Verbeteren van patiënttevredenheid op de afdeling Longziekten:
kwestie van een lange adem
SAMENVATTING
1) Hoe draagt het doelmatigheidsproject bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op
afdelings- en/of instellingsniveau?
Dit doelmatigheidsproject op de klinische afdeling Longziekten is opgesteld om patiënttevredenheid te
verbeteren door:
-de communicatie tussen arts en patiënt te verbeteren
-samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen te verbeteren
-het dagelijkse zaalwerk efficiënter te maken
-betere informatie te verstrekken aan de patiënt bij ontslag
2) Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie, samenwerken,
communicatie, professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de werkvloer verworven en
geëvalueerd door het opzetten en uitvoeren van het doelmatigheidsproject?
Dit doelmatigheidsproject heeft een dermate brede insteek dat er beoogd wordt verbetering aan te brengen
in alle algemene competenties. Alleen dan zal dit project succesvol zijn.
3) Hoe kan het doelmatigheidsproject geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?
Dit doelmatigheidsproject zal leiden tot nieuwe werkafspraken voor artsen en verpleegkundigen werkzaam
op de klinische afdeling Longziekten.

Vakgroep:

Longziekten

Probleemstelling:

Het leveren van chronische zorg aan longpatiënten is een van de belangrijkste
taken van de longarts. Longpatiënten die klinisch worden opgenomen zijn
vaak ernstig ziek, en worden veelal meer dan eens opgenomen. Klinische
opnames op de afdeling Longziekten zijn zeer dynamisch door o.a. uitvoeren
van (invasieve) diagnostiek, vaststellen van nieuwe ziekte, initiëren van
behandelingen voor korte- en lange-termijn, samenwerking met andere
specialismen, en de hoge verpleegkundige zorgzwaarte. Dit vergt een
specialistische samenwerking tussen longartsen en verpleegkundigen waarbij
het in de praktijk een uitdaging blijkt te zijn om de patiënt en diens familie
continu centraal te blijven stellen.

Doel van het
initiatief:

Het verbeteren van patiënttevredenheid op de klinische afdeling Longziekten
door het dagelijkse afdelingswerk efficiënter te maken zodat er meer tijd
ontstaat voor de patiënt.

Plan van aanpak:

Dit doelmatigheidsproject startte in de zomer van 2015 met oriënterende
gesprekken met stafleden, arts-assistenten, en verpleegkundigen over de
werkzaamheden op de klinische afdeling Longziekten. Er bestaat bij alle
partijen een sterke wil tot verandering van de manier van zorgverlening,
waarbij een gebrek aan tijd voor de patiënt door inefficiëntie en
administratieve lasten als belangrijkste centrale punt naar voren komt.
In het najaar van 2015 vond een gedetailleerde analyse plaats van Consumer
Quality Index (CQI) data van het Maastricht UMC+ uit de jaren 2013, 2014 en
2015. De CQI is een enquête die ziekenhuis-breed wordt afgenomen bij
patiënten na hun klinische opname. Deze analyse liet duidelijk zien dat er in
drie essentiële domeinen van patiënttevredenheid ondermaats gescoord
wordt op de klinische afdeling Longziekten (communicatie arts, uitleg bij
behandeling, en informatie bij ontslag).
Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren, vond er vervolgens in begin
2016 een brainstorm per e-mail plaats onder stafleden, arts-assistenten en
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verpleegkundigen waarbij gevraagd werd om per domein concrete ideeën aan
te leveren voor verbetering. Deze brainstorm leverde 24 reacties op (69%
respons) met opvallend veel overlap van ideeën. In totaal leverde de
brainstorm 29 unieke concrete voorstellen tot aanpassing van beleid.
In de opleidingsvergadering d.d. 18.06.2016 werd besloten tot een
gezamenlijke nadere uitwerking van deze voorstellen waarbij per domein een
werkgroep samengesteld zal gaan worden welke zullen bestaan uit 1-2 AIOS,
een staflid, 2 verpleegkundigen en het verpleegkundig hoofd van de afdeling.
Per domein zal de AIOS op verkenning gaan bij de afdelingen binnen het
Maastricht UMC+ die de hoogste scores behaalden in de CQI. De werkgroepen
zullen vervolgens binnen 1-2 maanden concrete voorstellen implementeren in
de dagelijkse zorg op de klinische afdeling, en we beogen in het begin van
2017 de nieuwe werkwijze geïmplementeerd te hebben.

Beoogde
resultaten:

Dit doelmatigheidsproject heeft als doel om als klinische afdeling Longziekten
in de CQI van Q1 2018 tenminste op het MUMC+-gemiddelde te scoren in de
domeinen communicatie met de arts, uitleg bij behandeling, en informatie bij
ontslag. Ook het proces zelf dat zal moeten leiden tot dit overkoepelende doel,
zien we ook als resultaten van het project. Te beginnen met het vaststellen
van factoren op de afdeling die mogelijk van invloed zijn op de uitkomsten van
de domeinen communicatie met de arts, uitleg bij behandeling, en informatie
bij ontslag. Daarna het vertalen van deze factoren naar gewijzigde
aanpak/beleid en vervolgens het implementeren, uitvoeren en evalueren van
die aanpak/ beleid. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de
(eventueel veranderende) rol van alle actoren die in dit proces betrokken zijn
en de eventuele kosten (materieel of immaterieel).

Behaalde
resultaten:

In 2016: De implementatie van gewijzigde aanpak/ beleid voor de drie
domeinen op basis van inventarisatie van verzamelde ideeën en voorstellen
van de afdeling aangevuld met informatie over afdelingen met een hoge CQI
voor de betrokken domeinen.
De eerste resultaten van dit doelmatigheidsproject worden medio 2017
verwacht wanneer de resultaten van de CQI Q1 2017 bekend worden.
Evaluatie van deze resultaten met eventuele aanpassingen in aanpak en beleid
voor de rol van de verschillende actoren.
Deze uitkomsten dienen als tussenstap richting de beoogde resultaten medio
2018 in de CQI van Q1 2018.

Borging:

Gemaakte afspraken die voortvloeien uit dit doelmatigheidsproject zullen
worden geïmplementeerd in werkafspraken van staf, arts-assistenten en
verpleegkundigen werkzaam op de klinische afdeling Longziekten. Deze
afspraken zijn leidend in de manier van het uitvoeren van de klinische visite
en al wat daarbij in de dagelijkse praktijk komt kijken. Eenieder die actief op
de klinische longafdeling werkzaam zal zijn of zal worden, zal bekend worden
gemaakt met de nieuwe afspraken waarbij de nadruk gelegd zal worden op
een open cultuur waar we elkaar kunnen aanspreken op de gemaakte
afspraken.
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Evaluatie:

De jaarlijkse CQI meting dient zowel als korte- als lange termijn evaluatie.
Patiënttevredenheid in de betreffende domeinen kunnen op deze wijze
gemonitord worden, waarbij aanscherping van werkafspraken een gevolg kan
zijn.

Generaliseerbaarheid resultaten:

Waar de praktische uitkomsten van dit doelmatigheidsproject specifiek voor
de klinische afdeling Longziekten zullen worden geformuleerd, is de
onderliggende gedachte generaliseerbaar naar andere – hoofdzakelijk
beschouwende – specialismen.

Rol AIOS:

De AIOS is de spil in dit doelmatigheidsproject. Hij analyseert de CQI data,
spreekt met betrokken partijen, en brengt afdelingsmanagement,
beleidsmedewerkers, clinici, verpleegkundigen en patiënten bijeen teneinde
dit doelmatigheidsproject tot een succes te brengen.

Leereffect project:

De AIOS verwacht door dit project hoofdzakelijk te leren van betrokkenheid
en besluitvorming op beleidsmatig niveau. Door de leiding te nemen en niet te
schuwen om beleidswijzigingen door te voeren in zaken die reeds jarenlang
een vast dagelijks stramien zijn, verwacht de AIOS te leren in vrijwel elke
CanMEDS competentie en de maatschappelijke thema’s medisch leiderschap
en doelmatigheid. Evaluatie van het leerresultaat zal plaatshebben binnen de
reguliere voortgangsgesprekken van de opleiding tot specialist.

Begeleiding AIOS:

Dr. M. Hochstenbag, plaatsvervangend opleidster Longziekten, begeleidt dit
doelmatigheidsproject en bewaakt de voortgang. Met de AIOS voert zij
voortgangsgesprekken, en draagt bij aan het verkrijgen van een breed
draagvlak voor dit doelmatigheidsproject

X Ik ga akkoord dat deze informatie via de website van de OOR regio openbaar gemaakt
wordt. [aankruisen a.u.b. indien akkoord]
BIJLAGEN
Geen
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