Verbeteren van doelmatigheid van overdracht binnen de
consultatieve dienst
SAMENVATTING
1) Hoe draagt het doelmatigheidsproject bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings-

en/of instellingsniveau?
Door middel van verbetering van de effectiviteit en doelmatigheid van de patiëntoverdracht binnen de
consultatieve dienst neemt de kans op ‘slecht’ (onvolledig, inadequaat) overdragen af hetgeen de
veiligheid voor patiënten kan vergroten en de werkdruk voor de AIOS kan afnemen

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?
Evaluatie op kwalitatieve basis (overleg) en kwantitatieve basis (enquête)

3) Hoe kan het doelmatigheidsproject geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?

Implementatie van het consultenlijstje is relatief eenvoudig: alle AIOS worden in het gebruik geïnstrueerd
(locatie van lijstje, manier van invullen, etc.)

Vakgroep:

Psychiatrie MUMC+

Probleemstelling:

Er is sprake van een inefficiëntie patiëntoverdracht binnen de
consultatieve dienst

Doel van het
initiatief:

Het verbeteren van de efficiëntie van het overdragen van
patiënten binnen de consultatieve dienst om hiermee tijd en
moeite te besparen en doelgericht te kunnen werken tijdens
de consultatieve dienst.

Plan van aanpak:

Analyse vond plaats op:
- kwalitatieve basis: ervaringen van de huidige AIOS binnen de
consultatieve diens,
- kwantitatieve basis: een enquête waaruit bleek dat er een
wens bestond tot verbetering van de doelmatigheid van het
overdragen binnen de consultatieve dienst.
Hierna werd een template van een ‘consultenlijstje’ opgesteld
en werd gestart met het gebruik hiervan

Beoogde resultaten:

De beoogden resultaten van het consultlijstje zijn het
verminderen van de inefficiënte en soms onduidelijke
overdracht van ‘lopende’ patiënten consulten en hiermee ook
de collegialiteit en tevredenheid t.a.v. de consultatieve dienst
te verbeteren

Behaalde resultaten:

Nog lopende, er volgt een kwalitatieve evaluatie van het
gebruik van het consultenlijstje onder AIOS en psychiaters en
een kwantitatieve nameting in de vorm van het herhalen van
de enquête
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Evaluatie:

Zie behaalde resultaten; na evaluatie zal gekeken worden of
en in welke vorm het consultenlijstje zal worden gehandhaafd.

Borging:

Implementatie van het consultenlijstje is relatief eenvoudig:
alle AIOS worden in het gebruik geïnstrueerd (locatie van
lijstje, manier van invullen etc)

Generaliseerbaarheid
resultaten:

In principe zullen de resultaten generaliseerbaar zijn naar
consultatieve diensten van andere specialismen binnen het
MUMC+ of daarbuiten aangezien de algehele opzet van een
consultatieve dienst binnen een specialisme vergelijkbaar is
en de noodzaak tot een efficiënte en doelmatige overdracht
ook.
Het adequaat invullen en gebruiken van het consultenlijstje,
het invullen van de enquête als voor- en nameting en de
kwalitatieve evaluatie.
Presentaties tijdens referaat (onderwijs)

Rol AIOS:

Leereffect project:

Begeleiding AIOS:

Leren herkennen en analyseren van inefficiënte werken en dit
met name in overdrachtsmomenten; te leren door evaluatie
van dit project
Geen specifieke supervisor bij betrokken geweest. Supervisor
feedback tijdens referaat.

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