaties voorgelegd aan verpleegkundigen om vast te stellen of de reconstructie van de
werkelijkheid zoals de onderzoeker die begrepen heeft voor hen herkenbaar is. Voor de member
check is de samenvatting van het interview naar de verpleegkundigen gestuurd zodat zij kunnen
lezen of dit de werkelijke informatie is of dat er interpretaties van de interviewers bij zitten.
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4 Resultaten
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten van het onderzoek naar de implementatie van de
VMS praktijkgids ‘Kwetsbare ouderen’ op afdeling B12 en B44. Dit hoofdstuk bestaat uit een
paragraaf over resultaten van het dossieronderzoek op afdeling B12 en een paragraaf over de
resultaten van de interviews op afdeling B12 en B44.
4.1 Dossieronderzoek B12
Deze paragraaf presenteert de resultaten van het dossieronderzoek dat op afdeling B12 is
uitgevoerd. In deze nameting zijn 61 dossiers meegenomen die voldoen aan de criteria. In deze
nameting is naar de volgende onderdelen gekeken:
- Binnen 24 uur invullen van de screeningsformulieren;
- Hoe worden de screeningsformulieren per week ingevuld;
- Screening op de prestatie-indicatoren;
- De gemiddelde opnameduur;
- Het aantal MIP-meldingen.
Tijdscriterium:
Tijdens de periode van de basismeting was niet afgesproken dat de prestatie-indicatoren binnen 24
uur na opname of overname ingevuld moesten zijn. Het is dan ook niet te controleren of dit gedaan
is. Bij invoering van het screeningsformulier is duidelijk aangegeven dat dit formulier binnen 24 uur
na opname en/of overname ingevuld moet worden. Dit was echter moeilijk te controleren. De
screeningsdatum stond niet in elk dossier vermeld, hierdoor is van 31 (51%) van de 61 patiënten van
70 jaar en ouder niet bekend of zij binnen 24 uur na opname gescreend. Van de overige 30 patiënten
is de screeningsdatum wel bekend. Hiervan blijkt dat 25 (83%) van de 30 patiënten binnen 24 uur na
opname of overname is.
Tijdsverloop:
In figuur 2 is per week te zien hoeveel procent van de in die week opgenomen patiënten van 70 jaar
en ouder tijdens de nameting gescreend zijn. Per week is gekeken hoeveel patiënten van 70 jaar en
ouder zijn opgenomen, deze aantallen staan onder elk weeknummer in de grafiek. De
screeningsformulieren zijn als ingevuld gerekend wanneer het formulier grotendeels is ingevuld. In
de grafiek zijn de volgende resultaten te zien.
- In de eerste week zijn geen van de drie patiënten van 70 jaar en ouder gescreend.
- In de tweede en zesde week is 100% van de patiënten van 70 jaar en ouder gescreend.
- In week één, tien en twaalf zijn minder dan 60% van de patiënten van 70 jaar en ouder
gescreend, in de overige weken was dit meer dan 60%.

Figuur 2: Percentage ingevulde screeningsformulieren op afdeling B12 per week.
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Screening:
Tijdens de basismeting zijn 31 dossiers gescreend van patiënten van 70 jaar en ouder op afdeling B12
en tijdens de nameting waren dit 61 dossiers. In figuur 3 is het verschil gepresenteerd in de mate van
screening tijdens deze twee perioden op afdeling B12. Een prestatie-indicator is gescreend wanneer
alle vragen die betrekking hebben tot de prestatie-indicatoren zijn ingevuld. Tijdens de basismeting
werden 10 (32%) van de 31 patiënten van 70 jaar en ouder gescreend op delier, tijdens de nameting
zijn dit 38 (62%) van de 61 patiënten. Bij vallen was dit tijdens de basismeting 19 (61%) van de 31
patiënten en tijdens de nameting zijn dit 40 (66%) van de 61 patiënten. Tijdens de basismeting
werden 27 (87%) van de 31 patiënten gescreend op ondervoeding, tijdens de nameting zijn dit 42
(69%) van de 61 patiënten. Bij fysieke beperkingen was dit tijdens de basismeting werden 14 (45%)
van de 31 patiënten en tijdens de nameting zijn dit 37 (61%) van de 61 patiënten.

Figuur 3: Vergelijking gescreende prestatie-indicatoren afdeling B12 tussen basismeting en nameting.

Delier:
Tijdens het dossieronderzoek zijn verschillende onderdelen onderzocht met betrekking tot de
screening op delier. In tabel 1 is te zien dat bij 38 (62%) van de 61 onderzochte dossiers de drie
vragen met betrekking tot delier volledig zijn ingevuld. Bij 17 (45%) van de 38 volledig gescreende
dossiers is er sprake van een verhoogd risico op delier. Bij 12 (71%) van deze 17 dossiers er een
risico-analyse ingevuld en zijn er interventies beschreven.
Tabel 1: Screening op delier in de nameting op afdeling B12 (n=61).
PrestatieVolledig
Risico (n=38)
Risico-analyse
indicator
gescreend
ingevuld (n=17)
Delier
38 (62%)
17 (45%)
12 (71%)

Interventies
beschreven (n=17)
12 (71%)

Tabel 2 geeft de interventies die beschreven staan weer, ook is er een weergave gemaakt van het
aantal keer dat interventies op het screeningsformulier beschreven staan en/of op het actieblad. In 6
(50%) van de 12 keer dat er interventies beschreven staan, bevinden deze zich op het
screeningsformulier. In 10 (83%) van de 12 keer dat er interventies beschreven staan, bevinden deze
zich op het actieblad. In 4 van de 12 gevallen zijn er zowel op het screeningsformulier als op het
actieblad interventies beschreven. De interventies die beschreven staan zijn zeer verschillend, vaak
wordt er geattendeerd op bijvoorbeeld verminderd zicht of gehoor of op eerder delier of
verwardheid. Eén keer werd er een geriater in consult gevraagd en twee maal is er een DOS-score
bijgehouden.
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Tabel 2: Interventies delier in de nameting op afdeling B12 (n=12).
Interventies op screeningsformulier
Interventies op actieblad
6 (50%)
10 (83%)
2x attentie eerder delier
2x sterk verminderd zicht
1x gestart haldol
2x DOS bijhouden
2x attentie delier
1x attentie dementerend
2x attentie slechthorend
1x haldol starten bij verwardheid
1x 1 of 2 persoonskamer
1x niet verhuizen i.v.m. verwardheid
2x uitleggen waar mw is
1x geriater in consult
1x attentie afasie
1x attentie emotioneel, net echtgenote overleden

Vallen:
Tijdens het dossieronderzoek zijn verschillende zaken onderzocht met betrekking tot de screening op
vallen. In tabel 3 is te zien dat bij 40 (66%) van de 61 onderzochte dossiers de vraag met betrekking
tot vallen is ingevuld. Bij 15 (38%) van de 40 volledig gescreende dossiers is er sprake van een
verhoogd risico op vallen. Bij 8 (53%) van deze 15 dossiers er een risico-analyse ingevuld en zijn er
interventies beschreven.
Tabel 3: Screening op vallen in de nameting op afdeling B12 (n=61).
PrestatieVolledig
Risico (n=40)
Risico-analyse
indicator
gescreend
ingevuld (n=15)
Vallen
40 (66%)
15 (38%)
8 (53%)

Interventies
beschreven (n=15)
8 (53%)

Tabel 4 geeft de interventies die beschreven staan weer, ook is er een weergave gemaakt van het
aantal keer dat interventies op het screeningsformulier beschreven staan en/of op het actieblad. In 5
(63%) van de 8 keer dat er interventies beschreven staan, bevinden deze zich op het
screeningsformulier. In 7 (88%) van de 8 keer dat er interventies beschreven staan, bevinden deze
zich op het actieblad. In 4 van de 8 gevallen zijn er zowel op het screeningsformulier als op het
actieblad interventies beschreven. De interventies die beschreven staan zijn zeer verschillend, vaak
wordt er geattendeerd op hulpmiddelen met lopen zoals rollator, stevige schoenen, hulp
verpleegkundigen. Eén maal is sprake van belmat en bewegingssensor.
Tabel 4: Interventies vallen in de nameting op afdeling B12 (n=8).
Interventies op screeningsformulier (n=8)
Interventies op actieblad (n=8)
5 (63%)
7 (88%)
2x lopen met rollator
2x stevige schoenen
1xurinekweek i.v.m. vaak ’s nachts naar toilet
2x ’s nachts po stoel
4x attentie valrisico
1x ’s nachts bedhekken omhoog
3x hulp transfer 2vpk
1x o.b. lopen
1x belmat
1x bewegingssensor
1x blaaskatheter i.v.m. blaasretentie
1x attentie medicatie

Ondervoeding:
Tijdens het dossieronderzoek zijn verschillende zaken onderzocht met betrekking tot de screening op
ondervoeding. In tabel 5 is te zien dat bij 42 (69%) van de 61 onderzochte dossiers de vijf vragen met
betrekking tot ondervoeding is ingevuld. Bij 24 (57%) van de 42 volledig gescreende dossiers is er
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sprake van een verhoogd risico op ondervoeding. Bij 13 (54%) van deze 24 dossiers er een risicoanalyse ingevuld en bij 14 (58%) van de 24 dossiers zijn er interventies beschreven.
Tabel 5: Screening op ondervoeding in de nameting op afdeling B12 (n=61).
PrestatieVolledig
Risico (n=42)
Risico-analyse
indicator
gescreend
ingevuld (n=24)
Ondervoeding
42 (69%)
24 (57%)
13 (54%)

Interventies
beschreven (n=24)
14 (58%)

Tabel 6 geeft de interventies die beschreven staan weer, ook is er een weergave gemaakt van het
aantal keer dat interventies op het screeningsformulier beschreven staan en/of op het actieblad. In 4
(29%) van de 14 keer dat er interventies beschreven staan, bevinden deze zich op het
screeningsformulier. In 10 (71%) van de 14 keer dat er interventies beschreven staan, bevinden deze
zich op het actieblad. De interventies die beschreven staan komen vaak voort uit het advies van de
diëtist. Er komt namelijk 20 keer een diëtist in consult, dit komt vaak door een automatisch bericht
die naar de diëtisten toe gaan bij invoering van SNAQ-score. Buiten het consult van de diëtist werden
er maar tien andere interventies genomen.
Tabel 6: Interventies ondervoeding in de nameting op afdeling B12 (n=14).
Interventies op screeningsformulier (n=14)
Interventies op actieblad (n14)
4 (29%)
10 (71%)
20x diëtist in consult
4x intake bijhouden
4x hulp bij eten
1x bijhouden output
1x extra vocht toedienen

Fysieke beperkingen:
Tijdens het dossieronderzoek zijn verschillende zaken onderzocht met betrekking tot de screening op
fysieke beperkingen. In tabel 7 is te zien dat bij 37 (61%) van de 61 onderzochte dossiers de zes
vragen met betrekking tot fysieke beperkingen is ingevuld. Bij 16 (43%) van de 37 volledig
gescreende dossiers is er sprake van een verhoogd risico op fysieke beperkingen. Bij 7 (44%) van deze
16 dossiers er een risico-analyse ingevuld en bij 12 (75%) van de 16 dossiers zijn er interventies
beschreven.
Tabel 7: Screening op fysieke beperkingen in de nameting op afdeling B12 (n=61).
Prestatie-indicator
Volledig gescreend Risico
Risico-analyse
(n=37)
ingevuld (n=16)
Fysieke beperkingen
37 (61%)
16 (43%)
7 (44%)

Interventies
beschreven (n=16)
12 (75%)

Tabel 8 geeft de interventies die beschreven staan weer, ook is er een weergave gemaakt van het
aantal keer dat interventies op het screeningsformulier beschreven staan en/of op het actieblad. In 4
(33%) van de 12 keer dat er interventies beschreven staan, bevinden deze zich op het
screeningsformulier. In 12 (100%) van de 12 keer dat er interventies beschreven staan, bevinden
deze zich op het actieblad. In 4 van de 12 gevallen zijn er zowel op het screeningsformulier als op het
actieblad interventies beschreven. De interventies die beschreven staan gaan zes maal over lopen,
negen maal over verzorging, en acht maal over transfers.
Tabel 8: Interventies fysieke beperkingen in de nameting op afdeling B12 (n=12).
Interventies op screeningsformulier (n=12)
Interventies op actieblad (n12)
4 (33%)
12 (100%)
4x lopen rollator
2x lopen onder begeleiding 1vpk
9x hulp ADL
8x hulp transfer
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Opnameduur:
Voor elke patiënt die gescreend is tijdens de basismeting is de opnameduur (in dagen) berekend.
Heropnames zijn hierin niet meegerekend. De gemiddelde opnameduur van de patiënten in de
basismeting is 9,9 dagen met een mediaan van 8,8 dagen. De gemiddelde opnameduur van de
patiënten in de nameting is 10,2 dagen met een mediaan van 8,9 dagen.
MIP-meldingen:
In de periode van de basismeting zijn 31 dossiers gescreend en tijdens deze opnameperiode zijn er
van deze patiënten van 70 jaar en ouder geen MIP-meldingen met betrekking tot de prestatieindicatoren gedaan. In de periode van de nameting zijn 61 dossiers gescreend en in deze periode zijn
er van deze patiënten van 70 jaar en ouder geen MIP-meldingen gedaan met betrekking tot de
prestatie-indicatoren.
4.2 Interviews
Deze paragraaf beschrijft de resultaten uit de interviews met de verpleegkundigen van afdeling B12
en B44. Op beide afdelingen zijn vijf verpleegkundigen geïnterviewd. Op beide afdelingen is er een
man geïnterviewd en vier vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de geïnterviewde verpleegkundigen
op afdeling B12 is 28 jaar en op afdeling B44 31 jaar. Op beide afdelingen heeft één verpleegkundige
de A-opleiding gedaan, één verpleegkundige de MBO-V opleiding gedaan en de overige
verpleegkundigen hebben de HBO-V gedaan. Zowel op afdeling B12 als afdeling B44 werken de
verpleegkundigen gemiddeld 32,4 uur per week. De verpleegkundigen op afdeling B12 werken
gemiddeld 4,5 jaar in de zorg waarvan gemiddeld 1,5 jaar op deze afdeling. De verpleegkundige op
afdeling B44 werken gemiddeld 12,5 jaar in de zorg waarvan gemiddeld 2,5 jaar op deze afdeling.
De resultaten worden beschreven in zes subonderwerpen, namelijk:
- Motivatie van de vernieuwing;
- Waardering van de vernieuwing;
- Kennis van de vernieuwing;
- Tijd en middelen;
- Weerstand bij andere partijen;
- Organisatorische ondersteuning.
Ook bevindt zich aan het eind van het hoofdstuk een overzicht waarin de verschillen tussen afdeling
B12 en B44 terug te vinden zijn die tijdens interviews naar voren kwamen.
Motivatie van de vernieuwing
Zowel de verpleegkundigen van afdeling B12 als de verpleegkundigen van afdeling B44 zien het
belang van de invoering van het screeningsformulier in. Ook de risico-analyse en de interventies
vinden de verpleegkundigen van afdeling B12 en B44 van belang.
“Ik vind het een aanvulling op het anamneseformulier. Ik vind het heel erg belangrijk dat het
ingevoerd is. Want soms schieten bepaalde dingen er toch bij in terwijl je achteraf denkt, als we dat
nou eerder hadden geweten of eerder hadden onderschept dan was het niet zo ver gekomen. Het is
zeker beter voor de familie of de patiënt.”
Op afdeling B12 en B44 vinden meer dan de helft van de verpleegkundigen dat alle patiënten van 70
jaar en ouder gescreend moeten worden. De andere verpleegkundigen zijn van mening dat het
screenen bij bijvoorbeeld terminale patiënten of patiënten die erg verward zijn weinig zin heeft als
patiënten niet meer in staat zijn antwoord te geven op de vragen. De familie is in de meeste gevallen
wel in staat om algemene vragen te beantwoorden maar de vragen uit het risico-analyse zijn in veel
gevallen moeilijk te beantwoorden. Hierdoor is geen duidelijk beeld van de situatie.
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“Ik denk dat alle patiënten van 70 jaar en ouder toch een verhoogd risico hebben op vallen, delier,
fysieke beperkingen en ondervoeding, ik denk niet dat er dan een bepaalde groep uitgesloten moet
gaan worden.”
“Er is een bepaalde categorie waarbij je de screeningslijst niet in kunt vullen omdat de mensen niet
capabel zijn tot invullen. Dat zijn de mensen boven de categorie 70 die al verward zijn of alzheimer
hebben. Dan kan je het met de familie doen maar ik vraag me af het dan wel zin heeft om te doen.”
Waardering van de vernieuwing
Alle verpleegkundigen van afdeling B12 en B44 geven aan dat gebruik van het screeningsformulier
grote voordelen heeft zoals bewustwording, verbeterde kwaliteit van zorg en goed preventief
handelen.
“Doordat je er even tijd aan besteed ondervang je meer, het levert tijd op uiteindelijk”.
Als grootste nadeel geven de meeste verpleegkundigen van afdeling B12 en B44 aan dat er weinig
tijd is voor het invullen van de screeningsformulieren. Een aantal verpleegkundigen geeft wel aan dat
dit minder problemen moet geven als het meer in de denkwijze van de verpleegkundigen komt. De
verpleegkundigen van afdeling B44 geven aan dat dit geen probleem meer zal zijn als het
screeningsformulier in de anamnese wordt verwerkt.
“Ik denk dat het belangrijk is dat je door dit vaker in te vullen, het meer in je achterhoofd zit en de
denkwijze van de verpleegkundige gewoon anders wordt. Bijvoorbeeld dat je er over nadenkt om
met de patiënt een rondje te gaan lopen of zo. Dat zijn interventies waarbij je, als het druk is, niet
snel over nadenkt. Vaak ben je daar uiteindelijk veel minder tijd mee kwijt dan dat je tien keer naar
de patiënt moet lopen omdat hij onrustig is. Ik denk dat er vaker over nagedacht mag worden en dat
de lijst erbij helpt.”
“Ik zou het fijn vinden als de vitaliteitsscore in de anamnese wordt verwerkt. Ik vind het anders heel
rommelig als je bij een patiënt staat en het anamneseformulier is één net formulier en dan krijg je
nog de vitaliteitsscore met allemaal verschillende bladen. Als je dan de hele tijd moet bladeren vind
ik dat ook rommelig voor de patiënt overkomen. Als het samengevoegd zou worden denk ik dat er
veel meer gebruik van gemaakt zou worden en dat het veel vollediger wordt ingevuld. Dan heb je
ook geen dubbel werk meer.”
Kennis van de vernieuwing
Eén van de vijf geïnterviewde verpleegkundigen van afdeling B12 geeft aan bij de scholing aanwezig
te zijn geweest. Twee van de verpleegkundigen geven aan dat zij niet bij de scholing zijn geweest
omdat dit niet juist naar hen was gecommuniceerd.
“Ik heb de scholing gemist en er werd gezegd dat deze nog een keer georganiseerd werd voor
degenen die niet naar de eerste konden vanwege werk. Ik heb daar nog niks van teruggehoord.”
De meerderheid van de verpleegkundigen van B44 is naar de scholing over de vitaliteitsscore
geweest.
“We deden een casus en aan de hand daarvan werd gezamenlijk de vitaliteitsscore ingevuld en dat
vond ik eigenlijk wel het meest interessante, leerzame deel van de hele scholing. Omdat je dan dus
echt bezig bent om een casus te ontleden en daarbij verpleegkundige interventies te bedenken.”
Vier van de vijf geïnterviewde verpleegkundigen op afdeling B12 gaven aan dat bij de eerste keer
invullen van het screeningsformulier de werkwijze duidelijk was. Op afdeling B44 vinden drie van de
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vijf verpleegkundigen bij de eerste keer invullen van het screeningsformulier de werkwijze duidelijk
was.
Tijd en middelen
De meerderheid van de verpleegkundigen op afdeling B12 en B44 vinden het leerzaam om de VMS
praktijkgids een keer door te kunnen lezen.
“Ik denk dat zoiets zeker prettig is. Want als het voor ons niet duidelijk is en je moet leerlingen gaan
begeleiden, hoe moet je dat dan goed overbrengen?”
De verpleegkundigen op afdeling B12 en B44 geven aan dat de items op het screeningsformulier
inhoudelijk goed zijn maar er zijn wel items die beschreven staan met onduidelijke termen zoals
comorbiditeit. De verpleegkundigen op afdeling B44 geven aan dat door een begrippenlijst op de
afdeling deze verwarring is opgelost. De verpleegkundigen van afdeling B12 geven aan dat er bij het
kopje fysieke beperkingen soms onduidelijkheden zijn. Deze onduidelijkheden komen voort uit het
feit dat patiënten in hun thuissituatie soms fysiek meer aankunnen dan bij opname, de
verpleegkundigen vinden het dan niet duidelijk van welke situatie ze moeten uitgaan.
De meeste verpleegkundigen van afdeling B12 en B44 geven aan dat het actieblad de juiste plaats is
voor de interventies. Zij vinden dat dit een plek is waar alle verpleegkundigen voor aanvang van de
dienst naar kijken, dit formulier moet alle activiteiten rondom de zorg van een patiënt bevatten en
dus horen deze interventies daarbij.
Alle verpleegkundigen op afdeling B12 en B44 vinden het belangrijk dat het screeningsformulier
samengevoegd wordt met het anamneseformulier.
“Ik zou graag een lijst zien met alles erin. De vitaliteitsscore en anamnesevragen samengevoegd. Dan
is het net iets makkelijker om je vragen te stellen, er zijn nu echt dingen dubbel. Dan zou ik het ook
gewoon meenemen in het anamnesegesprek.”
Alle verpleegkundigen van afdeling B12 geven aan dat als het druk is op de afdeling het
screeningsformulier een lage prioriteit heeft. De meeste verpleegkundigen geven aan dat het dan
wel wordt overgedragen of opgeschreven voor de dag of dienst er na maar vaak komt er, volgens de
verpleegkundigen, van uitstel afstel.
“Als het druk is wordt het vooruitgeschoven, van dat kan wel wachten. Het kan dan ook voorkomen
dat het helemaal niet meer gebeurt, zo eerlijk ben ik dan ook wel. Maar ik denk wel dat dit iets is wat
gemakkelijk vooruit geschoven wordt als er hogere prioriteiten zijn op het moment.”
Op afdeling B44 merken de verpleegkundigen ook dat bij drukte het screeningsformulier vaak niet
wordt ingevuld, maar volgens de meeste komt dit omdat het nog niet in de denkwijze van de
verpleegkundigen zit. De verpleegkundigen vergeten door de drukte om dit in te vullen, zij vinden het
echter wel belangrijk dat het gebeurd en doen dit daarom de volgende dag.
“Het wordt niet echt aan de kant geschoven maar er wordt gewoon niet meteen aan gedacht. Je
denkt er gewoon even niet meer aan. En je hebt je anamnese gedaan en ik denk dat het nu over het
algemeen wel goed wordt ingevuld.”
Weerstand bij andere partijen
Volgens de verpleegkundigen van afdeling B12 werken andere disciplines op de afdeling nog niet met
het screeningsformulier, hier wordt niet nog echt mee overlegd. De meeste verpleegkundigen geven
aan dat dit niet nodig is.
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“Ik denk dat je bijzonderheden altijd wel moet overdragen maar of die nou daaruit komen of ergens
anders uit. Dat zou geen verschil uit moeten maken.”
Alle verpleegkundigen van afdeling B44 geven aan dat de andere disciplines op de hoogte zijn van het
screeningsformulier, dat komt omdat de logopedie, ergotherapie, geriatrie en fysiotherapie ook bij
de scholing aanwezig waren. Alle verpleegkundigen geven aan de logopedie en ergotherapie er vaker
bij te gaan roepen. Deze disciplines hebben hen duidelijk gemaakt wat ze voor de verpleegkundigen
kunnen betekenen dat ze er vaker bij geroepen kunnen en willen worden.
“Ik zou dat wel prettig vinden een betere samenwerking te hebben omdat je dan echt het idee hebt
dat je alles op alles hebt gezet. Een ergotherapeut kan bijvoorbeeld voor mensen die naar huis gaan
goed inschatten wat er nodig is aan aanpassingen. Met die samenwerking valt nog wel wat te
behalen.”
Organisatorische ondersteuning
De verpleegkundigen van afdeling B12 geven aan voldoende ondersteuning te ontvangen van hun
teamleidster. Deze ondersteuning bestaat vooral uit uitleg, attent maken op het invullen en het
bespreekbaar maken tijdens een werkoverleg. Alle verpleegkundigen van afdeling B44 geven aan
geen ondersteuning ontvangen te hebben vanuit de teamleiding. De meeste verpleegkundigen
vinden dit ook niet nodig, omdat ze voldoende ondersteuning krijgen vanuit de uitvoerder.
Alle verpleegkundigen van afdeling B12 geven aan dat de uitvoerder van het project bij problemen
niet om hulp wordt gevraagd. De meeste verpleegkundigen geven wel aan dat zij op de hoogte zijn
van het feit dat de uitvoerder gebeld kan worden bij problemen.
“Er is wel een hele duidelijke afspraak als we er niet uitkomen, we haar wel kunnen bellen en dat
zouden we moeten doen. Dat zou ook veel leuker zijn en veel meer opleveren. Maar ik heb de indruk
dat het niet echt heel vlot loopt. En waar het aan ligt durf ik niet te zeggen, we kunnen elkaar nog
niet makkelijk vinden.”
“Ik zou eerder naar een collega gaan dan de uitvoerder bellen. Ik denk dat het uiteindelijk wel goed is
een samenvatting te maken met tips en gewoon even kort en bondig verloop van wat er veranderd is
en hoe je daarmee om moet gaan en het waarom.”
Daarentegen zijn alle verpleegkundigen van afdeling B44 positief over de ondersteuning vanuit de
uitvoerder. De uitvoerder wordt bij problemen om hulp gevraagd. Eén van de verpleegkundigen
geeft aan dat de uitvoerder erg actief is en dat het aanstekelijk werkt.
“De uitvoerder is heel laagdrempelig om te bereiken, sowieso omdat de uitvoerder hier ook als
verpleegkundige werkt. De uitvoerder heeft ons een nummer gegeven waar we de uitvoerder op
kunnen bereiken als er iets is. En dat moedigt de uitvoerder ook heel erg aan. De ondersteuning die
de uitvoerder nu biedt, meer kan de uitvoerder denk ik ook niet doen.”
Wel geven een aantal verpleegkundigen aan graag terug te willen horen of de vitaliteitsscore goed
wordt ingevuld. De verpleegkundigen geven aan dat resultaten wel motiverend kunnen werken.
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Verschillen afdeling B12 en afdeling B44
In tabel 9 bevindt zich een overzicht tussen de grootste verschillen van beide afdelingen. Deze
verschillen zijn opgevallen tijdens de interviews.
Tabel 9: Verschillen in resultaten van de interviews op B12 (n=5) en B44 (n=5).
Afdeling B12
Afdeling B44
Soort afdeling
Interne afdeling
Chirurgische afdeling
Teamleiding
Twee teamleidsters
Een teamleidster
Ondersteuning teamleiding
Erg veel ondersteuning,
Vrijwel geen ondersteuning,
teamleiding geeft aan dat
verpleegkundigen krijgen veel
prioriteiten stellen belangrijk is,
vrijheid en dit vinden zij prettig
hier gaan de verpleegkundige dan
ook in mee
Disciplines
Weinig behoefte aan meer
Meer behoefte aan meer
samenwerking met andere
samenwerking met andere
disciplines
disciplines
Uitvoerder
Uitvoerder buiten de afdeling
Uitvoerder binnen de afdeling
Ondersteuning uitvoerder
Wordt weinig erbij gevraagd bij
Heel laagdrempelig, fijn dat ze ook
problemen, weinig betrokken bij
werkzaam is op de afdeling, heel
de afdeling
betrokken, wordt gevraagd bij
problemen
Tijd voor invullen
Verpleegkundigen vinden het
Verpleegkundigen vinden het geen
screeningsformulier
invullen erg tijdrovend, grootste
extra tijd kosten, de meeste
nadeel van screeningsformulier
verpleegkundigen vullen hem
gelijktijdig met anamneseformulier
in, geen nadeel
Prioriteiten
Als het druk is vindt de afdeling
Als het druk is op de afdeling
het belangrijk dat er prioriteiten
wordt screeningsformulier niet
gesteld worden en op het moment aan de kant geschoven, wel wordt
heeft de vitaliteitsscore een lage
het dan nog snel vergeten omdat
prioriteit.
het nog niet in de denkwijze zit.
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5. Discussie
In dit hoofdstuk wordt de betekenis van de resultaten beschreven. Er wordt gekeken hoe
betrouwbaar de uitkomsten van het onderzoek zijn en wat de resultaten positief of negatief
beïnvloed kan hebben. Ook worden de resultaten vergeleken met de resultaten van ander
onderzoek. Er wordt gekeken wat de verschillen zijn en hoe deze verschillen verklaard kunnen
worden.
5.1 Dossieronderzoek
Dit onderzoek is een nameting van de basismeting die in november 2009 al op afdeling B12 is
uitgevoerd. Het ging hierbij om een meting waar 150 patiënten gescreend zouden zijn. Het plan was
toen om de resultaten van de basismeting en nameting te vergelijken en hier harde conclusies aan te
verbinden. Tijdens het bestuderen van de database bleek dat er maar 70 patiënten van 70 jaar en
ouder waren gescreend en toen alle dubbel gescreende patiënten uit de database verwijderd waren
bleven er nog 31 patiënten over. Bij het verwijderen van dubbel gescreende dossiers is ervoor
gekozen om van elke patiënt de eerst gescreende gegevens mee te nemen in het onderzoek. Deze
keuze is gemaakt omdat in dit onderzoek binnen 24 uur na opname/overname de screening moet
plaatsvinden. De plannen voor het vergelijken van de resultaten van de basismeting moesten ook
worden veranderd omdat de basismeting uit 31 patiënten bestond, dit was te weinig om
betrouwbare conclusies aan te koppelen. Er is toen besloten om de onderzoeken beschrijvend te
vergelijken, hierbij zou de basismeting nog wel worden meegenomen in het onderzoek maar in
mindere mate.
Het screeningsformulier dat door de verpleegkundigen ingevuld moet worden is op sommige punten
onduidelijk geformuleerd. Bij delier staat de vraag of de patiënt de laatste 24 uur nog hulp nodig
heeft gehad bij de zelfzorg. Deze vraag kan verkeerd geïnterpreteerd worden als de
verpleegkundigen er geen rekening mee houden dat deze vraag alleen betrekking heeft op delier en
dus niet op fysieke beperkingen. Tijdens het interview werd de verpleegkundigen daarom gevraagd
of de items op het screeningsformulier duidelijk geformuleerd waren. Voor de meeste
verpleegkundigen waren deze duidelijk. Een aantal verpleegkundigen gaf aan bij fysieke beperkingen
dat het niet duidelijk was of ze met de situatie op dat moment of de thuissituatie rekening moesten
houden. Verder hebben de verpleegkundigen niets aangegeven over de vraag van zelfzorg bij delier.
Wel gaven de verpleegkundigen aan dat er veel dubbel in het screeningsformulier staat. Deze
onduidelijkheid bij de items kan tot gevolg hebben dat er vaker een verhoogd risico is geconstateerd
dan dat hier sprake van was.
Op het screeningsformulier werd niet gevraagd op welke dag de patiënt gescreend werd. Dit werd
duidelijk na de eerste dossiermeting van de maand oktober. Van de maand oktober is dus in vele
gevallen niet duidelijk terug te vinden of de patiënt binnen 24 uur na opname/overname gescreend
is. Dit geeft dus een minder duidelijk beeld van het gebruik van de screeningsformulieren. Om dit
probleem zo goed mogelijk te beperken is er vanaf de maand november naar de verpleegkundigen
geformuleerd dat deze datum op het screeningsformulier geschreven moet worden. Dit zorgde
ervoor dat in de tweede dossiermeting al terug te zien was dat de screeningsdatum vaker te vinden
was. Hierdoor is er vanaf november beter aan te geven of de screeningsformulieren binnen 24uur na
opname/overname worden ingevuld.
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De aanwezigheid van ons, als onderzoekers, op de afdeling kan ervoor hebben gezorgd dat de
screeningsformulieren beter werden ingevuld. Zodra de verpleegkundigen van de afdeling mensen
van dit project op de afdeling zagen lopen, werden zij eraan herinnerd om de screeningsformulieren
goed in te vullen. Om deze invloed zo veel mogelijk te beperken werd het dossieronderzoek
uitgevoerd in de medische bibliotheek van het ziekenhuis. Op de afdeling hoefden alleen de dossiers
te worden opgehaald en afgeleverd waardoor de aanwezigheid op de afdeling werd beperkt tot een
paar minuten.
Dit zijn de factoren die invloed op de resultaten van het dossieronderzoek kunnen hebben gehad. In
de volgende paragraaf zal beschreven staan welke factoren invloed hebben gehad op de resultaten
van de gemiddelde opnameduur en het aantal MIP-meldingen op afdeling B12.
5.2 Gemiddelde opnameduur en aantal MIP-meldingen
Op afdeling B12 is het afgelopen jaar gestart met het gebruik van de vitaliteitsscore maar er is ook
gestart met het KIP-project. Dit is een project waarbij bij opname van een patiënt de voorlopige
ontslagdatum (VOD) opgesteld wordt. Het project geeft inzicht in de vertragende factoren tijdens de
opname van de patiënt. Deze vertragende factoren worden in kaart gebracht en hier wordt actie op
ondernomen. Dit zorgt ervoor dat de opnameduur van patiënten wordt verkort. In dezelfde periode
is begonnen met het gebruik van de vitaliteitsscore. Ook dit kan een verkorting geven van de
opnameduur, doordat er preventieve interventies worden opgesteld en ondernomen. Het verschil
tussen de opnameduur tijdens de basismeting en de nameting kan dus beïnvloed worden door het
KIP-project.
Met het gebruik van de vitaliteitsscore is op afdeling B12 gestart op 1 oktober 2010. Bij het opvragen
van de MIP-meldingen worden ook de MIP-meldingen opgevraagd van patiënten die 1 oktober zijn
opgenomen. Dit is nog erg kort om al verbeteringen in de resultaten te zien die te maken hebben
met het gebruik van de vitaliteitsscore. Het zou ook zo kunnen zijn dat er juist meer MIP-meldingen
gedaan zijn na het invoeren van de vitaliteitsscore omdat de verpleegkundigen zich nu meer bewust
zijn van de vier prestatie-indicatoren en het belang hiervan.
5.3 Interviews
Op afdeling B12 is 1 oktober 2010 gestart met het gebruik van de vitaliteitsscore. Half november
2010 is gestart met de interviews van de verpleegkundigen. Tijdens de interviews bleek dat veel
verpleegkundigen nog maar weinig ervaring hadden met het invullen van de vitaliteitsscore. Dit
zorgde ervoor dat niet alle verpleegkundigen overal antwoord op konden geven. Dit kan zorgen voor
een onvolledig beeld. Deze invloed is geprobeerd te beperken door de interviews zo laat mogelijk in
de onderzoeksperiode te houden en door goed door te vragen op wat de verpleegkundigen wel aan
informatie hadden.
5.4 Vergelijking met ander onderzoek
In de inleiding wordt aangegeven dat er een kwaliteitsproject gedaan is waarbij onderzoek gedaan is
naar hoe er op afdeling ‘Longgeneeskunde’ binnen het ziekenhuis Gelderse Vallei gescreend wordt
op delier en vallen (Van Aalten, Blanken, Van Broekhoven – Bijl, 2010). Dit screenen wordt gedaan
met behulp van dezelfde vragen als in dit onderzoek beschreven staan. In de resultaten van dit
onderzoek staat beschreven dat bij 52% van de patiënten van 70 jaar en ouder de screeningsvragen
waren ingevuld (n=25), op afdeling B12 werd 43 (70%) van deze patiënten gescreend (n=61).
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Bij 72% van de patiënten met een verhoogde kans op delier zijn er in de Gelderse Vallei interventies
beschreven (n=11), op afdeling B12 is dit bij 71% (n=17) gedaan. Bij 50% van de patiënten met een
verhoogde kans op vallen zijn er in de Gelderse Vallei interventies beschreven (n=2), op afdeling B12
is dit bij 53% (n=15) gedaan. Hier is geen verschil in cijfers te zien.
Om de mening van het verplegend personeel te achterhalen worden er in de Gelderse Vallei tien
enquêtes gebruikt, binnen het CWZ werd dit gedaan door tien interviews. De resultaten van de
enquêtes verschillen veel met de resultaten van de interviews van het CWZ. Het verplegend
personeel in de Gelderse Vallei ervaart het formulier niet als een meerwaarde terwijl in het CWZ een
meerderheid van de verpleegkundigen de invoering belangrijk vindt. Ook geeft het verplegend
personeel aan niet te denken dat er meer kwetsbare ouderen worden opgespoord door middel van
het screeningsformulier terwijl in het CWZ de verpleegkundigen aangeven dat het formulier ervoor
zorgt dat de verpleegkundigen meer alert zijn en bewuster zijn van het risico. In de Gelderse Vallei
vindt 30% van het verplegend personeel het invullen van het screeningsformulier geen verspilde tijd,
50% vindt dit wel verspilde tijd en de overige 20% heeft hier geen mening over. In het CWZ geeft
ongeveer de helft van de verpleegkundigen aan dat het wel veel tijd kost maar geen van de
verpleegkundigen geeft aan het verspilde tijd is.
Deze verschillen in resultaten kunnen komen doordat de verpleegkundigen uit de Gelderse Vallei
geen scholing of bijeenkomst heeft gehad met betrekking tot het screeningsformulier. In het CWZ is
aan deze informatieverstrekking meer aandacht besteed door scholingen, mails sturen en informatie
in postvakjes aanbieden. In de Gelderse Vallei was het screeningsformulier een pilot die één maand
duurde. In één maand zullen nog niet alle verpleegkundigen ervaring op kunnen doen met het
formulier, hierdoor kan het zijn dat de effecten minder goed zichtbaar zijn.
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6. Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de conclusies en conclusies van het onderzoek per onderzoeksvraag
beschreven.
Onderzoeksvraag 1
Wat is het verschil in de mate waarin de screeningsbundel wordt opgevolgd tussen de basismeting
en nameting door de verpleegkundigen van afdeling B12?
Uit het dossieronderzoek op afdeling B12 blijkt dat na de invoering van het screeningsformulier vaker
gescreend wordt op delier, vallen en fysieke beperkingen door de verpleegkundigen. Bij delier is het
percentage gescreende dossiers bij patiënten van 70 jaar en ouder zelfs bijna verdubbeld in de
nameting ten opzichte van de basismeting. Met betrekking tot ondervoeding is de screening tijdens
de nameting afgenomen. Deze afname lijkt te komen doordat de verpleegkundigen de SNAQ-score
verplicht digitaal moeten invullen, bij een verhoogd risico krijgen de diëtisten automatisch een
bericht en komen zij op de afdeling.
Onderzoeksvraag 2
Wat zijn de resultaten tijdens de nameting met betrekking tot:
a. Het binnen 24 uur na opname of overname screenen van patiënten van 70 jaar en
ouder door verpleegkundigen van afdeling B12?
b. Het invullen van de risico-analyse door verpleegkundigen van afdeling B12?
c. Het opstellen van interventies door verpleegkundigen van afdeling B12?
Het merendeel van de patiënten van 70 jaar en ouder worden binnen 24uur na opname of overname
gescreend. Van alle prestatie-indicatoren worden bij ongeveer de helft van de patiënten met
verhoogd risico een risico-analyse ingevuld. Van alle prestatie-indicatoren worden bij meer dan de
helft van de patiënten met verhoogd risico interventies ondernomen. Deze interventies zijn zeer
divers doordat de verpleegkundigen deze interventies zelf mogen kiezen. Soms staan deze
interventies beschreven op het actieblad, in het merendeel van de gevallen kiezen de
verpleegkundigen ervoor om de interventies op het actieblad te beschrijven.
Onderzoeksvraag 3
Wat is het verschil tussen de resultaten uit de basismeting en nameting op afdeling B12 met
betrekking tot:
d. De opnameduur van de patiënten van 70 jaar en ouder?
e. De MIP-meldingen over delier, vallen, ondervoeding en fysieke beperkingen bij
patiënten van 70 jaar en ouder die worden gedaan door verpleegkundigen?
Het verschil tussen de gemiddeldes is zo klein dat er geconcludeerd kan worden dat de invoering van
het screeningsformulier tot op heden geen verandering brengt in de opnameduur.
Uit het onderzoek blijkt dat tijdens de basismeting en de nameting geen MIP-meldingen gedaan zijn
over de patiënten van 70 jaar en ouder. Er kan daardoor geconcludeerd worden dat de invoering van
het screeningsformulier tot op heden ook geen verandering brengt in het aantal MIP-meldingen.
Onderzoeksvraag 4
Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren m.b.t. de screeningsinterventie en preventieveen behandelinterventies volgens de verpleegkundigen van afdeling B12 en B44?
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Uit het onderzoek blijkt dat er verschillende bevorderende en belemmerende factoren zijn geweest
bij de invoering van het screeningsformulier. De bevorderende factoren die de verpleegkundigen
hebben ervaren zijn de ondersteuning van de uitvoerder die zelf werkzaam is op de afdeling, de
scholing met hierin een casuïstiek, de scholing waar andere disciplines bij betrokken zijn en de
verpleegkundigen geven aan resultaten te willen zien van de screeningsformulieren om de
waardering te vergroten. Ook is het bevorderend dat alle verpleegkundigen het belang van het
screeningsformulier inzien. De belemmerende factoren die de verpleegkundigen hebben ervaren zijn
het tijdsgebrek en dubbele werk, volgens de verpleegkundigen zitten er erg veel vergelijkbare vragen
in het screeningsformulier en het anamneseformulier. Ook zijn er wat onduidelijk geformuleerde
items binnen het screeningsformulier en er is nog geen duidelijkheid over wat te doen bij opname
van verwarde patiënten.
De aanbevelingen die voortkomen uit deze conclusie luiden als volgt:
 Uitvoerder die werkzaam is op de afdeling.
Uit de resultaten blijkt dat op de afdeling waar de uitvoerder niet zelf werkzaam is op de afdeling, de
verpleegkundigen weinig contact zoeken met de uitvoerder terwijl er wel de middelen voor zijn. Ook
blijkt uit de resultaten dat op de afdeling waar de uitvoerder wel zelf werkzaam is op de afdeling, de
verpleegkundigen veel steun ervaren van de uitvoerder en deze gemakkelijk te bereiken is. Als het
screeningsformulier ziekenhuisbreed geïmplementeerd gaat worden zou het goed zijn als van iedere
afdeling één verpleegkundige sleutelfiguur wordt. Deze sleutelfiguur draagt de invoering van het
screeningsformulier en is bereikbaar bij problemen.
 Verplichte scholing met casusbespreking.
Uit de resultaten blijkt dat veel verpleegkundigen op B12 de scholing niet hebben gevolgd, de
tevredenheid over de scholing was daardoor niet groot. De verpleegkundigen van B44 hebben
allemaal de scholing gehad waarin zij aangeven vooral de casusbespreking met andere disciplines erg
leerzaam te vinden. Het zou daarom goed zijn als bij implementatie meerdere verplichte scholingen
werden gegeven zodat iedereen de kans krijgt om te komen. In deze scholing zou het interessant zijn
om een casus te bespreken en deze ook met andere disciplines te bespreken. De verpleegkundigen
krijgen hierdoor meer kennis over de werkzaamheden van de andere disciplines en zullen hen er in
de toekomst eerder bij halen. Bij deze verplichte scholing is het wel belangrijk dat deze plaatsvindt
voor de invoering van het screeningsformulier zodat vanaf week 1 van de invoering het
screeningsformulier optimaal gebruikt kan worden.
 VMS praktijkgids op afdeling.
Uit de resultaten blijkt dat de meeste verpleegkundigen het prettig vinden om achtergrondinformatie
te krijgen over de richtlijn en te weten waarom het is ingevoerd. Als de VMS praktijkgids op de
afdeling zou liggen en hierna verwezen zou worden, kunnen de verpleegkundigen zelf bepalen
wanneer zij hiernaar kijken en of zij behoefte hebben aan meer informatie. Ook kan ervoor gekozen
worden om te verwijzen naar de website van VMS, hier is de praktijkgids ook te vinden. De
verpleegkundigen kunnen dan lezen waarom de screeningsformulieren zijn ingevoerd en hun
waardering voor de invoering zal dan waarschijnlijk ook groter worden.
 Integreer screeningsformulier zo snel mogelijk in het huidige anamneseformulier.
Uit de resultaten blijkt dat het invullen van het screeningsformulier veel tijd kost en dat de prioriteit
lager wordt. Veel van de vragen op het screeningsformulier komen al overeen met de vragen op het
anamneseformulier dus dat kan snel worden ingevoerd. Maar ook de risico-analyse zou in het
anamneseformulier verwerkt kunnen worden. Veel punten op de risico-analyse komen overeen met
onderwerpen in het huidige anamneseformulier en zouden hierbij toegevoegd kunnen worden. Op
dit formulier zal ook de screeningsdatum geschreven moeten worden. Verder moet er bij realisatie
van deze aanbeveling nagedacht worden of er dan één anamneseformulier komt voor alle patiënten
en de patiënten jonger dan 70 jaar dus ook in de screening meegenomen worden. Of dat er twee
verschillende formulieren moeten komen voor jonger dan 70 jaar en 70 jaar en ouder. Uit het
soortgelijke onderzoek wat in de Gelderse Vallei is verricht, is er gekeken naar het nut van screening
van patiënten jonger dan 70 jaar (Van Aalten, Blanken, Van Broekhoven – Bijl, 2010). Uit dit
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onderzoek blijkt dat geen tot weinig nut heeft om deze patiënten te screenen. De aanbeveling zou
daarom zijn om twee verschillende anamneseformulieren te gebruiken zodat je geen extra en
overbodig werk krijgt bij de patiëntengroep onder de 70 jaar.
 Digitaal invoeren screeningsformulier.
Deze aanbeveling komt voort vanuit de interviews met de verpleegkundigen. Op het moment
worden er nog weinig disciplines betrokken bij de zorg rondom een patiënt. De SNAQ-score moet al
digitaal worden ingevoerd en als hier een verhoogd risico uit komt dan gaat er direct een seintje naar
de diëtisten. De diëtist komt dan zo snel mogelijk op consult. De aanbeveling is ook het
screeningsformulier geheel digitaal in te vullen. Vanuit het anamneseformulier, waarin de vragen van
het screeningsformulier en risico-analyse zijn toegevoegd, kunnen de verpleegkundigen in het
digitale programma alle vragen uit het screeningsformulier invoeren. Bij een positief risico komt de
risico-analyse naar voren, deze vragen zijn ook al gesteld in het anamneseformulier en kunnen
daardoor direct worden ingevoerd in het digitale programma. Als er een punt in de risico-analyse
wordt aangevinkt komen er direct interventies naar voren die hierbij passen. Bij een verhoogd risico
gaat er ook direct een seintje naar de bijbehorende discipline. De andere interventies kunnen de
verpleegkundigen op het actieblad formuleren.
 Verduidelijking woordkeuze screeningsformulier.
Er staan een aantal onduidelijke begrippen in, dit is opgelost door een begrippenlijst op de afdeling
te leggen, maar dit zou anders beschreven moeten worden zodat er geen verschillen in interpretatie
kunnen zitten. Ook kan de vraag over zelfzorg bij het kopje delier verkeerd opgevat kan worden. Het
zou beter zijn als er duidelijk bij vermeld zou worden dat het hierbij gaat om zelfzorgbeperkingen
door het delier, dit om misverstanden te voorkomen.
 Eenduidigheid over screening bij verwarde patiënten.
Uit de interviews blijkt dat er een aantal verpleegkundigen zijn die aangeven dat niet alle patiënten
van 70 jaar en ouder worden gescreend. Als er sprake is van verwardheid bij opname wordt de
screening uitgesteld of overgeslagen. Doordat patiënten niet in staan zijn antwoorden te geven op de
vragen kan er geen goede screening gedaan worden, ook het invullen van de risico-analyse is dan erg
moeizaam. Familie is vaak niet geheel op de hoogte om alle vragen te kunnen beantwoorden. De
werkgroep ‘Kwetsbare ouderen’ moet ervoor zorgen dat er eenduidigheid komt over de screening bij
verwarde patiënten. Doordat patiënten die verward zijn meer risico lopen op vallen, ondervoeding
en fysieke beperkingen zou het nuttig zijn als ook deze patiënten zo volledig mogelijk gescreend
worden.
 Dossieronderzoek jaarlijks herhalen.
De implementatie van het screeningsformulier is een continue proces. Om de verandering te
behouden is het belangrijk om hier aandacht aan te blijven besteden. Dit kan door elk jaar een
dossieronderzoek te laten plaatsvinden door de uitvoerder van de afdeling. Bij dit onderzoek kunnen
dan steekproefsgewijs ongeveer 50 dossiers van patiënten van 70 jaar en ouder worden onderzocht.
Deze resultaten kunnen dan worden vergeleken met die van het jaar daarvoor en worden
gepresenteerd aan de verpleegkundigen van de afdeling.
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Bijlage 1: Checklist dossieronderzoek
Patiëntnummer:
Geboortedatum:
Op tijd invullen screeningsformulier:
Opnamedatum
Screeningsdatum
Invullen screeningsformulier:
Vraagstelling in screeningsformulier:

Ontslagdatum:
Binnen 24 uur? (ja/nee)

Ingevuld
(ja/nee)

Heeft u geheugenproblemen?
Heeft u in de afgelopen 24 uur hulp nodig gehad bij
zelfzorg?
Zijn er bij een eerdere opname of ziekte perioden
geweest dat u in de war was?
Bent u in de afgelopen zes maanden één of meer keer
gevallen?
Bent u onbedoeld afgevallen (in kg)?
Meer dan zes kilo in de laatste zes maanden?
Meer dan drie kilo in de afgelopen maand?
Had u de afgelopen maand een verminderde eetlust?
Heeft u de afgelopen maand drinkvoeding of
sondevoeding gebruikt?
Heeft u hulp nodig bij baden of douchen?
Heeft u hulp nodig bij het aankleden?
Heeft u hulp nodig bij het naar het toilet gaan?
Maakt u gebruik van incontinentiemateriaal?
Heeft u hulp nodig bij een transfer van bed naar
stoel?
Heeft u hulp nodig bij het lopen?
Plaatsen in een risico-analyse:
PrestatieIs er een vraag positief
indicatoren
beantwoord in
screeningsformulier? (ja/nee)
Delirium
Vallen
Ondervoeding
Fysieke beperkingen
Interventies:
Prestatie-indicatoren Risico? Interventies op
(ja/nee)
screeningsformulier
(ja/nee)

Anders ingevuld;
namelijk:

Is het risico-analyse ingevuld? (ja/nee)

Interventies op
actieblad

Opmerkingen

(ja/nee)

Delirium
Vallen
Ondervoeding
Fysieke beperkingen
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Bijlage 2: Codeboek dossieronderzoek nameting
Codeboek Excel: dossieronderzoek afdeling B12
Algemene informatie patiënt:
Patiëntnummer:
Geboortedatum:
Ontslagdatum:
Opnamedatum:
Screeningsdatum:
Wat is de datum dat patiënt gescreend wordt op
de prestatie-indicatoren?

Tijdscriterium:
Binnen 24 uur gescreend:
Wordt de patiënt binnen 24 uur na opname
gescreend op prestatie-indicatoren?

Invullen screeningsformulier:
Delier 1:
Heeft u geheugenproblemen?

Delier 2:
Heeft u in de afgelopen 24 uur hulp nodig gehad
bij zelfzorg?

Delier 3:
Zijn er bij een eerdere opname of ziekte perioden
geweest dat u in de war was?

Risico-analyse:
Risico-analyse ingevuld:
Is bij positief gescreende vraag van delier het
risico-analyse van delier ingevuld?

Interventies:
Interventies op screeningsformulier:
Worden interventies van delier op het
screeningsformulier gerapporteerd?

Interventies op actieblad:
Worden interventies van delier op het actieblad
gerapporteerd?

Opmerking interventies:
Vallen er nog dingen op bij het rapporteren van de
interventies/ is het actieblad geschikt voor
rapporteren interventies?

Invullen screeningsformulier:
Vallen 1:
Bent u in de afgelopen zes maanden één of meer
keer gevallen?

Numeriek, hier wordt patiëntnummer geplaatst, of
9 = no data
Numeriek, hier wordt geboortedatum geplaatst, of
9 = no data
Numeriek, hier wordt ontslagdatum geplaatst, of
9 = no data
Numeriek, hier wordt opnamedatum geplaatst, of
9 = no data
Numeriek, hier wordt screeningsdatum geplaatst, of
9 = no data
1 = ja
2 = nee
9 = no data (no data wordt ingevuld als
screeningsdatum en/of opnamedatum ontbreken
waardoor deze vraag niet kan worden beantwoord)
1 = ingevuld
2 = niet ingevuld
3 = anders (dit als opmerking bij database toevoegen)
1 = ingevuld
2 = niet ingevuld
3 = anders (dit als opmerking bij database toevoegen)
1 = ingevuld
2 = niet ingevuld
3 = anders (dit als opmerking bij database toevoegen)
1= ja
2 = nee (de risico-analyse is niet ingevuld)
4 = n.v.t. (er is geen positief gescreende vraag)
1 = ja
2 = nee
4 = n.v.t. (geen positief gescreende vraag)
1 = ja
2 = nee
4 = n.v.t. (geen positief gescreende vraag)
Hier wordt de opmerking geplaatst, of
4 = n.v.t. (geen positief gescreende vraag)
5 = geen opmerking
1 = ingevuld
2 = niet ingevuld
3 = anders (dit als opmerking bij database toevoegen)
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Risico-analyse:
Risico-analyse ingevuld:
Is bij positief gescreende vraag van vallen het
risico-analyse van vallen ingevuld?

Interventies:
Interventies op screeningsformulier:
Worden interventies van vallen op het
screeningsformulier gerapporteerd?

Interventies op actieblad:
Worden interventies van vallen op het actieblad
gerapporteerd?

Opmerking interventies:
Vallen er nog dingen op bij het rapporteren van de
interventies/ is het actieblad geschikt voor
rapporteren interventies?

Invullen screeningsformulier:
Ondervoeding 1:
Bent u onbedoeld afgevallen (in kg)?

Ondervoeding 2:
Meer dan zes kilo in de laatste zes maanden?

Ondervoeding 3:
Meer dan drie kilo in de afgelopen maand?

Ondervoeding 4:
Had u de afgelopen maand een verminderde
eetlust?

Ondervoeding 5:
Heeft u de afgelopen maand drinkvoeding of
sondevoeding gebruikt?

Risico-analyse:
Risico-analyse ingevuld:
Is bij positief gescreende vraag van ondervoeding
het risico-analyse van ondervoeding ingevuld?

Interventies:
Interventies op screeningsformulier:
Worden interventies van ondervoeding op het
screeningsformulier gerapporteerd?

Interventies op actieblad:
Worden interventies van ondervoeding op het
actieblad gerapporteerd?

Opmerkinginterventies:
Vallen er nog dingen op bij het rapporteren van de
interventies/ is het actieblad geschikt voor
rapporteren interventies?

Invullen screeningsformulier:
F.B. 1:
Heeft u hulp nodig bij baden of douchen?

F.B. 2:
Heeft u hulp nodig bij het aankleden?

1= ja
2 = nee (de risico-analyse is niet ingevuld)
4 = n.v.t. (er is geen positief gescreende vraag)
1 = ja
2 = nee
4 = n.v.t. (geen positief gescreende vraag)
1 = ja
2 = nee
4 = n.v.t. (geen positief gescreende vraag)
Hier wordt de opmerking geplaatst, of
4 = n.v.t. (geen positief gescreende vraag)
5 = geen opmerking
1 = ingevuld
2 = niet ingevuld
3 = anders (dit als opmerking bij database toevoegen)
1 = ingevuld
2 = niet ingevuld
3 = anders (dit als opmerking bij database toevoegen)
1 = ingevuld
2 = niet ingevuld
3 = anders (dit als opmerking bij database toevoegen)
1 = ingevuld
2 = niet ingevuld
3 = anders (dit als opmerking bij database toevoegen)
1 = ingevuld
2 = niet ingevuld
3 = anders (dit als opmerking bij database toevoegen)
1= ja
2 = nee (de risico-analyse is niet ingevuld)
4 = n.v.t. (er is geen positief gescreende vraag)
1 = ja
2 = nee
4 = n.v.t. (geen positief gescreende vraag)
1 = ja
2 = nee
4 = n.v.t. (geen positief gescreende vraag)
Hier wordt de opmerking geplaatst, of
4 = n.v.t. (geen positief gescreende vraag)
5 = geen opmerking
1 = ingevuld
2 = niet ingevuld
3 = anders (dit als opmerking bij database toevoegen)
1 = ingevuld
2 = niet ingevuld
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F.B. 3:
Heeft u hulp nodig bij het naar het toilet gaan?

F.B. 4:
Maakt u gebruik van incontinentiemateriaal?

F.B. 5:
Heeft u hulp nodig bij een transfer van bed naar
stoel?

F.B. 6:
Heeft u hulp nodig bij het lopen?

Risico-analyse:
Risico-analyse ingevuld:
Is bij positief gescreende vraag van fysieke
beperkingen het risico-analyse van fysieke
beperkingen ingevuld?

Interventies:
Interventies op screeningsformulier:
Worden interventies van fysieke beperkingen op
het screeningsformulier gerapporteerd?

Interventies op actieblad:
Worden interventies van fysieke beperkingen op
het actieblad gerapporteerd?

Opmerking interventies:
Vallen er nog dingen op bij het rapporteren van de
interventies/ is het actieblad geschikt voor
rapporteren interventies?

3 = anders (dit als opmerking bij database toevoegen)
1 = ingevuld
2 = niet ingevuld
3 = anders (dit als opmerking bij database toevoegen)
1 = ingevuld
2 = niet ingevuld
3 = anders (dit als opmerking bij database toevoegen)
1 = ingevuld
2 = niet ingevuld
3 = anders (dit als opmerking bij database toevoegen)
1 = ingevuld
2 = niet ingevuld
3 = anders (dit als opmerking bij database toevoegen)
1= ja
2 = nee (de risico-analyse is niet ingevuld)
4 = n.v.t. (er is geen positief gescreende vraag)
1 = ja
2 = nee
4 = n.v.t. (geen positief gescreende vraag)
1 = ja
2 = nee
4 = n.v.t. (geen positief gescreende vraag)
Hier wordt de opmerking geplaatst, of
4 = n.v.t. (geen positief gescreende vraag)
5 = geen opmerking
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Bijlage 3: Codeboek dossieronderzoek basismeting
Codeboek Excel: dossieronderzoek basismeting afdeling B12
Algemene informatie patiënt:
Patiëntnummer:
Geboortejaar:
Screeningsdatum:
Wat is de datum dat het dossieronderzoek heeft
plaatsgevonden?

Prestatie-indicatoren:
Delier:
Zijn de vragen in het anamneseformulier m.b.t.
delier ingevuld?

Vallen:
Zijn de vragen in het anamneseformulier m.b.t.
vallen ingevuld?

Ondervoeding:
Zijn de vragen in het anamneseformulier m.b.t.
ondervoeding ingevuld?

Fysieke beperkingen:
Zijn de vragen in het anamneseformulier m.b.t.
fysieke beperkingen ingevuld?

Numeriek, hier wordt patiëntnummer geplaatst, of
9 = no data
Numeriek, hier wordt geboortejaar geplaatst, of
9 = no data
Numeriek, hier wordt screeningsdatum geplaatst, of
9 = no data
1 = ja
2 = nee
9 = no data
1 = ja
2 = nee
9 = no data
1 = ja
2 = nee
9 = no data
1 = ja
2 = nee
9 = no data
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Bijlage 4: Codeboek opnameduur en MIP-meldingen
Codeboek Excel: opnameduur en MIP-meldingen afdeling B12
Algemene informatie patiënt:
Patiëntnummer:
Opnameduur:
Ontslagdatum:
Opnamedatum:
Opnameduur:

MIP-meldingen:
MIP-melding:
Is er binnen de opnameperiode van de patiënt een
MIP-melding van deze patiënt gemeld?

Prestatie-indicator van MIP-melding:
Als er een MIP-melding gemeld is, is deze dan in de
categorie vallen, delirium, ondervoeding of fysieke
beperkingen?

Numeriek, hier wordt patiëntnummer geplaatst, of
9 = no data
Numeriek, hier wordt ontslagdatum geplaatst, of
9 = no data
Numeriek, hier wordt opnamedatum geplaatst, of
9 = no data
Numeriek, hier wordt opnameduur in dagen geplaatst,
of
9 = no data
1 = ja
2 = nee
9 = no data
Numeriek, hier wordt de prestatie-indicator geplaatst,
of
3 = n.v.t. (er is geen MIP-melding gemeld)
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Bijlage 5: Topic-list
 Doel: Inzicht in de belemmerende en bevorderende factoren van het gebruik van de
vitaliteitsscore lijsten bij ouderen.
 Tijd: 30 minuten
 Geluidsopname: wordt alleen gebruikt voor het uitschrijven van het gesprek, worden geen
namen in genoemd.
 Membercheck: Wij maken een samenvatting van het gesprek en sturen deze terug, de
verpleegkundige kan deze lezen om te kijken of de informatie goed geïnterpreteerd is en
mag feedback terug sturen (15min)
 Eerst een aantal algemene zaken:
 Leeftijd
 Man/vrouw
 Opleiding
 Hoe lang werkzaam in de zorg
 Hoe lang werkzaam op de afdeling
 Dienstverband (aantal uren per week)
We zullen in dit gesprek het invullen van het screeningsformulier, het invullen van de risico-analyse
en het opstellen van interventies om de beurt bespreken aan de hand van verschillende
belemmerende en bevorderende factoren.
 Belemmerende en bevorderende factoren:


Motivatie voor toepassing ervan;
- Vindt u dat u voldoende op de hoogte bent gebracht over de richtlijn kwetsbare
ouderen?
- Vindt u het screeningsformulier belangrijk?
- Waarom vult u het screeningsformulier in?
- Wat vindt u van de risico-analyse? Is deze belangrijk voor u?
- Maakt u gebruik van de risico-analyse bij een positief gescreende vraag? Waarom
wel/niet?
- Bent u voldoende op de hoogte gebracht over de interventies die gekozen kunnen
worden?
- Onderneemt u altijd bij een positief gescreende vraag 1 of meerdere interventies?
- Wat vindt u ervan dat er gekozen is voor de groep ouderen van 70 jaar en ouder?
- Zijn er patiëntcategorieën waarbij je ervoor kiest om de vitaliteitsscore niet (binnen
24uur) invult? (denk hierbij aan terminale patiënten/acute opnames)



Waardering van de vernieuwing;
- Wat is het voordeel van het gebruik van de vitaliteitsscore voor u als verpleegkundige?
- Wat is het nadeel van het gebruik van de vitaliteitsscore voor u als verpleegkundige?
- Wat is het voordeel, volgens u, voor de patiënt?
- Wat is het nadeel, volgens u, voor de patiënt?



Kennis over de vernieuwing (scholing);
- Heeft u de scholing gevolgd?
- Was deze scholing voldoende voor u?
- Wat vond u van de kwaliteit van de scholing?
- Wat vond u van de wijze waarop de scholing werd gegeven (tijd, materiaal etc)?
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- Is er in de scholing voldoende aandacht besteed aan het invullen van de risico-analyse
en het ondernemen van interventies?
- De eerste keer dat u de vitaliteitsscore in de praktijk moest uitvoeren had u toen
voldoende informatie gekregen (in de scholing) om dit in te vullen en te gebruiken?


Tijd en middelen;
- Is de richtlijn over de kwetsbare ouderen bereikbaar/beschikbaar (digitaal of
schriftelijk)
- Zo nee: zou deze richtlijn bereikbaar/beschikbaar moeten zijn volgens u?
- Wat vindt u van de inhoud van de vitaliteitsscore?
0 Zijn de items duidelijk omschreven?
0 Is het formulier gemakkelijk in te vullen?
0 Is het formulier goed qua lengte of mist u nog vragen?
- Past het gebruik van de vitaliteitsscore in de dagelijkse praktijk? Wordt dit bijvoorbeeld
overgedragen en wordt er goed op gerapporteerd?
- Vult u de hele risico-analyse in? Waarom wel/niet?
- Is het actieblad geschikt om interventies op te schrijven?
- Zo nee, wat vind u een betere plek in het verpleegkundig dossier?
- Wat vindt u ervan dat u zelf de interventies mag kiezen?
- Wat vind u van de interventies die op het geplastificeerd papier beschreven staan die in
de teamkamer liggen?
- Zijn de voorbeeld interventies duidelijk?
- Heeft u tijd voor het invullen van de vitaliteitsscore?
- Als het erg druk is welke urgentie heeft het invullen van het screeningsformulier dan?
- Als u er in de dienst niet aan toe gekomen bent het formulier in te vullen, zorgt u er dan
voor dat dit opgepakt wordt en hoe dan?
- Zijn op de afdeling genoeg screeningsformulieren in voorraad?



Weerstand bij andere partijen (andere disciplines, verzekeraars, patiënten);
- Heeft u de vitaliteitsscore al weleens door de patiënt zelf laten invullen? Hoe ging dit?
- Wat vinden andere disciplines van de vitaliteitsscore (artsen, fysio, diëtist)?
- Zijn deze op de hoogte en wordt hier naar gekeken/om gevraagd?
- Vind u dat er in de samenwerking met andere disciplines nog wat verbeterd moet
worden met betrekking tot het gebruik van de vitaliteitsscore?



Organisatorische ondersteuning:
- Vindt u dat leidinggevenden het invoeren van deze richtlijn ondersteunen?
- Op welke wijze krijgt u ondersteuning in het gebruik van de richtlijn? (bv
aandachtsvelder)
- Vindt u deze ondersteuning voldoende of heeft u hier nog extra/andere ondersteuning
bij nodig?
- Heeft u verder nog wensen/suggesties met betrekking tot de vitaliteitsscore?
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