
 

 

In de      wereld van onze 

revalidatiepatiënt… 

Probleem 
 

We hebben graag de mond vol over veiligheid en kwaliteit, 

maar hoe vertalen we dit vanuit het perspectief van onze 

patiënt?   

Tijdens de week van de patiëntveiligheid werden onze 

medewerkers even revalidant en combineren we 

patiëntveiligheid issues met empathie en inlevingsvermogen.   

Onze medewerkers kregen een beperking en “baanden” zich 

een weg door  een heus valparcours”. 
 

Doelstellingen 

 Elke medewerker laten ervaren hoe het is om zich voort te 

bewegen en te functioneren met een beperking 

 Zich inleven in de rol van revalidant tijdens een valparcours zal 

medewerkers een beter inzicht geven in het ontstaan & 

voorkomen van incidenten 

 Vanuit deze inzichten willen we de communicatie tussen 

medewerker en revalidant optimaliseren: “zeggen wat je doet 

en respect voor zijn/haar tempo” 

 

Team 

Het project werd gecoördineerd door Zita, 

ergotherapeut.  De uitwerking werd 

ondersteund door de dienst kwaliteit, 

Veiligheidscommissie en 30 gemotiveerde 

interne lesgevers. 

 

Omschrijving van het project of de 

studie 

 Tijdens de week van de patiëntveiligheid (2015) werd 

een ‘valparcours’ opgesteld voor de medewerkers 

 Iedere deelnemer kreeg een ‘neurologische’ beperking 

en loophulpmiddel/rolstoel om zich te verplaatsen naar 

het valparcours 

 De deelnemers kregen een dubbele opdracht:  ze namen 

zowel de rol van  de rol van patiënt als zorgverlener op 

zich 

 

Resultaten 

 Gunstig effect op de meldcultuur:  

 Kwantitatieve toename van het aantal 
meldingen met 35% t.o.v. 3de trim 
2015 

 Toegenomen meldcultuur bij diverse 
beroepsgroepen: naast  het 
verpleegkundig departement, ook 
toename meldingen bij artsen, 
revalidatie, … onthaalmedewerkers 
 

 Positieve effect op het team: niet alleen 
bij de voorbereiding, maar samen het 
parcours tot een goed einde brengen: 
“mekaar vooruit helpen” 
 

 Responsgraad oversteeg verwachtingen:   
84% zorgverleners participeerden 

 

 Bevordering No Blame No shame cultuur  

 

 Waardering en respect voor mekaars job  

 

Lessons learned  

Simulaties meer specifiëren naar thema 

(transfers, voeding, …) - type medewerkers 

en nauw aansluiten bij gemaakte meldingen 
 

Next steps 
Systematische jaarlijkse training en 

opleiding over specifieke 

aandachtsgebieden van 

patiëntveiligheid met aandacht voor 

de patiënt 
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