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Voorwoord
Voor u ligt het rapport ‘Het screenen van kwetsbare ouderen: onderzoek vanuit een Safety-I en
Safety-II perspectief’. Dit project is uitgevoerd door het Nivel in samenwerking met Amsterdam
Public Health (APH) research institute. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de Monitor
Patiëntveiligheid 2019-2022.
Dit rapport geeft inzicht in de implementatie van het thema Kwetsbare Ouderen van het VMS
Veiligheidsprogramma en de dagelijkse variatie in handelen bij het screenen van ouderen die
opgenomen worden in het ziekenhuis. Het rapport biedt aanknopingspunten om de patiëntveiligheid
verder te verbeteren.
Dankzij de openheid van de deelnemende ziekenhuizen (Amphia Ziekenhuis, Antonius Ziekenhuis, St.
Anna Ziekenhuis, St. Antonius Ziekenhuis, Treant Zorggroep, ZorgSaam Zorggroep ZeeuwsVlaanderen) en de inzet van alle deelnemers heeft dit onderzoek plaats kunnen vinden. Wij willen in
het bijzonder de zorgverleners van de deelnemende afdelingen bedanken voor hun waardevolle
bijdrage aan dit onderzoek. Zij hebben tijd vrij gemaakt in een enorm drukke periode i.v.m. de
coronapandemie. Ook willen wij de medewerkers van de afdelingen Kwaliteit & Veiligheid bedanken
voor hun medewerking aan deze studie.
De auteurs, November 2021
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Samenvatting
Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar het screenen van kwetsbare ouderen om
functieverlies tijdens een ziekenhuisopname te beperken en/of voorkomen. Het onderzoek heeft als
doel om inzicht te geven in de mate van naleving van de VMS-screeningsbundel, bestaande uit de
vier indicatoren: ondervoeding, delirium, fysieke beperkingen en vallen bij kwetsbare ouderen. Het
onderzoek kent vier subdoelstellingen:
1) Inzicht krijgen in de nalevingspercentages van de VMS-screeningsbundel voor kwetsbare
ouderen in een sample van 10 ziekenhuisafdelingen (Safety-I);
2) Inzicht krijgen in hoe de screening met de VMS-screeningsbundel in de dagelijkse praktijk
(Work-As-Done) zich verhoudt tot het zorgproces zoals beschreven in de richtlijnen en de
protocollen (Work-As-Imagined) (Safety-II);
3) Achterhalen in hoeverre inzicht in het zorgproces leidt tot een kritische reflectie van
zorgprofessionals over (on)gewenste praktijkvariatie en welke procesmatige-,
organisatorische veranderingen en/of gedragsveranderingen hierdoor worden geformuleerd
en/of geïmplementeerd (Safety-II);
4) Inzicht krijgen in de ervaren veerkracht van het individu en het team op de vier deelnemende
afdelingen en welke afwegingen verpleegkundigen maken bij het al dan niet naleven van de
protocollen.

Aanleiding
Patiënten van 70 jaar en ouder lopen een hoger risico op het ontwikkelen van complicaties tijdens
een ziekenhuisopname. Zij worden daarom als potentieel kwetsbaar beschouwd. Om kwetsbare
patiënten te herkennen is de VMS (Veiligheids Management Systeem)-screeningsbundel ontwikkeld.
Deze bundel bestaat uit de screeningsindicatoren ondervoeding, delirium, fysieke beperkingen en
vallen. Alle opgenomen patiënten van ≥70 jaar moeten hiermee gescreend worden binnen 24 uur na
opname.

Methode en resultaten
Voor dit onderzoek hebben tien afdelingen cijfers over de mate van naleving van de VMSscreeningsbundel aangeleverd van januari 2020 t/m februari 2021. Daarnaast hebben vier afdelingen
(interne geneeskunde, chirurgie, neurologie en traumageriatrie), verspreid over drie ziekenhuizen,
deelgenomen aan een interventiestudie. De dataverzameling voor de interventiestudie vond plaats
van januari 2020 tot en met mei 2021.
Inzicht in de naleving van het VMS-thema kwetsbare ouderen
De mate van naleving is gemeten aan de hand van een procesindicator: het percentage opgenomen
patiënten van 70 jaar en ouder welke binnen 24 uur na opname zijn gescreend met de VMSscreeningsbundel. Gemiddeld werd 74% van alle opgenomen patiënten gedurende de
onderzoeksperiode (januari 2020 tot en met februari 2021) binnen 24 uur gescreend op alle vier de
VMS-domeinen: ondervoeding, delirium, fysieke beperkingen en vallen.
Vergelijking Work-As-Imagined en Work-As-Done
Om inzicht te krijgen in de oorzaken van variatie in de dagelijkse praktijk (Work-As-Done) ten
opzichte van de richtlijnen en protocollen (Work-As-Imagined) is gebruik gemaakt van de Functional
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Resonance Analysis Method (FRAM). Door middel van deze methode is gekeken naar
overeenstemming en mogelijke verschillen tussen de Work-As-Done en Work-As-Imagined. Om de
Work-As-Imagined modellen te construeren zijn de landelijke richtlijnen en ziekenhuisprotocollen
geanalyseerd. Voor de Work-As-Done modellen zijn per afdeling betrokken verpleegkundigen
geïnterviewd.
Voor de indicator ondervoeding geldt dat het moment waarop vocht- en voedingslijsten
worden bijgehouden per ziekenhuis varieert, dit kan namelijk: 1) standaard op de vierde opname
dag, 2) bij ernstige ondervoeding, 3) vanaf matige ondervoeding of 4) wanneer verpleegkundigen
vermoeden dat de patiënt te weinig vocht/voeding binnen krijgt. Alle deelnemende afdelingen geven
aan dat het bijhouden van de vocht- en voedingslijsten in de praktijk niet altijd of volledig gebeurt.
Vergeleken met de landelijke richtlijnen en de VMS-praktijkgids bestond de screening op
delirium in de praktijk uit meer activiteiten. Veel van deze activiteiten komen voort uit extra
handelingen met betrekking tot het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), bijvoorbeeld omdat er
orders geplaatst moeten worden of scores ingevoerd moeten worden.
In de landelijke richtlijnen en de VMS-praktijkgids wordt geadviseerd om patiënten vanaf 65
jaar te screenen op valrisico. In de praktijk blijkt dat de leeftijdgrens die ziekenhuizen hanteren
verschilt van 18 jaar en ouder tot vanaf 65 jaar en ouder.
Twee van de drie ziekenhuizen hanteren dezelfde afkapwaarde (Katz-ADL6 score van ≥2) als
de VMS-praktijkgids om preventieve interventies in te zetten bij de indicator fysieke beperkingen.
Het derde ziekenhuis heeft het inzetten van preventieve interventies niet opgenomen in hun
protocol.
Reflectie op het screeningsproces
De resultaten van de FRAM-analyses zijn aan de vier afdelingen teruggekoppeld via een poster en
(digitale) presentatie, met als doel om zorgprofessionals te ondersteunen bij het reflecteren op de
veiligheid van het screeningsproces. Daarnaast zijn de contactpersonen van de afdelingen
geïnterviewd om het proces te evalueren en verbetersuggesties die de afdeling had geformuleerd
naar aanleiding van de reflectie op het screeningsproces te bespreken.
Volgens de afdelingen kwam ongewenste variatie naar voren bij de activiteiten: 1) bijhouden
van een vocht- en voedingslijst (ondervoeding), 2) het wel/niet afnemen van de DOSS bij
neurologische/cognitieve patiënten (delirium) en 3) bij het beoordelen van het risico op fysieke
beperkingen en de opvolging hiervan. Bij deze activiteiten gaven verpleegkundigen aan de meeste
belemmeringen te ervaren, zoals het beschikken over onvoldoende resources (bijvoorbeeld een
weegbed of weegstoel), tijdgebrek, onduidelijkheid over wie de verantwoordelijkheid heeft, het
beschikken over onvoldoende kennis over het belang van screening, onoverzichtelijk EPD en de
geschiktheid van het meetinstrument de Delier Observatie Schaal Score (DOSS) voor het opsporen
van een delirium.
Veerkracht
Op de vier interventie afdelingen is de Employee Resilience Scale (EmpRes) vragenlijst onder
verpleegkundigen uitgezet om de veerkracht zowel op individueel als op team niveau in kaart te
brengen. Respondenten waren over het algemeen zowel op individueel als op teamniveau positief
over hun veerkracht en aanpassingsvermogen op onverwachte situaties. Gemiddeld beoordeelden
respondenten hun individuele veerkracht positiever (66%) in vergelijking tot de veerkracht van het
team (49%).
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Conclusie en aanbevelingen voor de praktijk
De naleving van de VMS-screeningsbundel lijkt toegenomen te zijn ten opzichte van de evaluatie in
2012. Zowel op de deelnemende afdelingen als tussen de afdelingen komt praktijkvariatie naar voren
bij het screenen op de vier indicatoren. Om de patiëntveiligheid verder te verbeteren is het
aanschaffen van de juiste hulpmiddelen om bepaalde activiteiten in het screeningsproces uit te
kunnen voeren aan te bevelen. Voor de samenwerking kan het waardevol zijn om af te stemmen
welke discipline de verantwoordelijk draagt bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten in het
screeningsproces. Ten derde kan inzicht in de opvolging door andere disciplines naar aanleiding van
de screening verpleegkundigen helpen bij het maken van afwegingen in de praktijk. Tevens kan meer
inzicht ook meer bewustwording creëren over de impact die zorgverleners hebben op het
screeningsproces.

Lijst met afkortingen
-

Nivel

ADL = Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen
APH = Amsterdam Public Health
COM-B = Capability, Opportunity and Motivation-Behavior
DOSS = Delier Observatie Screening Schaal
EmpRes = Employee Resilience Scale
EPD = Elektronisch Patiënten Dossier
FRAM = Functional Resonance Analysis Method
MUST = Malnutrition Universal Screening Tool
SNAQ = Short Nutritional Assessment Questionnaire
VBI’s = Vrijheidsbeperkende Interventies
VMS = Veiligheidmanagementsysteem
WAD = Work-As-Done
WAI = Work-As-Imagined
WMO = Wet Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
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1
1.1

Inleiding
Kwetsbare ouderen in Nederlandse ziekenhuizen

Patiënten van 70 jaar en ouder worden als kwetsbaar beschouwd omdat zij een hoger risico lopen op
het ontwikkelen van complicaties (zoals infecties, decubitus en ondervoeding) tijdens een
ziekenhuisopname, met als mogelijk gevolg (onomkeerbaar) functieverlies [1, 2]. Wanneer deze
groep patiënten vroegtijdig in beeld is, kan door het inzetten van preventieve interventies potentieel
vermijdbare schade beperkt worden [3]. Om de patiëntveiligheid verder te waarborgen werd het
Veiligheid Management Systeem (VMS) Veiligheidsprogramma gelanceerd. Het VMS
Veiligheidsprogramma liep van 2008 tot en met 2012 en had als doel om de patiëntveiligheid in
ziekenhuizen te vergroten door de potentieel vermijdbare schade en sterfte met circa 50% terug te
brengen [4]. In dit programma werd de VMS-screeningsbundel ontwikkeld waarin vier
veelvoorkomende gezondheidsproblemen zijn opgenomen die geassocieerd worden met
functieverlies onder ouderen, namelijk: ondervoeding, delirium, vallen en fysieke beperkingen
(Bijlage A) [3]. Screening is een eerste stap om kwetsbare patiënten tijdig te identificeren, en
daarmee zorggerelateerde schade te reduceren. Volgens de VMS-screeningsbundel moeten alle
patiënten van 70 jaar en ouder binnen 24 uur na ziekenhuisopname gescreend worden op
ondervoeding, delirium, vallen en fysieke beperkingen. Daarnaast moeten patiënten van 65 jaar en
ouder binnen 24 uur na ziekenhuisopname gescreend worden op de indicator vallen. De VMSscreeningsbundel bestaat 13 vragen, het screenen op ondervoeding bestaat uit de vragen: 1) Bent u
onbedoeld afgevallen? 2) Had u de afgelopen maand een verminderde eetlust? 3) Heeft u de
afgelopen maand drinkvoeding of sondevoeding gebruikt? Om het risico op delirium te bepalen
worden de volgende vragen gesteld: 1) Heeft u geheugenproblemen? 2) Heeft u in de afgelopen 24
uur hulp nodig gehad bij zelfzorg? 3) Zijn er bij een eerdere opname of ziekteperioden geweest dat u
in de war was? Voor het domein fysieke beperkingen wordt de patiënt het volgende gevraagd: 1)
Heeft u hulp nodig bij het baden of douchen? 2) Heeft u hulp nodig bij het aankleden? 3) Heeft u
hulp nodig bij het naar de toiletgaan? 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? Tot slot wordt de
patiënt gevraagd of hij in de afgelopen zes maanden één of meer keer is gevallen.
Uit de meest recente evaluatie van het VMS veiligheidsprogramma bleek dat de
implementatie van het thema kwetsbare ouderen één van de VMS thema’s is die is achtergebleven
[3, 5]. In 2012 werd gemiddeld 47% van alle opgenomen patiënten van 70 jaar gescreend binnen 24
uur na opname op alle vier de onderdelen van de VMS screeningsbundel, waarmee het doel om alle
patiënten van 70 jaar te screenen nog niet behaald was [3].

1.2

Van Safety-I naar Safety-II: een nieuwe manier van veiligheidsdenken

Patiëntveiligheid kan gedefinieerd worden als: “het nagenoeg ontbreken van (de kans op) aan de
patiënt toegebrachte schade die is ontstaan door het niet volgens de professionele standaard
handelen van zorgverleners en/of tekortkomingen in het zorgsysteem [6]”. Echter, tegenwoordig kan
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patiëntveiligheid vanuit meerdere perspectieven benaderd worden. Volgens de Safety-I benadering is
patiëntveiligheid een ‘toestand waarin zo min mogelijk dingen fout gaan’ [7]. Volgens de Safety-I
benadering gaan dingen goed omdat systemen naar behoren functioneren en mensen handelen
volgens richtlijnen en protocollen. Om schade aan de patiënt te voorkomen, ligt de focus met name
op de naleving van richtlijnen en protocollen. Vanuit de Safety-II benadering ligt de focus op wat er
goed gaat in de dagelijkse praktijk ondanks de variatie in processen, met als doel om complexe
zorgprocessen beter te begrijpen en hiervan te leren. Vanuit deze benadering wordt patiëntveiligheid
gezien als het vermogen van zorgverleners om te kunnen anticiperen en zich aan te passen aan
wisselende omstandigheden en onverwachte situaties om de patiëntveiligheid te kunnen waarborgen
[8]. Om te kunnen anticiperen op de wisselende werkomstandigheden moeten zorgverleners
beschikken over veerkracht (resilience) [7-9]. Doordat zorgprofessionals zich moeten aanpassen, kan
praktijkvariatie ontstaan [7]. Deze praktijkvariatie is niet per definitie ongewenst, maar kan
noodzakelijk zijn.
Ondanks deze verschillende benaderingen vervangt Safety-II de Safety-I benadering niet,
aangezien het nog steeds waardevol is om te leren van incidenten [7, 10]. Door de Safety-I
benadering uit te breiden met Safety-II kan het verbeterpotentieel van patiëntveiligheid vollediger
worden benut [11].
Een methode waarmee praktijkvariatie blootgelegd kan worden is de Functional Resonance
Analysis Method (FRAM) [7]. Bij deze methode wordt de dagelijkse praktijk (Work-As-Done) en het
proces zoals bedacht in de richtlijnen en protocollen (Work-As-Imagined) gevisualiseerd en
vergeleken. Hierbij wordt ook gekeken of de variatie mogelijke risico’s oplevert voor de
patiëntveiligheid [12]. In paragraaf 2.4 wordt de FRAM verder toegelicht.

1.3

Onderzoeksvragen

Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te geven in de mate van naleving van de VMSscreeningsbundel bij kwetsbare ouderen op tien ziekenhuisafdelingen. Op vier ziekenhuisafdelingen
wordt een verdiepende analyse uitgevoerd, waarbij gekeken wordt naar de overeenstemming, dan
wel mogelijke verschillen, tussen richtlijnen en protocollen en de toepassing ervan in de dagelijkse
praktijk. Voor deze vier afdelingen wordt dit voor zorgprofessionals inzichtelijk gemaakt door de
Functional Resonance Analysis Method (FRAM) toe te passen. Het inzicht in het zorgproces kan een
kritische reflectie over de wenselijkheid van praktijkvariatie op gang brengen.
Deze doelstelling is vertaald naar de volgende onderzoekersvragen:
1) Wat is de mate van naleving van de VMS-screeningsbundel voor kwetsbare ouderen in een
sample van 10 ziekenhuisafdelingen (Safety-I)?
2) Hoe verhoudt de uitvoering van de screening met de VMS-screeningsbundel bij kwetsbare
ouderen in de dagelijkse praktijk (Work-As-Done) zich tot het zorgproces zoals beschreven in
de richtlijnen en de protocollen (Work-As-Imagined) (Safety-II)?
3) In hoeverre leidt inzicht in het zorgproces tot een kritische reflectie van zorgprofessionals
over (on)gewenste praktijkvariatie en welke procesmatige-, organisatorische veranderingen
en/of gedragsveranderingen worden hierdoor geformuleerd en geïmplementeerd? (SafetyII)?
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4) Hoe is het gesteld met de individuele en gezamenlijke veerkracht van de vier deelnemende
afdelingen en welke afwegingen maken verpleegkundigen bij het al dan niet naleven van de
protocollen?

1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksmethode besproken. Hoofdstuk 3 geeft de bevindingen van het
onderzoek weer. Tot slot beschrijft hoofdstuk 4 de conclusie, discussie, en aanbevelingen voor de
toekomst.
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2

Opzet VMS-evaluatie onderzoek

Invloed coronapandemie op het onderzoek
De onderzoeksopzet van deze studie is voordat de coronapandemie in Nederland uitbrak
opgesteld. De coronapandemie heeft ertoe geleid dat er een aantal aanpassingen hebben
plaatsgevonden om de studie alsnog uit te kunnen voeren. Een volledige beschrijving van het
originele studie protocol is te vinden in een andere publicatie [13]. De belangrijkste aanpassingen
zijn:
• Vier van de tien afdelingen hebben de FRAM-analyse ontvangen.
• De randomisatie, het volgen van het stepped wedge design en de doorlooptijd van de
meetperiode is minder strak gehandhaafd. Deelname is afgestemd op de mogelijkheden
van de afdelingen.
• De interviews hebben telefonisch of via videobellen plaatsgevonden in plaats van face-toface.
• Niet elke afdeling had de mogelijkheid om een interactieve feedbackbijeenkomst te
organiseren. Elke afdeling heeft een ingesproken presentatie en poster ontvangen,
eventuele feedbackbijeenkomsten vonden online plaats.
• Het was voor alle afdelingen niet mogelijk om de feedbackbijeenkomst binnen de
meetperiode in te plannen.
• Vanwege de drukte door de coronapandemie is het met een aantal afdelingen niet gelukt
om een evaluatie interview (COM-B) te voeren. Dit heeft er ook toe geleid dat niet alle
afdelingen een (volledig) actieplan hebben kunnen opstellen.
• Omdat de starttijd waarin afdelingen de FRAM-analyse ontvingen verschilde, was het niet
mogelijk om de Employee Resilience Scale voor elke deelnemende afdeling op hetzelfde
moment uit te zetten (nulmeting). In plaats daarvan is de EmpRes onder afdelingen
uitgezet op het moment dat zij startte met de FRAM- analyses.

2.1

Design

Dit onderzoek maakte gebruik van een getrapte dataverzameling (stepped wedge design), waarin de
vier afdelingen deelnamen aan verdiepende analyses. Deze afdelingen maakten per twee maanden
kennis met de interventie: een op maat uitgevoerde FRAM-analyse. Het moment waarop afdelingen
starten aan de FRAM-analyses is afgestemd met de afdelingen. Aan het eind van drie meetperiodes
hebben de FRAM-analyses op vier afdelingen plaatsgevonden en vond een kwalitatieve evaluatie
plaats.
Parallel aan deze studie voor het VMS thema kwetsbare ouderen, hebben er ook
verdiepingsstudies voor de VMS-thema’s tweede controle bij high-risk medicatie [14] en
medicatieverificatie bij ontslag [15] plaatsgevonden.
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2.2

Werving

Alle Nederlandse Ziekenhuizen (N=74) zijn gelijktijdig uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek
voor de drie thema’s. Aan het thema kwetsbare ouderen konden de type afdelingen interne
geneeskunde, chirurgie, geriatrische afdelingen of gelijksoortige afdelingen deelnemen. Deze
afdelingen zijn geselecteerd omdat zij over het algemeen een relatief hoog aantal oudere patiënten
opnemen. De afdelingen interne geneeskunde en chirurgie konden zowel deelnemen aan het thema
tweede controle bij high-risk medicatie als kwetsbare ouderen. Om te voorkomen dat een afdeling
zich kon inschrijven voor twee thema’s zijn de ziekenhuizen voor het uitnodigen verdeeld in twee
groepen van N=37 (Groep A en Groep B), waarbij groep A kon deelnemen aan de thema’s ‘medicatie
verificatie bij ontslag’ en ‘kwetsbare ouderen’. Groep B kon deelnemen aan de thema’s ‘medicatie
verificatie bij ontslag’ en ‘tweede controle bij high-risk medicatie’. Afdelingen konden niet aan twee
VMS-thema’s deelnemen, of als ze grote verandering ondergingen tijdens de dataverzameling, zoals
fusies of de implementatie van een EPD.
Tien afdelingen gaven aan deel te willen nemen aan het onderzoek voor het thema
kwetsbare ouderen. Van elke ziekenhuis is een contactpersoon aangewezen, meestal een
medewerker van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid. Na instemming van deelname vond er een
startgesprek plaats met een contactpersoon van de afdeling, dit was veelal een teamleider/hoofd
van de afdeling. Tijdens het startgesprek werd de planning van de studie besproken en werden er
afspraken gemaakt over de dataverzameling.
Door de uitbraak van de coronapandemie is de FRAM uiteindelijk op vier afdelingen
toegepast. Om een beschrijving te kunnen geven van de deelnemende ziekenhuizen en afdelingen is
via een gestandaardiseerde lijst contextinformatie, zoals organisatorische aspecten, informatisering,
personeelskenmerken en afdelingsspecifieke kenmerken, verzameld (Tabel 1 en 2).

2.3

Meetmomenten en meetinstrumenten

Tijdens de studie zijn meerdere metingen uitgevoerd om het screeningsproces voor kwetsbare
ouderen in kaart te brengen. Deze meetmomenten zijn ingedeeld in een interventieperiode en een
contextfase (voor- en nameting) (Figuur 1). Voorafgaand aan de interventieperiode is een vragenlijst
uitgezet om de veerkracht onder zorgverleners te meten (EmpRes). Tijdens de interventieperiode
werden de ziekenhuisprotocollen geanalyseerd om tot een Work-As-Imagined (WAI) model te
komen. Daarnaast zijn er 31 verpleegkundigen geïnterviewd om de Work-As-Done (WAD) te
construeren en werden resultaten teruggekoppeld aan de afdeling, indien mogelijk tijdens een
(interactieve) feedbackbijeenkomst. Na deze periode werd er een evaluatie interview (COM-B) met
de contactpersoon van de afdeling gehouden.
Om inzicht te krijgen in het percentage opgenomen patiënten van ≥70 jaar die gescreend
werden met de VMS-screeningsbundel is de procesindicator gedurende de hele onderzoeksperiode
maandelijks opgevraagd. Aanvullend is contextinformatie verzameld zoals personeels- en
afdelingsspecifieke kenmerken om een beschrijving van de deelnemende afdelingen te kunnen
geven.
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Figuur 1: Weergave van de meetmomenten en meetinstrumenten

Procesindicator
Dataverzameling
Voor het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag wordt de mate van naleving voor het thema
kwetsbare ouderen over 10 ziekenhuisafdelingen aan de hand van één procesindicator berekend,
namelijk: het percentage klinische patiënten van 70 jaar en ouder waarbij de gehele
screeningsbundel binnen 24 uur is nageleefd. Deze procesindicator geeft inzicht in de mate waarin
het screeningsproces volgens de protocollen wordt uitgevoerd en geregistreerd. Daarnaast wordt de
mate van naleving van de vier individuele indicatoren uit de bundel geëvalueerd: 1) het percentage
klinische patiënten van ≥70 jaar waarbij er binnen 24 uur is gescreend met de screeningsindicator
ondervoeding, 2) het percentage klinische patiënten van ≥70 jaar waarbij er binnen 24 uur is
gescreend met de screeningsindicator delirium, 3) het percentage klinische patiënten van ≥70
waarbij er binnen 24 uur is gescreend met de screeningsindicator fysieke beperkingen en 4) het
percentage klinische patiënten van ≥70 jaar waarbij er binnen 24 uur is gescreend met de indicator
vallen.
De procesindicator is opgenomen in de ‘Basisset kwaliteitsindicatoren’ voor ziekenhuizen en
particuliere klinieken [16]. Ziekenhuizen moeten deze kwaliteitsindicatoren registeren en aanleveren
bij de IGJ, waardoor het voor ziekenhuizen mogelijk is om deze indicatoren maandelijks ook aan te
leveren in het kader van dit onderzoek [17].
De deelnemende afdelingen registreerden in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) hoeveel
patiënten van ≥70 jaar gescreend werden, zowel met de volledige VMS-screeningsbundel als met de
individuele screeningsindicatoren ondervoeding, delirium, fysieke beperkingen en het valrisico. Deze
indicatoren zijn gedurende 14 maanden (van januari 2020 t/m februari 2021) verzameld. Maandelijks
is via een contactpersoon van het ziekenhuis de procesindicator opgevraagd via een
gestandaardiseerde lijst.
Data-analyse
Er wordt gebruik gemaakt van beschrijvende statistiek om de mate van naleving van de VMSscreeningsbundel en de individuele screeningsindicatoren te beschrijven.
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Functional Resonance Analysis Method (FRAM)
Met behulp van de Functional Resonance Analysis Method (FRAM) is de dagelijkse praktijk van het
screeningsproces aan de hand van de screeningsindicatoren ondervoeding, delirium, fysieke
beperkingen en het valrisico voor kwetsbare ouderen in kaart gebracht. FRAM maakt het mogelijk
om discrepanties tussen protocol (Work-As-Imagined) en de dagelijkse praktijk (Work-As-Done) te
visualiseren [7, 9]. Deze methodiek is gebruikt om het screeningsproces te evalueren en als een
interventie waarbij gekeken wordt of inzicht in het zorgproces 1) een effect heeft op de mate van
naleving van de VMS-screeningsbundel en 2) ondersteunt bij het kritisch reflecteren om tot
veranderingen te komen die de theorie (Work-As-Imagined) en praktijk (Work-As-Done) dichter tot
elkaar brengen.
De FRAM-interventie bestaat uit vier stappen:
1) Het construeren van een visuele weergave van het screeningsproces zoals beschreven in
de landelijke richtlijnen en ziekenhuisprotocollen (Work-As-Imagined/WAI);
2) Het construeren van een visuele weergave van het proces zoals deze wordt uitgevoerd in
de dagelijkse praktijk (Work-As-Done/WAD) op basis van de interviews met
zorgprofessionals;
3) Het organiseren van een feedbackbijeenkomst met de deelnemende afdelingen om in
gesprek te gaan over de betekenis van eventuele verschillen tussen de Work-As-Imagined
en Work-As-Done;
4) Inventariseren welke gedrags-, procesmatige- en organisatorische veranderingen volgens
het team gewenst zijn om zorgprocessen te verbeteren en welke zijn ingevoerd nadat
resultaten aan de afdeling zijn teruggekoppeld.
Gewenste aanpassingen kunnen worden vastgelegd
in een actieplan of besproken tijdens een interactieve
feedbackbijeenkomst.
Met behulp van de FRAM kunnen alle activiteiten in het
screeningsproces gevisualiseerd worden in zeshoeken. Hierdoor
wordt zichtbaar hoe alle activiteiten zich tot elkaar verhouden
(Figuur 2). Doordat de FRAM-methode visueel zichtbaar maakt
hoe verschillende stappen in het zorgproces elkaar kunnen
beïnvloeden, kan FRAM bijdragen aan een beter begrip van hoe
protocollen in de dagelijkse praktijk werken (bijvoorbeeld welke
impact het ontbreken van een bepaald hulpmiddel heeft voor de
Figuur 2: Voorbeeld van een FRAM-activiteit
route die een zorgprofessional bewandelt). FRAM is gebaseerd op
zes aspecten (Figuur 2) [12, 18]:
1. Input: datgene wat de activiteit start of verandert;
2. Output: resultaat van de activiteit;
3. Pre-condition: voorwaarden die nodig zijn om de activiteit uit te voeren
4. Resources: bronnen die nodig zijn tijdens de activiteit, of om de activiteit uit te kunnen
voeren;
5. Time: tijdsaspecten die de activiteit beïnvloeden;
6. Control: datgene wat de activiteit monitort en/of controleert.
De FRAM-modellen bestaan uit voorgrondactiviteiten, welke zowel een in- als output bevatten [12].
De voorgrondactiviteiten kunnen daarnaast ook nog overige FRAM-aspecten bevatten. Variatie in
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voorgrondfuncties kan gevolgen hebben voor de uitkomst van het zorgproces. Naast de
voorgrondactiviteiten, welke in zeshoeken worden weergegeven, bestaan er ook
achtergrondactiviteiten. Achtergrondactiviteiten worden onder alle omstandigheden hetzelfde
uitgevoerd en kennen daardoor geen variatie [12]
(Figuur 3).

Dataverzameling
Work-As-Imagined
De richtlijnen en de VMS-praktijkgids beschrijven in
algemene zin welke stappen er nodig zijn
Figuur 3: Voorbeeld van een voorgrond- en achtergrondactiviteit
voor het uitvoeren van de VMS-screening
voor kwetsbare ouderen. Allereerst is in kaart gebracht hoe het screeningsproces in de richtlijnen en
de VMS praktijkgids is omschreven [19]. Ziekenhuizen vertalen deze richtlijnen naar eigen
protocollen welke beschrijven hoe zorgverleners stapsgewijs in specifieke settings moeten handelen.
Om de Work-As-Imagined modellen te construeren zijn deze specifieke ziekenhuisprotocollen
opgevraagd bij de contactpersonen van de deelnemende afdelingen. Indien nodig is aanvullende
informatie verkregen via de contactpersoon van de afdeling.
Work-As-Done
Per deelnemende afdeling is gestreefd om acht verpleegkundigen die betrokken zijn bij het
screeningsproces met de VMS-screeningsbundel te interviewen [20]. De semigestructureerde
interviews met de verpleegkundigen duurden ongeveer 30 minuten en de interviewvragen waren
gebaseerd op de zes FRAM-aspecten (Input, Output, Pre-condition, Resources, Time, Control).
Op basis van deze interviews is visueel in kaart gebracht hoe het screeningsproces met de
VMS-screeningsbundel per screeningsindicator (ondervoeding, delirum, fysieke beperkingen en
vallen) in de praktijk verloopt (Work-As-Done).
Door het visualiseren van het daadwerkelijke proces en het proces zoals beschreven in de
ziekenhuisprotocollen is het mogelijk om de Work-As-Done en de Work-As-Imagined met elkaar te
vergelijken.
Kritische reflectie
Het doel van het terugkoppelen van de resultaten was om de reflectie en de dialoog tussen
zorgprofessionals op te starten. Door het gesprek tussen zorgprofessionals te faciliteren kan inzicht
worden verkregen in waarom zorgprofessionals soms weloverwogen (moeten) afwijken van
protocollen, welke overwegingen zij hierbij maken en wat dit mogelijk betekent voor de veiligheid
van de patiënt [7, 8, 21]. Dit zou kunnen leiden tot het in gang zetten van eventuele procesmatige-,
organisatorische en/of gedragsveranderingen.
Resultaten werden aan de afdeling teruggekoppeld via een poster en een ingesproken
presentatie. Indien mogelijk werd een online feedbackbijeenkomst georganiseerd. Na het
terugkoppelen van de resultaten werd aan de afdelingen gevraagd om met elkaar in gesprek te gaan
over de verschillen tussen de theorie en praktijk, eventueel geconstateerde variatie en knelpunten.
Hiervoor werd aan de afdeling via de ingesproken presentatie of feedbackbijeenkomst een aantal
vragen gesteld, welke afdelingen schriftelijk konden invullen op een formulier (actieplan, Bijlage C):
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1. Herkennen jullie je in de praktijkweergave van de processen (Work-As-Done)? Waarin
wel/niet?
2. Vinden jullie de huidige processen ‘veilig genoeg’ of zijn er aspecten die anders ingericht
moeten worden?
3. Welke aanknopingspunten vinden jullie het belangrijkst en het meest haalbaar? En
waarom?
4. Wat neem je hiervan morgen mee naar de werkvloer?
5. Hoe zorg je ervoor dat je dit de komende zes maanden nog zo doet?
Op de poster zijn een aantal vragen hiervan afgeleid opgenomen die deze reflectie konden
bevorderen en om zoveel mogelijk input van de afdeling te krijgen over wat de FRAM-methode voor
hen heeft opgeleverd. Door middel van een reactievlak bood de poster ruimte voor het team om
laagdrempelig input te leveren.

Data-analyse
Van alle interviews werden, met mondelinge toestemming van de geïnterviewde, geluidsopnames
met professionele opname apparatuur gemaakt en op basis hiervan ontvingen alle respondenten een
samenvatting van het interview ter membercheck. Aan de hand van de ziekenhuisprotocollen en de
transcripten werden visuele weergaves geconstrueerd van de Work-As-Imagined en de Work-AsDone met behulp van het programma FRAM Model Visualiser Pro [22]. Allereerst werd het Work-AsImagined model per afdeling vergeleken met de landelijke richtlijnen. Vervolgens werd het Work-AsDone model per afdeling vergeleken met het zorgproces zoals deze is beschreven in de landelijke
richtlijnen en de ziekenhuisprotocollen (Work-As-Imagined). Hierbij zijn de verschillen en
overeenkomsten tussen beide modellen in kaart gebracht. Daarnaast is er gekeken welke variatie
mogelijk (on)gewenst is en welke factoren een bevorderende en/of belemmerende rol spelen bij het
volgen van de protocollen volgens de geïnterviewden.

Procesmatige, organisatorische en gedragsveranderingen
Dataverzameling
Wanneer er sprake is van ongewenste variatie kan verandering, zowel procesmatig, organisatorisch
als gedrag, nodig zijn om zorgprocessen te optimaliseren. Aan de vier deelnemende afdelingen is
gevraagd om het actieplan in te vullen of de vragen vanuit het actieplan tijdens de
feedbackbijeenkomst te bespreken. Na de terugkoppeling van de resultaten is de contactpersoon
van de afdeling geïnterviewd om te evalueren of inzicht in de dagelijkse praktijk van het
screeningsproces een aanleiding is tot verandering.
Om eventuele gedragsveranderingen te kunnen begrijpen werd het ‘Capability, Opportunity
and Motivation-model (COM-B) gebruikt, een onderdeel van de Behavioural Change Wheel (BCW)
[23]. Dit model omschrijft drie essentiële voorwaarden om gedragsverandering te bewerkstelligen:
bekwaamheid (capability), mogelijkheden (opportunity) en motivatie (motivation). Voor het
evaluatie interview met de contactpersonen van de afdeling zijn de interviewvragen gebaseerd op
deze voorwaarden en omvatten bijvoorbeeld vragen over kennis, vaardigheden en de beschikbare
tijd die zorgverleners op de afdelingen ervaren hebben om tot praktische verbetersuggesties te
komen op basis van de verkregen inzichten in het screeningsproces. Tijdens het interview kwam ook

Nivel

Rapportage Kwetsbare ouderen

17

de vraag aan bod hoe de coronapandemie de zorg voor de afdelingen sinds maart 2020 heeft
veranderd, en of dit de kwaliteit en veiligheid van zorg heeft beïnvloed.
Data-analyse
Op twee afdelingen kon een evaluatie interview (COM-B) gehouden worden met de contactpersoon.
Deze interviews zijn met professionele audioapparatuur opgenomen en vervolgens getranscribeerd.
De transcripten zijn op basis van het COM-B model gecodeerd door één onderzoeker. De codeboom
is deductief opgesteld aan de hand van het COM-B model [23].

Veerkracht van zorgverleners
Dataverzameling
De Employee Resilience Scale (EmpRes) is een vragenlijst om de veerkracht van zorgverleners op
individueel en team niveau te meten (Bijlage D). Voor deze studie is de meest recente versie van de
EmpRes vragenlijst gebruikt, welke 9 items bevat [24]. Deze items zijn gebaseerd op “organisatorisch
leervermogen”, “proactieve houding” en “aanpassingsvermogen/veerkracht” [25]. Om de vragenlijst
te kunnen gebruiken in dit onderzoek zijn er drie aanpassingen gedaan. Deze aanpassingen zijn
momenteel nog niet gevalideerd. Ten eerste is de vragenlijst vertaald van Engels naar Nederlands
volgens de aanbevelingen voor interculturele aanpassingen. Vervolgens zijn er vragen om de
resilience (veerkracht) van het team in kaart te brengen toegevoegd. De oorspronkelijke vragenlijst is
enkel gebaseerd op persoonlijke resilience, maar dit kan een vertekend beeld geven als zorgverleners
hun eigen veerkracht hoger inschatten dan die van het team. Tot slot zijn er stellingen toegevoegd
waarin respondenten werd gevraagd welke afwegingen zij maken ten aanzien van het wel of niet
screenen op kwetsbaarheid.
Zodra de meetperiode voor een afdeling begon, verspreidde de contactpersoon van de
afdeling de link naar de digitale vragenlijst onder het verpleegkundig team. De antwoorden op de
vragenlijst zijn opgeslagen in de Survalyzer database van het Nivel.

Data-analyse
Om de persoonskenmerken van de respondenten te beschrijven is beschrijvende statistiek
(frequenties, percentages) gebruikt. Voor de analyse is het programma STATA (versie SE 15.0)
gebruikt. Per afdeling is de response rate berekend (Tabel 9). De EmpRes items werden gemeten op
een schaal van 1 (bijna nooit) tot 5 (bijna altijd). Om resultaten beter te kunnen interpreteren zijn de
scores omgezet naar drie variabelen: negatief (score 1 en 2), neutraal (score 3) en positief (score 4 en
5). Daarnaast zijn frequenties en percentages berekend om in kaart te brengen op welke momenten
zorgverlener een afweging maken om de screening op kwetsbaarheid binnen 24 uur na opname wel
of niet uit te voeren.
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2.4

Invloed coronapandemie op de onderzoeksmethode

Van maart tot en met juni 2020 kende Nederland de eerste golf met coronabesmettingen, opgevolgd
door een tweede (juli tot en met oktober 2021) en derde golf (april 2021) [26]. De impact en het
moment van deze coronagolven verschilt per ziekenhuis. Echter, de pandemie en de bijbehorende
maatregelen hebben een invloed gehad op de wijze waarop dit onderzoek kon worden uitgevoerd.
Allereerst zouden FRAM-analyses op 10 afdelingen uitgevoerd worden, maar het was voor
zes afdelingen niet mogelijk om binnen de onderzoeksperiode deel te nemen aan deze analyses. Ten
tweede hebben we het ‘effect’ van de FRAM als interventie niet zodanig kunnen meten, doordat het
stepped wedge design niet zodanig uitgevoerd kon worden en een controlegroep ontbrak. Het
onderzoek was afhankelijk van de beschikbaarheid van afdelingen, en een nulmeting en nameting
om het effect van de FRAM op de veerkracht van zorgverleners te meten was hierdoor niet mogelijk.
Daarnaast heeft de dataverzameling door de coronamaatregelen voor alle onderdelen op afstand
plaatsgevonden. In deze paragraaf bespreken we de invloed van de coronapandemie op
verschillende onderzoek onderdelen.
Procesindicator
Tijdens het verzamelen van data rondom de procesindicator is één afdeling een COVID-unit geweest.
Daarnaast heeft één afdeling in mei 2020 patiënten opgenomen die normaal op andere afdelingen
zouden worden opgenomen. In januari en februari 2021 is één afdeling slechts voor de helft open
geweest, en een andere afdeling gaf aan in januari 2021 een lager patiënten aantal te hebben
doordat de afdeling waarvan patiënten normaliter instromen als COVID-unit werd gebruikt en acute
patiënten werden op andere afdelingen werden opgenomen. Tot slot is één afdeling gesloten
geweest tijdens de coronagolven om verpleegkundigen te kunnen vrijmaken voor coronapatiënten,
voor deze afdeling is de procesindicator aangeleverd op basis van opnemend specialisme. Daarnaast
is het de vraag in hoeverre de screening met de VMS-screeningsbundel en individuele indicatoren
volledig en binnen 24 uur na opname werd uitgevoerd bij COVID-patiënten door
registratieproblemen, doordat afdelingen werden samengevoegd en/of opgesplitst of door
tijdgebrek.
Functional Resonance Analysis Method (FRAM)
Door de coronapandemie en de bijbehorende maatregelen hebben zowel de interviews met
verpleegkundigen als met de contactpersonen op afstand plaatsgevonden. De interviews met
verpleegkundigen vonden veelal telefonisch plaats, doordat verpleegkundigen op de afdeling niet
beschikten over de mogelijkheid om te videobellen. De interviews met contactpersonen hebben via
(video)bellen plaatsgevonden. Doordat de zorg op verschillende momenten in beslag werd genomen
door de coronazorg, was het voor een aantal afdelingen niet mogelijk om een feedbackbijeenkomst
(binnen de meetperiode) te plannen. Om die reden hebben we de resultaten op drie verschillende
momenten onder de aandacht gebracht: als eerste ontving elke afdeling een ingesproken
presentatie, vervolgens ontving elke afdeling een poster met de belangrijkste resultaten. Indien
mogelijk werd er een (online) feedbackbijeenkomst georganiseerd. Wanneer het niet mogelijk was
om een feedbackbijeenkomst te organiseren zijn de zorgverleners van de afdelingen gevraagd om
een actieplan in te vullen, waarin de discussievragen van de feedbackbijeenkomst zijn opgenomen.
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Tot slot werd tijdens het evaluatie interview met de contactpersoon het actieplan besproken en
procesmatige, organisatorische en gedragsveranderingen uitgevraagd.
Procesmatige, organisatorische en gedragsveranderingen
Na de evaluatie interviews met de contactpersonen van de afdelingen zouden eventuele
procesmatige, organisatorische en/of gedragsveranderingen die plaats hadden gevonden
tweewekelijks opgevraagd worden. In de praktijk bleek het lastig om deze COM-B interviews in te
plannen, waardoor het niet mogelijk was om gedurende de onderzoeksperiode eventuele
veranderingen voor een langere tijd op te volgen.
Resilience van zorgprofessionals
In de onderzoeksopzet zou de EmpRes gelijktijdig bij alle deelnemende afdelingen worden uitgezet
voordat de FRAM-analyses op de afdelingen zouden starten als een nulmeting. Door de coronacrisis
gaven deelnemende afdelingen op verschillende momenten aan toe te zijn aan deelname aan het
onderzoek, waardoor is besloten om verdere vertraging van het onderzoek te voorkomen en de
nulmeting uit te zetten op basis van beschikbaarheid van de deelnemende afdelingen. Hierdoor kan
het zijn dat verpleegkundigen op de afdeling de vragenlijst hebben ingevuld terwijl de FRAM-analyses
al plaatsvonden. Na alle meetperiodes zou een nameting plaatsvinden met de EmpRes, om het effect
van de FRAM-analyses op de veerkracht te onderzoeken, maar door bovenstaande reden heeft deze
niet plaats kunnen vinden.

2.5

Privacy

De Medisch Ethische Toetsingscommissie (Metc) VU medisch Centrum heeft geoordeeld dat dit
onderzoek niet onder de reikwijdte van de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met mensen
(WMO) valt (nummer 2019.571). De geïnterviewden hebben mondeling toestemming gegeven voor
deelname aan en opname van de interviews. Interviews zijn anoniem verwerkt, waardoor data niet
herleidbaar was naar de individuele respondenten.
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3

Bevindingen

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van mate van de naleving VMS-screeningsbundel
voor kwetsbare ouderen op 10 afdelingen. Daarnaast worden de resultaten van de FRAM-analyses
en de veerkracht onder respondenten beschreven voor de vier afdelingen waarbij de FRAM is
toegepast.

3.1

Studiepopulatie

Onderzoeksonderdelen en studiepopulaties
•
•
•
•
•
•

Nalevingspercentages met de VMS-screeningsbundel en de individuele indicatoren gebaseerd
op data van 10 ziekenhuisafdelingen (Safety-I);
Het construeren van het zorgproces zoals beschreven in de richtlijnen en
ziekenhuisprotocollen (Work-As-Imagined) voor drie ziekenhuizen (Safety-II);
Het construeren van de dagelijkse praktijk (Work-As-Done) op basis van de interviews met 31
verpleegkundigen (Safety-II);
Vergelijken van Work-As-Imagined en Work-As-Done (Safety-II);
Het evalueren van de praktische toepasbaarheid van de FRAM met contactpersonen van de
afdelingen (COM-B);
Het meten van de veerkracht door middel van de Employee Resilience Scale onder 73
respondenten van de vier afdelingen waarbij de FRAM is toegepast.

Aan het onderzoek naar het VMS-thema Kwetsbare ouderen hebben in totaal 10
ziekenhuisafdelingen, verspreid over zes ziekenhuizen (twee algemene ziekenhuizen en vier
topklinische ziekenhuizen), data over de procesindicator aangeleverd.
De FRAM-methodiek is toegepast op vier van deze 10 afdelingen, namelijk één afdeling
interne geneeskunde, één afdeling chirurgie, één afdeling neurologie en één afdeling
traumageriatrie. Deze afdelingen waren verspreid over drie ziekenhuizen, waarvan één algemeen
ziekenhuis en twee topklinische ziekenhuizen (Tabel 1 en 2).
Tabel 1: Contextbeschrijving deelnemende ziekenhuizen FRAM-analyses van het jaar voorafgaand
aan de studie (2019)

Type ziekenhuis
Aantal bedden (2019)
Gemiddelde ligduur van patiënten
(2019)
Elektronisch Patiënten Dossier
Aantal FTE-verpleegkundigen

Nivel

Ziekenhuis A
Afdeling 1
Topklinisch
763
6 dagen

Ziekenhuis B
Afdeling 2 en 3
Topklinisch
750
Onbekend

Ziekenhuis C
Afdeling 4
Algemeen
423
4,2 dagen

Epic
306

Epic
1428

Nexus
260
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Tabel 2: Contextbeschrijving deelnemende afdelingen FRAM-analyses
Afdeling 1

Afdeling 2

Afdeling 3

Afdeling 4

Interne geneeskunde

Neurologie

Traumageriatrie

Chirurgie

30

26

24

42

590

681

576

638

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja, in maart, april en juni

Nee

Nee

Ja, in maart en april 2020

Nee

Nee

Overname patiënten van

Aantal bedden
Aantal fysieke bedden op
afdeling
Aantal opnames
Aantal opnames van
patiënten van ≥70 jaar
gedurende 14 maanden
Structurele onderbezetting
Sprake van onderbezetting
(ja/nee)
Corona aspecten
COVID-unit (ja/nee)

2020
Instroom en overname

Instroomafdeling COVID-

patiënten i.v.m. COVID

unit in januari 2021

Afdelingen samengevoegd

Nee

andere afdelingen in mei
en juni 2020
Ja, in juli en augustus 2020 Ja, in juli en augustus 2020 Nee

i.v.m. COVID (ja/nee)

3.2

Naleving van de VMS-screeningsbundel

Mate van naleving
Het streven van het VMS-thema kwetsbare ouderen is dat alle afdelingen die kwetsbare ouderen
opnemen deze patiënten binnen 24 uur na opname screenen op vier domeinen, namelijk:
ondervoeding, delirium, fysieke beperkingen en vallen. Van naleving van de gehele VMSscreeningsbundel is sprake als patiënten van 70 jaar en ouder binnen 24 uur na opname op alle vier
de domeinen zijn gescreend.
Percentages met betrekking tot de naleving van de VMS-screeningsbundel en de individuele
indicatoren zijn gedurende 14 maanden, van januari 2020 t/m februari 2021, opgevraagd op 10
afdelingen. Figuur 4 geeft het verloop van de nalevingspercentages voor de gehele VMSscreeningsbundel per meetmoment weer. Van alle opgenomen patiënten van ≥70 jaar (N=6.797)
werd gedurende de onderzoeksperiode gemiddeld 74% binnen 24 uur na opname gescreend met de
gehele VMS-screeningsbundel. Dit lijkt een toename te zijn in vergelijking met de evaluatie uit
2011/2012, waar gemiddeld 47% van alle opgenomen patiënten van ≥70 jaar werden gescreend met
de VMS-screeningsbundel [3]. Tussen de afdelingen schommelde het nalevingspercentage
gedurende de onderzoeksperiode tussen 46% en 100%.
In februari, april, mei 2020 en november 2020 is het gemiddelde nalevingspercentage per
meetmoment lager dan het gemiddelde nalevingspercentage over de gehele onderzoeksperiode
(74%). Mogelijk was in april en mei 2020 de druk op de ziekenhuizen hoog door de uitbraak van de
coronapandemie en verklaart dit de daling van de gemiddelde nalevingspercentages. Tijdens de
opvolgende coronagolven zijn de nalevingspercentages redelijk stabiel gebleven.
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Figuur 4: Gemiddeld nalevingspercentages met de VMS-screeningsbundel per meetmoment

Wanneer patiënten van ≥70 jaar niet op alle vier de domeinen worden gescreend, is de VMSscreeningsbundel niet nageleefd. Hoewel, een patiënt wel gescreend kan zijn op één, twee of drie
van de indicatoren, worden deze patiënten niet meegenomen in de naleving van de gehele VMSscreeningsbundel. Andersom kan het aantal patiënten die op individuele indicatoren zijn gescreend
wel meetellen in de naleving met de gehele VMS-screeningsbundel. Kortom, het kan dus voorkomen
dat het aantal patiënten voor de individuele indicator hoger is dan het aantal dat is meegenomen in
de gehele VMS-screeningsbundel.
Figuur 5 laat het verloop van het gemiddelde nalevingspercentage voor de individuele
screeningsindicatoren zien. Van alle opgenomen patiënten van ≥70 jaar is gemiddeld 82%
Binnen 24 uur na opname gescreend op de indicator ondervoeding, 85% op de indicator delirium,
84% op de indicator fysieke beperkingen en 85% op de indicator vallen. De screening op de
individuele indicatoren lijkt hiermee toegenomen ten opzichte van 2012, waarin gemiddeld 74% van
de opgenomen patiënten van ≥70 jaar gescreend was op de indicator ondervoeding, 60% op
delirium, 72% op fysieke beperkingen en 62% op de indicator vallen [3]. Uit cijfers van de Bassiset uit
2018 blijkt dat 88% van alle opgenomen patiënten van ≥70 jaar en ouder gescreend is op het risico
voor delirium en 89% op ondervoeding [17]. Dit komt redelijk overeen met de cijfers uit deze studie.
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Figuur 5: Gemiddeld nalevingspercentage per VMS indicator gedurende 14 maanden

Mate van naleving voor de FRAM-afdelingen
De verwachting was dat het inzicht in het zorgproces door middel van de FRAM-methodiek zou
leiden tot meer bewustwording en daarmee tot hogere nalevingspercentages. Figuur 5 laat het
verloop zien van de gemiddelde nalevingspercentages met de VMS-screeningsbundel van de vier
afdelingen waarbij de FRAM-analyses hebben plaatsgevonden. De FRAM-interviews met
verpleegkundigen vonden plaats van mei 2020 tot en met november 2020.
Uit Figuur 6 kunnen we opmaken dat er sprake is van grote verschillen en fluctuaties in de
naleving. Dit kan mogelijk verklaard worden door de coronapandemie. De coronacrisis kan ertoe
geleid hebben dat zorgverleners vaker moesten afwijken van protocollen door procedurele
wijzigingen, waardoor de VMS-screening niet binnen 24 uur plaats kon vinden. Daarnaast zijn
sommige afdelingen tijdelijk samengevoegd of een COVID-afdeling geweest. Echter, fluctuaties in de
naleving kunnen ook beïnvloed zijn door niet corona gerelateerde factoren, zoals het opgenomen
patiëntaantal, de bezetting van de afdeling en/of “foutieve” registraties. Figuur 7 laat de gemiddelde
nalevingspercentages zien voor de overige zes afdelingen.
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Figuur 6: Nalevingspercentages met de VMS-screeningsbundel per afdeling waarbij de FRAM is
toegepast. Dikgedrukte bollen geven aan wanneer FRAM-interviews plaatsvonden, vierkanten
wanneer ingesproken presentaties teruggekoppeld werden. Voor afdeling 4 was dit in maart 2021.

Nalevingspercentages VMS screeningsbundel per FRAM-afdeling
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Figuur 7: Nalevingspercentages met de VMS-screeningsbundel per afdeling waarbij geen FRAM is
toegepast.
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3.3

Functional Resonance Analysis Method (FRAM)

Om een antwoord te kunnen geven op de tweede onderzoeksvraag hoe de uitvoering van de VMSscreeningsbundel (Work-As-Imagined) bij kwetsbare ouderen zich verhoudt tot de dagelijkse praktijk
(Work-As-Done) is gebruik gemaakt van de FRAM. Deze methodiek is op vier afdelingen, verspreid
over drie ziekenhuizen, toegepast. Per handeling is aangegeven welke FRAM-aspecten van invloed
zijn op de activiteit. Volgens de VMS praktijkgids moeten patiënten van ≥70 jaar binnen 24 uur na
opname gescreend worden met de gehele VMS screeningsbundel (ondervoeding, delirium, fysieke
beperkingen en het valrisico) [27]. De dagelijkse praktijk (Work-As-Done) is voor elke
screeningsindicator van de VMS-screeningsbundel individueel per afdeling in kaart gebracht.
In dit hoofdstuk worden de volgende modellen beschreven:
1. Een visuele weergave van het proces zoals beschreven in de landelijke richtlijnen en de VMSpraktijkgids;
2. Een visuele weergave van het proces zoals beschreven in de lokale ziekenhuisprotocollen van
de drie betrokken ziekenhuizen (Work-As-Imagined);
3. Een visuele weergave van het proces zoals deze wordt uitgevoerd in de dagelijkse praktijk
voor de vier deelnemende afdelingen (Work-As-Done).
In de modellen wordt met verschillende kleuren aangeven door welke discipline de activiteit wordt
uitgevoerd (Figuur 8).
Figuur 8: Legenda uitvoerende disciplines bij FRAM-activiteiten

Beschrijving van de landelijke richtlijnen
Hieronder volgt een beschrijving van de landelijke richtlijnen per screeningsindicator, waarna we een
vertaalslag maken naar de ziekenhuisprotocollen. De visuele weergaves van de landelijke richtlijnen
en de VMS praktijkgids zijn ook terug te vinden in een eerdere publicatie [19]. De visuele weergaves
van deze ziekenhuisprotocollen zijn terug te vinden in Bijlagen E t/m H.
Elk FRAM-model bestaat uit een start activiteit (de patiënt wordt opgenomen) en uit eindacitiviteit
(de patiënt is gescreend).

Ondervoeding
Volgens de landelijke richtlijn ondervoeding en de VMS praktijkgids bestaat de screening op
ondervoeding uit negen voorgrondactiviteiten (Figuur 9) [27, 28]:
1) Mate van (risico op) ondervoeding vaststellen: Bij alle patiënten moet de mate van (het
risico op) ondervoeding binnen 24 uur (time) na een ziekenhuisopname vastgesteld zijn
door middel van de Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) of de Short Nutritional
Assessment Questionnaire (SNAQ) (resources) [29, 30]. Bij de MUST wordt de Body Mass
Index (BMI) aan de hand van de lengte en gewicht berekend. Vervolgens wordt
ongewenst gewichtsverlies in de laatste 3-6 maanden beoordeeld. Op basis hiervan
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2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

Nivel

wordt er een totaalscore berekend. Bij een score van 1 is er sprake van een matige
voedingstoestand en bij een score van ≥2 is er sprake van een slechte voedingstoestand
ofwel ernstige ondervoeding (Bijlage A) [31].
De SNAQ bevat drie vragen: 1) Bent u onbedoeld afgevallen?; 2) Had u de afgelopen
maand een verminderde eetlust?; en 3) Heeft u de afgelopen maand drink- en/of s
ondevoeding gebruikt (Bijlage A) [29]. Bij een SNAQ-score van ≥2 is er sprake van matige
ondervoeding en bij een score van ≥3 van ernstige ondervoeding.
Inschakelen voedingsassistent bij matige/ernstige ondervoeding: Bij een (verhoogd
risico) op matige/ernstige ondervoeding wordt de voedingsassistent binnen 24 uur (time)
ingeschakeld door de verpleegkundige, met als doel om de voedselintake te
optimaliseren.
Voedingsintake optimaliseren: Wanneer er sprake is van matige/ernstige ondervoeding
(MUST-score van ≥1 of een SNAQ-score van ≥2) krijgt de patiënt energie- en eiwit
verrijkte hoofdmaaltijden en tussentijdse snacks aangeboden om de voedingstoestand te
optimaliseren.
Diëtist consulteren bij ernstige ondervoeding: Bij ernstige ondervoeding (SNAQ van ≥3 of
een MUST van ≥2) wordt naast het verstrekken van energie- en eiwitrijke voeding ook de
diëtist binnen 24 uur ingeschakeld om de voedingstoestand verder te beoordelen en de
arts op de hoogte gebracht [32].
Voedingstoestand beoordelen: De diëtist beoordeelt de voedingstoestand door het
percentage vetvrije massa en de vetvrije massa index (VVMI) te berekenen.
Starten voedingsbehandelingsplan: Vervolgens stelt de diëtist een (individueel)
Voedingsbehandelplan op welke binnen 48 uur na opname (time) dient te worden
gestart.
Arts inschakelen bij ernstige ondervoeding: Daarnaast wordt ook de arts ingeschakeld bij
ernstige ondervoeding.
Opstellen en starten voedingsbehandelingsplan: De arts maakt een inschatting van de
huidige voedingstoestand en de te verwachten (voedings)problemen op basis van het
percentage onbedoeld gewichtsverlies in de afgelopen maanden, Body Mass Index (BMI),
gegevens uit biochemische parameters en de uitgezette medische behandeling. Een
voorwaarde (precondition) is dat de BMI (gewicht en lengte van de patiënt) bekend is. Bij
gebruik van de SNAQ moet de BMI nog berekend worden door de arts of diëtist.
Monitoren voedingstoestand: De verpleging monitort en evalueert de voedingstoestand
aan de hand van de SNAQ/MUST, bijvoorbeeld aan de hand van het bijhouden van de
voeding- en vochtintake.
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Figuur 9: Work-As-Imagined van de indicator Ondervoeding gebaseerd op de landelijke richtlijnen en VMS-praktijkgids
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Delirium
De Work-As-Imagined in Figuur 10 is gebaseerd op landelijke richtlijn ‘Delier bij volwassenen’ en de
VMS praktijkgids en bestaat uit zeven voorgrondactiviteiten [27, 28].
1) Risico op een delirium vaststellen: Het risico op een delirium wordt binnen 24 uur na opname
(time) vastgesteld door middel van drie vragen: 1) Heeft u geheugenproblemen? 2) Heeft u in
de afgelopen 24 uur hulp nodig gehad bij zelfzorg? 3) Zijn er bij een eerdere opname of
ziekteperioden geweest dat u in de war was?
2) Uitlokkende risico’s op delirium vaststellen met behulp van de Delier Observatie Schaal Score
(DOSS): Indien één van de drie vragen positief wordt beantwoord, moeten de uitlokkende
risico’s op delirium binnen 24 uur na opname (time) vastgesteld worden aan de hand van de
Delirium Observatie Screening Schaal (DOSS) (Bijlage B). Vanaf de opnamedag en/of
postoperatief wordt gedurende drie dagen drie keer per dag de DOSS ingevuld door de
verpleegkundige. Bij een verhoogd risico (3 score DOSS) meldt de verpleegkundige de
DOSS-score aan de arts.
3) Verpleegkundige preventieve interventies inzetten: Bij een verhoogd risico op een delirium
kan de verpleegkundige preventieve interventies inzetten gericht op cognitieve stoornissen,
de omgeving, ondersteuning van naasten en Vrijheidsbeperkende Interventies.
4) Verpleegkundige schakelt arts in bij verhoogd risico: Bij een blijvende verhoogde DOSS-score
(≥3 punten) schakelt de verpleegkundige de arts in.
5) Arts brengt medische risicofactoren in kaart: De arts beoordeelt welke medische
risicofactoren, zoals medicatie, infecties, dehydratie, bloeddruk, pijnbehandeling,
voedingstoestand en het gebruik van invasieve interventies de mate van het risico bepalen
en welke passende interventies ingezet kunnen worden.
6) Medicamenteuze preventieve interventies inzetten: Daarnaast kan de arts nog eventueel
(rustgevende) medicatie voorschrijven en eventueel aanpassingen doen in de medicatie van
de patiënt.
7) Niet medicamenteuze interventies inzetten: Ook kan de arts niet-medicamenteuze
interventies inzetten om het risico op delirium te beperken/voorkomen door het
optimaliseren van de oorzaken die een delirium kunnen uitlokken zoals bijvoorbeeld zorgen
voor voldoende hydratie, voeding en eventueel uitlokkende medicatie te staken.
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Figuur 10: Work-As-Imagined Delirium gebaseerd op de landelijke richtlijnen en VMS-praktijkgids
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Fysieke beperkingen
De VMS praktijkgids raadt screening op fysieke beperkingen aan om functieverlies bij oudere
patiënten te beperken/voorkomen [27]. Aan de patiënt wordt bij opname gevraagd om het eigen
functioneren te beoordelen door middel van zes vragen (Katz-ADL61) [27, 33]: 1) Heeft u hulp nodig
bij het baden of douchen? 2) Heeft u hulp nodig bij het aankleden? 3) Heeft u hulp nodig bij naar het
toiletgaan? 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? De Work-As-Imagined voor de screening op
fysieke beperkingen bestaat uit vier voorgrondactiviteiten (Figuur 11):
1) Risico op fysieke beperkingen beoordelen: Patiënten van 70 jaar en ouder moeten binnen
24 uur na opname (time) gescreend worden op mobiliteitsfuncties door middel van de KatzADL6 (resource). Bij opname wordt aan de patiënt gevraagd zijn eigen functioneren te
beoordelen. Een voorwaarde (precondition) om de screening uit te kunnen voeren is dat de
patiënt en/of mantelzorg in staat is om deze vragen te beantwoorden.
2) Fysio- en/of ergotherapeut inschakelen bij een verhoogd risico: Bij een score van 2 wordt
de fysio- en/of ergotherapeut in consult gevraagd om een persoonlijk behandelplan in
samenwerking met de verpleegkundige en arts (resource) op te stellen.
3) Mobilisatieplan opstellen: Op basis van de aanwezige fysieke beperkingen wordt een
behandelplan opgesteld waarbij de patiënt, fysiotherapeut, verpleegkundige, arts en
desgewenst de ergotherapeut betrokken zijn.
4) (Her)activeren van de patiënt: De fysio- en/of ergotherapeut starten het behandelplan met
als doel het (her)activeren van de patiënt.

1

Algemeen Dagelijks Levensverrichtingen (ADL)
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Figuur 11: Work-As-Imagined Fysieke beperkingen gebaseerd op de VMS-praktijkgids
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Valrisico
De ziekenhuisprotocollen valpreventie zijn gebaseerd op de VMS praktijkgids en de landelijke richtlijn
Preventie van valincidenten bij ouderen, waarbij de screening in tegenstelling tot de andere drie
indicatoren volgens de landelijke richtlijnen bij patiënten vanaf 65 jaar moet worden uitgevoerd [27,
34]. De Work-As-Imagined gebaseerd op de VMS-praktijkgids bestaat uit zes voorgrondactiviteiten
(Figuur 12):
1) Valrisico beoordelen: Bij opname wordt aan patiënt van 65 jaar (input) gevraagd of
hij/zij de afgelopen 6 maanden is gevallen en of de patiënt moeite heeft met bewegen,
lopen of balans houden, middels het screeninginstrument valanalyse (resource). Een
voorwaarde (precondition) is dat deze screening binnen 24 uur na opname gebeurt en
dat de patiënt of familie/mantelzorg cognitief aanspreekbaar zijn.
2) Factoren valrisico in kaart brengen bij een verhoogd risico: Indien er sprake is van een
verhoogd valrisico, kan bij de cliënt een valanalyse worden afgenomen om de factoren
ten grondslag aan het verhoogd valrisico vast te stellen.
3) Preventieve interventies inzetten: Nadat er een valrisico is vastgesteld kunnen er
verpleegkundige preventieve interventies worden ingezet (o.a. informatievoorziening,
bewustwording wat patiënten zelf kunnen doen om valrisico te voorkomen, antislipsokken etc.)
4) Inschakelen van de arts en fysio- en/of ergotherapeut: Bij iedere patiënt met een
verhoogd valrisico worden de valrisicofactoren in kaart gebracht.
5) Multidisciplinaire interventies inzetten: Naast het inzetten van verpleegkundige
preventieve interventies om het valrisico te beperken kunnen er ook multidisciplinaire
interventies ingezet worden. Samen met de ergotherapeut kan er gekeken worden naar
de Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). De fysiotherapie kan meedenken
over passende interventies gericht op het verbeteren van de mobiliteit. De arts kan in
beeld brengen welke medicatie een verhoogd valrisico kan veroorzaken, zoals het
gebruik van psychofarmaca of anti-Parkinson medicatie. Tot slot kunnen er
vrijheidsbeperkende interventies ingezet worden, met toestemming van de
patiënt/familie, zoals fixatie en het gebruik van bedhekken.
6) Her-evaluatie valrisico: Het valrisico kan veranderen gedurende de opname. Daarom is
het belangrijk om na een operatie of ingreep, bij het opstarten van risicovolle medicatie
voor vallen en motorische veranderingen het valrisico opnieuw te beoordelen.
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Figuur 12: Work-As-Imagined Vallen gebaseerd op de landelijke richtlijnen en de VMS-praktijkgids
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Vergelijking van de landelijke richtlijnen en de ziekenhuisprotocollen
Ziekenhuizen vertalen de landelijke richtlijnen naar hun eigen protocollen. In deze paragraaf worden
de landelijke richtlijnen en de VMS-praktijkgids vergeleken met de ziekenhuisprotocollen. Per
ziekenhuis/afdeling worden eventuele extra activiteiten die voorkomen in de protocollen ten
opzichte van de landelijke richtlijnen beschreven.
Ondervoeding
De ziekenhuisspecifieke protocollen omschrijven het screenen op ondervoeding gedetailleerder,
waardoor deze uit meer activiteiten bestaat (Tabel 3, Bijlage E).
Delirium
De Work-As-Imagined van ziekenhuizen wijkt nauwelijks af van de landelijke richtlijnen (Bijlage F).
Tabel 4 beschrijft de extra activiteiten ten opzichte van de landelijke richtlijnen en de VMSpraktijkgids voor de screeningsindicator delirium. Voor alle ziekenhuizen geldt dat er sprake is van
een verhoogd risico op delirium als één van de drie vragen uit de delier risico screening positief is
beantwoord. Enkel ziekenhuis A heeft in hun protocol opgenomen dat er sprake is van een
verhoogde DOSS-score bij een score van ≥3.
Fysieke beperkingen
Voor de screeningsindicator fysieke beperkingen worden verschillende afkapwaardes gehanteerd
(Tabel 5, Bijlage G). In ziekenhuis B en C wordt bij een score van ≥2 zowel de ergotherapeut en/of
fysiotherapeut in consult gevraagd. In beide ziekenhuizen worden daarna handelingen uitgevoerd
door de fysiotherapeut/ergotherapeut, zoals het opstellen van een dagprogramma en extra
screening (o.a. om te kijken hoeveel tijd een patiënt nodig heeft om op te staan uit een stoel).
Vallen
Voor de screeningsindicator vallen worden in de ziekenhuisprotocollen verschillende leeftijdgrenzen
gehanteerd: ziekenhuis A en B screenen patiënten vanaf 65 jaar en ouder op vallen, ziekenhuis C
doet dit al bij patiënten vanaf 18 jaar en ouder (Tabel 6, Bijlage H).
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Tabel 3: Extra activiteiten die opgenomen zijn in de ziekenhuis specifieke protocollen t.o.v. de
landelijke richtlijnen en de VMS-praktijkgids (Work-As-Imagined) voor de VMS-screeningsindicator
Ondervoeding

Ondervoeding
Extra activiteiten
t.o.v. landelijke
richtlijnen/ VMSpraktijkgids
1. Het bijhouden van

Ziekenhuis A

Ziekenhuis B

Ziekenhuis C

Afdeling 1

Afdeling 2 en 3

Afdeling 4

Standaard op 4e

Wanneer er sprake is van een

Bij een SNAQ-score van ≥2

een vocht- en

opnamedag moet 24 uur

MUST-score van ≥2 (ernstige

(matige ondervoeding) wordt

voedingslijst

de intake van de patiënt

ondervoeding) (verpleging).

een vocht- en voedingslijst

bijgehouden worden

bijgehouden (verpleging).

(voedingsassistent).

2. Dieet orderen

Zodra het behandelplan

Order plaatsen voor

van de diëtist bekend is

energierijke en eiwit verrijkte

plaatst de verpleegkundige maaltijden en snacks bij een
een order van het dieet in

verhoogd risico op

het EPD. De patiënt kan

ondervoeding.

vervolgens zijn maaltijden
via de tablet bestellen.

3. Het brengen en

Voedingsassistent/roomservice

ophalen van eten

brengt en haalt het eten op.

door de
voedingsassistent

4. Patiënt bestelt
maaltijd via tablet

Bij afdeling 1 kan de
patiënt, mits het type dieet
is ingevoerd, zelf zijn
maaltijd via de tablet
bestellen.

5. Het opstellen van een

Bij matige ondervoeding

(individueel)

(MUST-score van 0-1)

dieetadvies

routinezorg door de diëtist
geleverd, en bij ernstige
ondervoeding (MUST-score van
≥2) een individueel dieetadvies
gegeven.

6. Herbeoordeling van

Bij een score van SNAQ-score

het valrisico

van ≥2 wordt het valrisico
opnieuw beoordeeld.
De logopedist wordt
geconsulteerd bij slikproblemen.

7. Logopedist
consulteren bij
slikproblemen

8. Ergotherapeut

De ergotherapeut wordt

consulteren bij

geconsulteerd bij een SNAQ-

(dreigende) decubitus

score ≥2 en (dreigende)
decubitus.
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Tabel 4: Extra activiteiten die opgenomen zijn in de ziekenhuis specifieke protocollen t.o.v. de
landelijke richtlijnen en de VMS-praktijkgids (Work-As-Imagined) voor de VMS-screeningsindicator
Delirum

Delirium
Extra activiteiten t.o.v.
landelijke richtlijnen/ VMSpraktijkgids
1.

Order aanmaken voor de DOSS

Ziekenhuis A

Ziekenhuis B

Ziekenhuis C

Afdeling 1

Afdeling 2,3

Afdeling 4

Verpleegkundige moet een Geen aanvullingen

Geen aanvullingen

order aanmaken in het EPD
voor het 3 x daags afnemen
van de DOSS
2.

Arts op de hoogte brengen

Geen aanvullingen

DOSS-score moet

Geen aanvullingen

dagelijks met de arts
worden geëvalueerd.
3.

4.

Bij twijfel of voor advies Consult

Verpleegkundigen kunnen

Verpleegkundigen kunnen Geen aanvullingen

Team Ouderen (CTO)

bij het inzetten van

bij het inzetten van

consulteren

verpleegkundige

verpleegkundige

interventies het CTO

interventies het CTO

consulteren.

consulteren.

Geen aanvullingen

De arts kan een geriater

In het geval van een complexe
casus: geriater inschakelen

Geen aanvullingen

inschakelen bij complexe
casussen.

5.

Risico op vallen en functionele

Geen aanvullingen

Geen aanvullingen

achteruitgang vaststellen

Nadat verpleegkundige
interventies ingezet zijn,
wordt het risico op vallen
en functionele
achteruitgang (opnieuw)
vastgesteld.

6.

Relevante disciplines

Geen aanvullingen

Geen aanvullingen

consulteren

Indien valgevaar en
functionele achteruitgang
moeten relevante
disciplines geconsulteerd
worden.
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Tabel 5: Extra activiteiten die opgenomen zijn in de ziekenhuis specifieke protocollen t.o.v. de
landelijke richtlijnen en de VMS-praktijkgids (Work-As-Imagined) voor de VMS-screeningsindicator
Fysieke beperkingen

Fysieke beperkingen
Extra activiteiten t.o.v. landelijke
richtlijnen/ VMS-praktijkgids
1.

Verpleegkundige interventies

Ziekenhuis A

Ziekenhuis B

Ziekenhuis C

Afdeling 1

Afdeling 2,3

Afdeling 4

Geen aanvullingen

inzetten

2.

Uitleg over gebruik hulpmiddelen

Indien er een verhoogd

Indien er een verhoogd

risico (KATZ-ADL6 van ≥2) risico (KATZ-ADL6 van ≥2)

Geen aanvullingen

is, moeten er

is, moeten er

verpleegkundige

verpleegkundige

interventies ingezet

interventies ingezet

worden.

worden.

Indien er

Geen aanvullingen

verpleegkundige
interventies zijn ingezet,
moet er uitleg gegeven
worden over het gebruik
van de hulpmiddelen.

3.

Arts op de hoogte stellen van

Geen aanvullingen

eventuele onrust

Bij onrust moet de arts

Geen aanvullingen

op de hoogte gesteld
worden.

4.

Evalueren van slaap- en/of

Geen aanvullingen

kalmeringsmedicatie

De arts moet bij onrust

Geen aanvullingen

eventuele slaap- en/of
kalmeringsmiddelen
evalueren.

5.

Adequate pijnbestrijding starten

Geen aanvullingen

Indien de onrust bij de

Geen aanvullingen

patiënt door pijn wordt
veroorzaakt, moet de
arts adequate
pijnbestrijding starten.

6.

Evalueren van

Geen aanvullingen

vrijheidsbeperkende maatregelen

eventuele

(fixatie, infusen, katheters,

vrijheidsbeperkende

dwanghekken)

7.

Verpleging evalueert

Transferverpleegkundige

Geen aanvullingen

maatregelen.
Geen aanvullingen

Geen aanvullingen

consulteren

De verpleegkundige moet
de
transferverpleegkundige
in consult vragen.

8.

Screenen a.d.h.v. Timed up & Go

Geen aanvullingen

Geen aanvullingen

De fysiotherapeut
screent de patiënt bij een
verhoogd risico op
fysieke beperkingen
a.d.h.v. Timed up & go.
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9.

Thuissituatie inventariseren

Geen aanvullingen

Geen aanvullingen

De fysiotherapeut
inventariseert de
thuissituatie van de
patiënt.

10. Risico functionele achteruitgang

Geen aanvullingen

Geen aanvullingen

vaststellen

De fysiotherapeut moet
het risico op functionele
achteruitgang vaststellen.

Tabel 6: Extra activiteiten die opgenomen zijn in de ziekenhuis specifieke protocollen t.o.v. de
landelijke richtlijnen en de VMS-praktijkgids (Work-As-Imagined) voor de VMS-screeningsindicator
Vallen

Vallen
Extra activiteiten
t.o.v. landelijke
richtlijnen/ VMSpraktijkgids
Leeftijdgrens

1. DOSS

Ziekenhuis A
Afdeling 1

Ziekenhuis B
Afdeling 2,3

Vanaf 65 jaar en ouder. Vanaf 65 jaar en ouder.

Ziekenhuis C
Afdeling 4

Vanaf 18 jaar en ouder.

Geen aanvullingen

Bij patiënten met een cognitieve Geen aanvullingen
stoornis start de
verpleegkundige de DOSS.

Geen aanvullingen

De verpleegkundige kan
Geen aanvullingen
vrijheidsbeperkende interventies
inzetten indien er sprake is van
een valgevaar.

Geen aanvullingen

Geen aanvullingen

(deliriumscreening)
starten bij patiënten
met een cognitieve
stoornis

2. Inzetten van
Vrijheidsbeperkende
interventies (VBI’s)

3. Screenen a.d.h.v.
Timed up & go

Wanneer de fysiotherapeut is
ingeschakeld, screent de
fysiotherapeut de patiënt aan de
hand van Timed up & go.

Beschrijving van de dagelijkse praktijk (Work-As-Done)
Participanten
Voor het construeren van de Work-As-Done modellen zijn er interviews afgenomen met 31
verpleegkundigen van vier verschillende afdelingen (interne geneeskunde, neurologie,
traumageriatrie en chirurgie) verdeeld over drie ziekenhuizen (Tabel 1 en 2). Het merendeel van de
geïnterviewden was vrouw (83,9%), de gemiddelde werkervaring was vijf jaar met een mediaan van
drie jaar. Op afdeling 1 zijn zes verpleegkundigen geïnterviewd, aangevuld met één stagiaire en één
teamcoordinator. Zeven verpleegkundigen en één lid van het Consult Team ouderen (CTO) zijn
geïnterviewd op de afdeling 2. Op afdeling 3 zijn zes verpleegkundigen en één geriatrisch
verpleegkundige geïnterviewd en op afdeling 4 zijn acht verpleegkundigen geïnterviewd.
Voor de vier deelnemende afdelingen is per afdeling een praktijkweergave (Work-As-Done) per
screeningsindicator opgesteld (Bijlage I t/m L). In de tabellen 7 t/m 10 wordt per screeningsindicator
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weergegeven op welke activiteiten de dagelijkse praktijk verschilt van de ziekenhuisprotocollen
(Work-As-Imagined). Voor elke screeningsindicator wordt er een score afgenomen, maar screenen is
niet alleen het scoren van potentiele risico’s. Daarnaast volgen er ook stappen die betrekking hebben
op de opvolging bij een verhoogd risico. In deze uitwerking hebben we enkel de opvolging zoals deze
ook beschreven is in de VMS-praktijkgids opgenomen.

Verschillen tussen de dagelijkse praktijk (Work-As-Done) en de
ziekenhuisprotocollen (Work-As-Imagined)
In de praktijk (Work-As-Done) bestaat de screening op ondervoeding voor alle vier de afdelingen uit
minder activiteiten in vergelijking tot de ziekenhuisprotocollen (Work-As-Imagined) (zie Tabel 7).
Niet alle activiteiten die zijn opgenomen in de ziekenhuisprotocollen (Work-As-Imagined) worden
uitgevoerd in de praktijk (Work-As-Done).
1) Ergotherapeut consulteren bij (dreigende) decubitus;
2) Opstellen en starten voedingsbehandelplan (arts);
3) Arts bespreekt voedingstoestand in het Multi Disciplinaire Overleg (MDO).
Wel zijn er een aantal activiteiten die in de dagelijkse praktijk (Work-As-Done) worden uitgevoerd,
maar niet zijn opgenomen in de ziekenhuisprotocollen (Work-As-Imagined):
1) Patiënt wegen bij opname;
2) De fysio-, ergo-, logopedist (Multi Disciplinaire Samenwerking (MDS)) komen gelijktijdig bij
patiënten aan het bed op de stroke-unit;
3) Vocht-en voedingslijst inzetten op basis van eigen risico inschatting;
4) Voedingslijst orderen/invoeren in het EPD.
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Tabel 7: Vergelijking van dagelijkse praktijk (Work-As-Done) en de ziekenhuisprotocollen (Work-AsImagined) per deelnemende afdeling voor de indicator Ondervoeding
VMS-indicator Ondervoeding

Afdeling

Activiteit
De patiënt wordt opgenomen
Mate van risico op ondervoeding vaststellen
Volledigheid anamnese (incl. VMS-screening) checken bij patiëntovername

1
x
x
x
x
x
x

2
x
x
x
x

3
x
x
x
x

4
x
x
x
x

Patiënt wegen bij opname
x
De fysio-, ergo-, logopedist (Multi Disciplinaire Samenwerking (MDS)) komen gelijktijdig
bij patiënten aan het bed op de stroke-unit
Inschakelen voedingsassistent bij ernstige/matige ondervoeding

x
x

Dieet bepalen (aan de hand van de MUST/SNAQ)
Diëtist consulteren bij (ernstige) ondervoeding
Voedingstoestand beoordelen/ dieetadvies opstellen (diëtist)
Het bijhouden van een vocht- en/of voedingslijst

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

Vocht-en voedingslijst inzetten op basis van eigen risico inschatting
Voedingslijst orderen/invoeren in het EPD
Starten/opstellen (individueel) voedingsbehandelplan (diëtist)

x
x

x
x

x
x

x
x
x

Patiëntbriefje met dieet uitdraaien
Het brengen en ophalen van eten (voedingsassistent)
Arts inschakelen bij ernstige ondervoeding/ arts informeren over voedingstoestand/
voedingstoestand bespreken tijdens artsenvisite

x
x
x
x

Opstellen en starten voedingsbehandelplan (arts)

x

Voedselintake optimaliseren d.m.v. eiwitrijke en energieverrijkte snacks

x

Diëtist evalueert de eiwitintake

x
x
x

x

x

x

Het bepalen van het valrisico bij ernstige ondervoeding
x
Logopedist en/of diëtist consulteren bij slikproblemen

x
x

Ergotherapeut consulteren bij (dreigende) decubitus
Type dieet patiënt orderen
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Patiënt bestelt eten via de tablet
Monitoren/herscreenen/evalueren voedingstoestand (o.a. door wegen van patiënt)

x
x
x

Intake bespreken tijdens artsenvisite/ arts neemt kennis van (her)screening

x
x
x

Arts bespreekt voedingstoestand in MDO

x

De patiënt is gescreend

x
x
15
12

Totaal aantal activiteiten

x
x
17
13

x
x
x
x
x
x
x
x
17
14

x
x

x
x
14
12

Work-As-Imagined
Work-As-Done

Delirium
Over het algemeen worden er in de praktijk meer handelingen bij de screening op delirium
uitgevoerd in vergelijking tot de landelijke richtlijnen en de VMS-praktijkgids. De extra activiteiten die
in de praktijk (Work-As-Done) bij de verschillende afdelingen geïdentificeerd zijn (zie Tabel 8):
1) Op basis van eigen inschatting DOSS afnemen;
2) De DOSS-scores registreren in het EPD;
3) Het afnemen van de DOSS verlengen en dus langer dan drie dagen afnemen;
4) Psychiater in consult vragen bij een blijvend verhoogde DOSS-score bij patiënten vanaf 65
jaar en ouder;
5) Het valgevaar in kaart brengen;
6) Vrijheidsbeperkende interventies inzetten bij onrust en valgevaar;
7) Het evalueren van de vrijheidsbeperkende interventies aan de hand van observatielijsten
en/of werklijsten;
8) Inzetten vrijwilligers t.b.v. oriëntatie/tijdsbesef.
Enkel afdeling 4 heeft een activiteit in het ziekenhuisprotocol (Work-As-Imagined) opgenomen die
niet in de dagelijkse praktijk naar voren kwam, namelijk:
1) Het vaststellen van het risico op functionele achteruitgang.
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Tabel 8: Vergelijking van dagelijkse praktijk (Work-As-Done) en de ziekenhuisprotocollen (Work-AsImagined) per deelnemende afdeling voor de indicator Delirium
VMS-indicator Delirium

Afdeling

Activiteit
De patiënt wordt opgenomen
Risico op delirium vaststellen
Uitlokkende risico’s op delirium vaststellen (DOSS afnemen)

1
x
x
x
x
x
x

2
x
x
x
x
x
x

3
x
x
x
x
x
x

4
x
x
x
x
x
x

Op basis van eigen inschatting DOSS afnemen
x
DOSS-order op werklijst zetten

x
x

x

DOSS-scores registreren/rapporteren in het EPD
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
9
12

x
x
7
10

Verlengen van het afnemen van de DOSS (langer dan 3 dagen)
Verpleegkundige interventies inzetten
Consult Team Ouderen/Geriatrisch verpleegkundige/geriater consulteren voor advies

x
x
x

Risico op functionele achteruitgang vaststellen
Arts inschakelen bij verhoogde DOSS-score/ DOSS in artsenvisite bespreken
Arts brengt medische risicofactoren in kaart
Arts zet preventieve interventies in/schrijft medicatie voor

x
x
x

x

Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI’s) inzetten (bij onrust)
Vrijheidsbeperkende Interventies evalueren
Psychiater consulteren (<65 jaar)
x
Inzetten van vrijwilligers t.b.v. oriëntatie/ tijdsbesef
x
Valgevaar in kaart brengen
De patiënt is gescreend

x
x
9
12

Totaal aantal activiteiten

x
x
9
11

Work-As-Imagined
Work-As-Done
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Fysieke beperkingen
Er zijn een aantal activiteiten waarop de dagelijkse praktijk (Work-As-Done) afwijkt van de
ziekenhuisprotocollen. Deze activiteiten zijn weergegeven in Tabel 9.
1) Het consulteren van de geriatrieverpleegkundigen bij een verhoogd risico op fysieke
beperkingen;
2) Het in kaart brengen van de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) behoefte;
3) Het toevoegen van de zorg-/mobilisatiebehoefte aan de werklijst;
4) Het inzetten van Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI’s) om het valrisico te beperken;
5) Het evalueren van Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI’s);
6) Het schrijven van een overdracht wanneer de patiënt thuiszorg heeft/krijgt.
Daarnaast zijn er ook een aantal activiteiten die wel opgenomen zijn in de ziekenhuisprotocollen
(Work-As-Imagined), maar die in de praktijk door geen van de afdelingen werden benoemd.
1) Het screenen a.d.h.v. Timed Up & Go door de fysiotherapeut;
2) Het inventariseren van de thuissituatie door de fysiotherapeut;
3) Het vaststellen van het risico op functionele achteruitgang door de fysiotherapeut;
4) Het (her)activeren van de patiënt door de fysiotherapeut;
5) Het geven van uitleg over het gebruik van hulpmiddelen;
6) Evaluatie van infusen, katheters, fixatie en dwanghekken m.b.t. het veroorzaken van onrust;
7) Het evalueren van slaap- en/of kalmeringsmedicatie door de arts;
8) Het starten van adequate pijnmedicatie door de arts.
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Tabel 9: Vergelijking van dagelijkse praktijk (Work-As-Done) en de ziekenhuisprotocollen (Work-AsImagined) per deelnemende afdeling voor de indicator Fysieke beperkingen
VMS-indicator Fysieke beperkingen

Afdeling

Activiteit
Patiënt wordt opgenomen

Fysiotherapeut screent a.d.h.v. Timed Up & Go

4
x
x
x
x
x
x
x

Fysiotherapeut inventariseert de thuissituatie

x

Fysiotherapeut stelt het risico op functionele achteruitgang vast

x

Risico op fysieke beperkingen beoordelen
Fysio- en/of ergotherapeut inschakelen (bij verhoogd risico en/of bepaalde operaties)

1
x
x
x
x
x
x

Fysio- en/of ergotherapeut stelt mobilisatieplan/ dagprogramma op

x

Fysiotherapeut (her)activeert patiënt

x

2
x
x
x
x
x
x

3
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

Geriatrieverpleegkundige consulteren (bij verhoogd risico)
Verpleegkundige interventies inzetten (bij verhoogd risico)
Algemene Dagelijks Levensverrichtingen (ADL) behoefte in kaart brengen
x
Zorg-/mobilisatiebehoefte toevoegen aan werklijst
x
Transferverpleegkundige consulteren

x
x

Uitleg geven over gebruik van hulpmiddelen

x

x

Evaluatie van infusen, katheters, fixatie en dwanghekken m.b.t. het veroorzaken van
onrust

x

x

Arts op de hoogte stellen van eventuele onrust bij de patiënt

x

x

Arts evalueert slaap- en/of kalmeringsmedicatie

x

x

Arts start adequate pijnmedicatie

x

x

Eventueel Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI’s) inzetten om valrisico te beperken
x
Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI’s) evalueren
x
Overdracht schrijven in geval van thuiszorg
Patiënt is gescreend

x
x
6
5

Totaal aantal activiteiten

x
x
11
7

x
x
11
6

x
x
x
10
8

Work-As-Imagined
Work-As-Done
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Valrisico
In de praktijk bestaat de screening uit zeven tot negen activiteiten. Activiteiten die afwijken van de
ziekenhuisprotocollen (Work-As-Imagined) zijn (zie Tabel 10):
1) Het dagelijks herbeoordelen van het valrisico;
2) Het inzetten van een zorgpad;
3) Het evalueren van Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI’s);
4) Veilig Incidenten Melden (VIM) melding maken bij een val.
Vanuit de ziekenhuisprotocollen werden een aantal activiteiten benoemd die in de dagelijkse praktijk
niet naar voren kwamen, namelijk:
1) Factoren die een verhoogd valrisico veroorzaken beoordelen;
2) Het screenen a.d.h.v. Timed Up & Go door de fysiotherapeut;
3) Het mobiliseren van de patiënt (i.s.m. fysiotherapeut);
4) Het bespreken van de medicatiebijwerking duizeligheid tijdens de artsenvisite;
5) Het starten van de DOSS bij een cognitieve stoornis.
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Tabel 10: Vergelijking van dagelijkse praktijk (Work-As-Done) en de ziekenhuisprotocollen (Work-AsImagined) per deelnemende afdeling voor de indicator Vallen
VMS-indicator Vallen

Afdeling

Activiteit
De patiënt wordt opgenomen

1
x
x
x
x

2
x
x
x
x

3
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Medicatiebijwerking duizeligheid bespreken tijdens artsenvisite

x

x

DOSS starten bij cognitieve stoornis

x

x

Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI’s) inzetten bij valgevaar

x
x

x
x

x

x

x

x
x
10
8

x
x
6
7

Valrisico beoordelen

4
x
x
x
x

Dagelijks valrisico herbeoordelen
x
Zorgpad inzetten (bij verhoogd valrisico)
Factoren valrisico beoordelen bij verhoogd valrisico
Preventieve/verpleegkundige interventies inzetten
Inschakelen fysiotherapeut/ergotherapeut bij verhoogd valrisico
Screenen a.d.h.v. Timed Up and Go (door de fysiotherapeut)
Fysiotherapeut stelt een mobilisatieplan op
Patiënt mobiliseren (i.s.m. fysiotherapeut)

Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI’s) evalueren
Veilig Incidenten Melden (VIM) melding maken bij een val
x
x
x
6
9

De patiënt is gescreend
Totaal aantal activiteiten

x
x
10
7

Work-As-Imagined
Work-As-Done

Gewenste en ongewenste praktijkvariatie
Hiervoor hebben gekeken waar de dagelijkse praktijk (Work-As-Done) afwijkt van de
ziekenhuisprotocollen (Work-As-Imagined). Naast verschillen tussen de Work-As-Done en de WorkAs-Imagined kan er in de praktijk ook sprake zijn van variatie binnen afdelingen. Dit is bijvoorbeeld
het geval wanneer bepaalde activiteiten op verschillende momenten worden uitgevoerd in de
praktijk, wanneer er meerdere activiteiten na een bepaalde activiteit volgen (meerdere routes
mogelijk) of variatie bij de inzet van bepaalde hulpmiddelen. De tabellen 12 tot en met 14
beschrijven de praktijkvariatie binnen afdelingen. Voor elke activiteit worden de verschillende routes
die (gelijktijdig) afgelegd kunnen worden aangegeven met opeenvolgende nummers binnen de
desbetreffende activiteit.
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Ondervoeding
Uit de resultaten van dit onderzoek kwam naar voren dat het inzetten van een vocht- en voedingslijst
op basis van een eigen risico inschatting een vorm van gewenste variatie kan zijn, maar dat dit niet
altijd het geval hoeft te zijn (Tabel 11). Het kan ook een onnodige administratielast opleveren,
bijvoorbeeld wanneer er voedingslijsten in worden gezet bij patiënten waar dit niet noodzakelijk is.
Opvallend is dat patiënten vanaf 18 jaar al worden gescreend met de indicator ondervoeding
op afdeling 2. Op alle afdelingen zijn meerdere routes mogelijk nadat de mate van ondervoeding is
bepaald. Er kan 1) een vocht- en voedingslijst bijgehouden worden bij een verhoogd risico of een
vermoeden van onvoldoende intake, 2) afhankelijk van het de MUST of SNAQ-score kan de diëtist
ingeschakeld worden, 3) de diëtist/logopedist kunnen geconsulteerd worden bij slikproblemen en 4)
de patiënt kan worden gewogen.
Het moment waarop de diëtist wordt geconsulteerd varieert op de afdelingen. Op afdeling 4
wordt de diëtist geconsulteerd bij matige en ernstige ondervoeding, bij de overige afdelingen is dit
enkel bij ernstige ondervoeding.

Delirium
Bij het vaststellen van het risico op een delirium kunnen op afdeling 3 twee routes afgelegd worden:
1) uitlokkende risico’s op een delirium vaststellen door middel van de DOSS drie keer daags
gedurende drie dagen af te nemen en 2) op basis van een eigen risico inschatting de DOSS inzetten
(Tabel 12). Op afdeling 4 kunnen er ook gelijktijdig twee scenario’s doorlopen worden: 1) het
inzetten van preventieve interventies en 2) het inzetten van vrijheidsbeperkende interventies.
Het moment waarop preventieve interventies worden ingezet verschilt per afdeling. Afdeling
1 en 4 zetten preventieve interventies in al voordat de DOSS wordt afgenomen, afdeling 2 zet deze in
nadat de DOSS-score bekend is. Afdeling 3 benoemt het inzetten van preventieve interventies niet
als onderdeel van de dagelijkse praktijk.
Ook het inzetten van Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI’s) verschilt per afdeling. VBI’s
worden ingezet bij onrust, bij een verhoogd risico op een delier of een verhoogde DOSS-score en bij
een verhoogd valrisico.

Fysieke beperkingen
Op afdeling 2 komen de logopedist, diëtist en fysiotherapeut gelijktijdig bij de patiënten aan het bed
op de stroke-unit (Tabel 13). Op alle afdelingen kan de fysiotherapeut worden geconsulteerd bij
matige en/of volledige afhankelijkheid. Op afdeling 3 komt de fysiotherapeut standaard in consult,
ongeacht de mate van afhankelijkheid. Bij afdeling 4 kunnen er twee routes worden doorlopen als
het risico op fysieke beperkingen is beoordeeld: 1) de fysiotherapeut komt in consult bij een
verhoogd risico op fysieke beperkingen of 2) de fysiotherapeut komt in consult bij patiënten die een
buikoperatie ondergaan. Bij afdeling 2 en 3 wordt de screening op fysieke beperkingen ook wel
ingezet om de zorgzwaarte van de patiënt te bepalen. Enkel bij afdeling 3 kan de
transferverpleegkundige in consult gevraagd worden en worden er eventueel Vrijheidsbeperkende
Interventies (VBI’s) ingezet om het valrisico te beperken.

Valrisico
Bij het beoordelen van het valrisico zijn op alle vier de afdelingen meerdere routes mogelijk (Tabel
14). Daarnaast beoordeelt afdeling 1 het valrisico dagelijks opnieuw en wordt er een zorgpad ingezet
wanneer de patiënt een verhoogd valrisico heeft. Op afdeling 2 werd het inzetten van
verpleegkundige interventies bij een verhoogd valrisico niet genoemd als activiteit. Opvallend is dat
er wel Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI’s) worden ingezet bij een verhoogd valrisico. Bij
afdeling 3 kunnen naast de fysiotherapeut, ook de neuroloog en geriater geconsulteerd worden.
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Tabel 11: Praktijkvariatie binnen de Work-As-Done modellen voor de indicator Ondervoeding
Activiteit

Praktijkvariatie voor de indicatie Ondervoeding
Afdeling 1

a. Mate van

Afdeling 2

Afdeling 3

Afdeling 4

m.b.v. SNAQ

m.b.v. MUST

m.b.v. MUST

m.b.v. SNAQ

ondervoeding

Patiënten vanaf 70

Patiënten vanaf 18

Patiënten vanaf 70

Patiënten vanaf 70

bepalen

jaar worden

jaar worden

jaar worden

jaar worden

gescreend.

gescreend.

gescreend.

gescreend.

Na risicobeoordeling

Geen vocht- en

1)

1)

standaard een vocht-

voedingslijst.

Bij vermoeden

Bij vermoeden

onvoldoende

onvoldoende

en voedingslijst

intake van

intake van

bijhouden.

verpleegkundige

verpleegkundige

vocht- en

vocht- en

voedingslijst

voedingslijst

bijhouden (eigen

bijhouden (eigen

risico

risico

inschatting).

inschatting).

1)

MUST-score van
1 (matige
ondervoeding)
eiwitrijke en/of
energierijke
voeding en
snacks
aanbieden.

2)

MUST van ≥2

2)

MUST van ≥2

2)

SNAQ-score van

(ernstige

(ernstige

≥2

ondervoeding)

ondervoeding)

(matige/ernstige

diëtist

diëtist

ondervoeding)

consulteren.

consulteren.

diëtist
consulteren.

3)

Diëtist

3)

Wegen van

consulteren bij

patiënten na

slikproblemen.

risicobeoordeling.

Logopedist,
diëtist,
fysiotherapeut
komen gelijktijdig
bij patiënten aan
het bed op de
stroke-unit.
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Tabel 12: Variatie binnen de activiteiten van de Delirium Work-As-Done modellen
Activiteit

Praktijkvariatie voor de indicator Delirium
Afdeling 1

Afdeling 2

a. Risico op een

1)

delirium vaststellen

Afdeling 3

Afdeling 4

DOSS 3 x daags 1)

Preventieve

afnemen

interventies

gedurende 3

worden direct

dagen (bij

ingezet.

verhoogd
risico).
2)

Eigen risico

2)

VBI’s inzetten.

3)

DOSS verlengen

inschatting om
DOSS in te
zeten.
b. Uitlokkende risico’s

1)

Inzetten van

1)

Valgevaar in

op een delirium

vrijwilligers om de

kaart brengen

bij blijvende

vaststellen

oriëntatie/tijdsbesef

bij verhoogde

verhoogde

van patiënten te

DOSS.

DOSS-score.

bevorderen.
2)

DOSS
verlengen bij
blijvende
verhoogde
DOSS-score.

3)

Geriater
consulteren.

c. Inzetten van

Preventieve

Preventieve interventies

preventieve

interventies worden worden ingezet nadat

interventies

ingezet alvorens

Geen preventieve

Preventieve

interventies.

interventies worden

DOSS-score bekend is.

ingezet alvorens

afname DOSS.
d. Inzetten van

Nivel

VBI’s worden

afname DOSS.
VBI’s kunnen worden

VBI’s kunnen

VBI’s kunnen

vrijheidsbeperkende ingezet bij onrust.

ingezet bij verhoogde

worden ingezet

worden ingezet

interventies (VBI’s).

DOSS-score, nadat dit

nadat het valrisico

nadat uit de

tijdens de artsenvisite is

(opnieuw) in kaart is delierrisicoscreening

besproken.

gebracht en er

een verhoogd risico

sprake is van een

naar voren is

verhoogd valrisico.

gekomen.
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Tabel 13: Variatie binnen de activiteiten van de Fysieke beperkingen Work-As-Done modellen
Activiteit

Praktijkvariatie voor de indicator Fysieke Beperkingen
Afdeling 1

a. Risico op

Afdeling 2

Afdeling 3

Fysiotherapeut

Afdeling 4
1)

Fysiotherapeut in

fysieke

consulteren bij

consult bij verhoogde

beperkingen

volledige of matige

KATZ-ADL6 score.

beoordelen

afhankelijkheid.
Logopedist, diëtist,
fysiotherapeut
komen gelijktijdig bij
patiënten aan het
bed op de strokeunit.
2)

Fysiotherapeut in
consult bij patiënten
die een buikoperatie
ondergaan.

b. Fysiotherape Fysiotherapeut Fysiotherapeut

Fysiotherapeut komt

Fysiotherapeut wordt

ut

wordt

wordt geconsulteerd standaard in consult en

geconsulteerd bij

consulteren

geconsulteerd

bij matige/volledige

stelt vervolgens een

matige/volledige

bij

afhankelijkheid.

mobilisatieplan op voor

afhankelijkheid.

matige/volledi

naar de operatie.

ge
afhankelijkheid
.
1)

De

1)

De zorgzwaarte/ADL-

zorgzwaarte/AD

behoefte wordt in

L-behoefte

kaart gebracht.

1)

Geriatrieverpleegkundi
ge consulteren.

wordt in kaart
gebracht.
2)

Fysiotherapeut

2)

Fysiotherapeut stelt

stelt

mobilisatieplan op

mobilisatieplan

voor na de operatie.

2)

Fysiotherapeut stelt
mobilisatieplan op.

op.

c. Mobilisatiepl

1)

an opstellen

Transferverpleegkundi
ge komt standaard in
consult

2)

Eventueel inzetten
van VBI’s om valrisico
te beperken.
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Tabel 14: Variatie binnen de activiteiten van de Valrisico Work-As-Done modellen
Activiteit

Praktijkvariatie voor de indicator Vallen
Afdeling 1

a. Valrisico beoordelen

Afdeling 2

Afdeling 3

Afdeling 4

Patiënten vanaf 65
jaar en ouder.
1)

Indien er geen

Veilig Incidenten 1)

Fysiotherapeut

valrisico is:

1)

Melden (VIM)

consulteren.

dagelijks

maken bij een

valrisico

val.

1)

Fysiotherapeut
consulteren.

(her)beoordelen.
2)

Zorgpad

2)

inzetten.

Valrisico

2)

rapporteren.

Neuroloog

2)

consulteren.

Eigen risico
inschatten
m.b.t. valrisico,
ongeacht de
score van de
valanalyse.

3)

Verpleegkundige

3)

Verpleegkundige 3)

Verpleegkundige

interventies

interventies

interventies

inzetten.

inzetten.

inzetten.

4)

In overleg met
de zaalarts evt.
de geriater
consulteren.

b. Fysiotherapeut

1)

consulteren

2)

Fysiotherapeut

1)

Fysiotherapeut

1)

Fysiotherapeut

1)

Fysiotherapeut

stelt

stelt

stelt

stelt

mobilisatieplan

mobilisatieplan

mobilisatieplan

mobilisatieplan

op.

op.

op.

op.

Fysiotherapeut
consulteert de
ergotherapeut.

c. Inzetten van

Inzetten van VBI’s bij Inzetten van VBI’s bij

Inzetten van VBI’s bij

Vrijheidsbeperkende

een verhoogd

een verhoogd

een verhoogd

Interventies (VBI’s)

valrisico.

valrisico.

valrisico.

Bevorderende en belemmerende factoren
Tijdens de FRAM-interviews op de vier deelnemende afdelingen met verpleegkundigen (N=31) is
gevraagd welke factoren zij als bevorderend en/of belemmerend zien voor de uitvoering van de
VMS-screeningsbundel. Deze factoren kunnen ervoor zorgen dat zorgverleners (on)bewust afwijken
van het protocol. Over alle afdelingen heen zijn er verschillende factoren die het screeningsproces
bevorderen of juist belemmeren. De factoren kunnen per afdeling verschillen, afhankelijk van hoe de
processen in het ziekenhuis/op de afdeling zijn ingericht.

Bevorderend
Als bevorderend werd aangegeven dat de automatische pop-up meldingen in het EPD, bijvoorbeeld
om bepaalde disciplines in consult te vragen, als een goede reminder werken. Inzage in het EPD over
de status van de screening op indicatoren werd als positief ervaren. Versterkend werkte het toezicht
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van een dagverantwoordelijke op het invullen van de screeningsindicatoren. Het automatisch
berekenen van een negatieve/positieve intake door het EPD werd als prettig ervaren. Op sommige
afdelingen verscheen bij patiënten van ≥70 jaar een tabblad in het EPD met alle
screeningsindicatoren.
Daarnaast zijn kwetsbare ouderen sneller in beeld door het zorgpad ouderen dat in sommige
ziekenhuizen is ingericht en waarbij de fysiotherapie, logopedist, geriater en diëtist standaard bij de
patiënt langs gaan. Het wordt als prettig ervaren wanneer de familie aanwezig is bij de anamnese,
omdat patiënten niet altijd in staat zijn om de vragen te beantwoorden. De aanwezigheid van een
aanspreekcultuur helpt om de screening binnen 24 uur na opname in te vullen, door elkaar aan te
spreken op openstaande indicatoren. Op een aantal afdelingen bestaat de mogelijkheid om het
Consult Team Ouderen en/of geriater laagdrempelig te consulteren, waardoor sneller passende
interventies ingezet worden.

Belemmerend
Alle afdelingen geven aan dat het door de werkdruk, personeelstekort en tijdsdruk niet altijd lukt om
de screening grondig en binnen 24 uur na opname uit te voeren. Ook is er naast de screening te
weinig tijd om stil te staan bij een eigen klinische blik omtrent kwetsbaarheid, bijvoorbeeld wanneer
een patiënt gedurende de opname alsnog een risico op één van de indicatoren ontwikkelt en
herscreening van belang zou kunnen zijn. Kennistekort over kwetsbaarheid en het belang van de
screening speelt daarbij ook een rol. Tot slot werd aangegeven dat het verloop m.b.t. de indicatoren
in het EPD niet altijd overzichtelijk wordt weergegeven.
Voor de screeningsindicator delirium werd vrijwel door elke afdeling aangegeven dat de
DOSS-score bij neurologische/cognitieve patiënten niet altijd betrouwbaar is. Bij delirante patiënten
is de oorzaak vaak lastig te achterhalen door neurologische en/of cognitieve problematiek. Met
name als patiënten met vlagen verward zijn, is het lastig om momentopnames te vangen met de
DOSS-score. Daarnaast wordt aangegeven dat het lastig is om de DOSS gedurende de nachtdienst in
te vullen, omdat patiënten dan vaak slapen en dit een vertekende score kan opleveren wanneer
vragen met ‘weet ik niet’ beantwoordt moeten worden. Bij patiënten van ≥70 jaar moet de DOSS
standaard worden ingevuld, maar niet iedereen is hiervan op de hoogte.
Wanneer er vrijheidsbeperkende interventies worden ingezet om het valgevaar te beperken,
moet volgens protocol dagelijks en binnen 24 uur worden geëvalueerd worden of deze interventies
nog nodig zijn. In ziekenhuis B dient de arts een order aan te maken om de vrijheidsbeperkende
interventies in te kunnen zetten, waarna er een observatielijst verschijnt in de werklijst van de
verpleging. In de praktijk wordt deze order door de arts vaak niet aangemaakt, waardoor het voor
verpleegkundigen niet duidelijk is wanneer en waarop geobserveerd moet worden. Daarnaast
bestaat er een stroomschema voor vrijheidsbeperkende interventies, maar hier is niet iedereen van
op de hoogte. In ziekenhuis C werd aangegeven dat patiënten soms vragen of het bedhek omhoog
mag, wat officieel een vrijheidsbeperkende interventie is. Door tijdsdruk wordt dit verzoek van
patiënten vaak niet als zodanig geregistreerd.
Voor ondervoeding gaf het merendeel van de afdelingen aan dat patiënten bij opname niet
gewogen worden, maar er vaak wordt uitgegaan van het aangegeven gewicht door de patiënt. De
reden hiervoor is dat de juiste hulpmiddelen, zoals een weegbed, niet aanwezig zijn of door
tijdgebrek. Daarnaast geven bijna alle afdelingen aan dat het niet altijd duidelijk is wie er
verantwoordelijk is voor het bijhouden van de vocht- en voedingslijsten. Verpleegkundigen hebben
niet altijd zicht op wat de patiënt aangeboden en binnen krijgt. Meerdere afdelingen leggen
voedingslijsten klaar op de kamer van de patiënt, zodat de voedingsassistent/roomservice kan
invullen wat zij brengen aan voeding en wat zij weer ophalen. Wanneer de voedingslijsten niet
volledig door de voedingsassistenten worden ingevuld, is het lastig om een volledig beeld te krijgen
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van de intake van de patiënt. Daarbij gaf afdeling 1 aan dat de verschillende systemen niet optimaal
samenwerken, waardoor de voedingslijsten niet goed bijgehouden worden. Tot slot wordt er op
afdeling 2 aangegeven dat de kennis van het belang van voeding bij verpleegkundigen/artsen nog
onvoldoende is.

3.4

Procesmatige, organisatorische en gedragsveranderingen

De afdelingen waarbij een FRAM-analyse is uitgevoerd, kregen de resultaten op verschillende
manieren teruggekoppeld (poster, presentatie, rapportage, bijeenkomst). Bij alle afdelingen
bestonden er verschillen tussen de bestaande protocollen (Work-As-Imagined) en de dagelijkse
praktijk (Work-As-Done) zoals deze omschreven werd door de geïnterviewde verpleegkundigen. Het
is vervolgens aan de afdeling om te bepalen of er sprake is van (on)gewenste variatie.
Bij een ongewenste variatie kan het wenselijk zijn om het zorgproces aan te passen of
organisatorische aanpassingen te treffen. Daarbij kan het ook wenselijk zijn gedragsverandering in te
zetten om zorgprocessen te optimaliseren. Ongewenste variatie kwam voornamelijk naar voren bij
de volgende activiteiten:
• Het bijhouden van een vocht- en voedingslijst;
• Het wel/niet afnemen van de DOSS bij neurologische/cognitieve patiënten;
• Risico op fysieke beperkingen beoordelen.
Aan de vier deelnemende afdelingen hebben we daarom gevraagd welke veranderingen zij wensen
door te voeren of hebben doorgevoerd. In Tabel 15 worden de genoemde verbetersuggesties per
afdeling weergegeven. Voor afdeling 1 en 3 zijn eventuele verbetersuggesties onbekend, omdat het
door de coronapandemie niet mogelijk was om tijdig een evaluatie interview in te plannen.
Afdelingen gaven aan dat ze bezig waren met het implementeren het wegen van patiënten
bij opname en het van een vernieuwd protocol/eetlijsten om de vocht- en voedingslijsten bij te
houden. Daarnaast betrekt een afdeling de patiënt hierbij. Een afdeling gaat onderzoeken of de DOSS
een passend meetinstrument is voor neurologische/cognitieve patiënten. Ook is er een scholing
geweest over de rol van het Consult Team Ouderen en door de diëtiek over ondervoeding.
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Tabel 15: Verbetersuggesties na terugkoppeling van resultaten (o.a. actieplan, COM-B-interview) voor
het screeningsproces met de VMS-screeningsbundel per afdeling
Afdeling 2
Algemeen

•

Afdeling 4

Onderzoeken of het mogelijk is om via een
tablet op de afdeling de patiënt/familie de
anamnese (deels) te laten invullen

Ondervoeding

•

•

Duidelijkheid over wanneer de opnameduur

•

vernieuwde protocol

patiënten van de Spoedeisende Hulp (SEH);

vochtbalans/vocht- en voedingslijst:

Ontwikkelen en implementeren van een

verschil tussen volledige vochtbalans

nieuw eetverslag waarbij patiënten kunnen

en een vocht-en voedingslijst

zien welke producten er in het assortiment

(intake);

van de afdeling zitten en de hoeveelheid

•

eiwitten per product;
•

Adequate implementatie van het

ingaat en de 24 uur start bij overname van

werkafspraak om patiënten 1 keer

Patiënten voorlichten over eiwitinname per

per week te wegen;
•

gewicht;
•

Patiënten wegen bij opname;

•

Scholing diëtiek over ondervoeding.

Bekendheid geven aan de

Patiënten standaard bij opname
wegen;

•

Aanwezigheid van voldoende
hulpmiddelen (bijvoorbeeld
weegstoel of weegbed).

Delirium

•

Onderzoeken of de DOSS een passend
meetinstrument is voor
neurologische/cognitieve patiënten en of er
betere alternatieven zijn;

•

Scholing door Consult Team Ouderen (CTO)
over de indicaties waarbij een DOSS
bijgehouden moet worden en wanneer CTO
geconsulteerd kan worden.

Fysieke
beperkingen

•
•

(Her)evaluatie fysieke beperkingen
na 1 tot 2 dagen na een operatie;
Kennis over de opvolging (o.a.
andere disciplines) bij een verhoogd
risico.

Knelpunten verbetersuggesties
Wanneer blijkt dat de DOSS geen geschikt meetinstrument is voor cognitieve/neurologische
patiënten en alternatieve meetinstrumenten geschikter zijn, kan het implementeren van een ander
meetinstrument gevolgen hebben voor de inrichting van het EPD. Vaak worden ziekenhuisbreed
dezelfde meetinstrumenten gebruikt, en aanpassingen hierin heeft mogelijk gevolgen voor andere
afdelingen binnen hetzelfde ziekenhuis.
Een ander genoemd knelpunt is dat het wegen van immobiele patiënten bij opname, zoals
patiënten met een heupfractuur, lastig is doordat deze patiënten niet op een weegstoel kunnen
zitten. Om deze patiënten te kunnen wegen zou een weegbed wenselijk zijn, maar dit brengt
financiële consequenties met zich mee.
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Evaluatie interviews (COM-B)
Daarnaast hebben er met twee afdelingen evaluatie interviews (aan de hand van het COM-B model)
plaatsgevonden met zowel de contactpersonen van de afdeling (teamleiders) als het ziekenhuis
(medewerkers Kwaliteit en Veiligheid).
Acceptability
Door de coronapandemie hadden verpleegkundigen weinig ruimte om zich te verdiepen in het
onderzoek. Daarbij was de onderzoeker, en daarmee ook het onderzoek zelf, niet fysiek zichtbaar op
de afdeling. Contactpersonen van de afdeling vonden het lastig om het onderzoek onder de aandacht
te brengen van het team en verder toe te lichten. Dit uitte zich op sommige afdelingen in een matige
respons van de EmpRes vragenlijst en matige input om mee te denken over de resultaten van het
onderzoek. Resultaten werden vaak in kleine groepjes/expertteams besproken.
Tijdens de evaluatie interviews werd aangegeven dat door inzicht in het screeningsproces de
bewustwording toenam over de meerwaarde van het screenen en wat er met eventuele uitkomsten
moet gebeuren. De FRAM-figuren hebben inzicht gegeven in de rol van andere betrokken disciplines
bij eventuele opvolging van de screening. Daarnaast werd aangegeven dat het inzicht heeft gegeven
in het doel van screenen op kwetsbaarheid, met name bij de indicator fysieke beperkingen. Dit wordt
bij opname gedaan, maar kan mogelijk veranderen na een chirurgische ingreep. Om die reden zou
herevaluatie van de indicator fysieke beperkingen relevant zijn, omdat na een chirurgische ingreep
mogelijk wel passende interventies ingezet moeten worden
Opportunity
Tijdens het evaluatiegesprek kwam naar voren dat de FRAM-methode door verpleegkundigen over
het algemeen als complex werd ervaren. Verpleegkundigen waren met name geïnteresseerd in de
vervolgstappen en aanbevelingen van het onderzoek en niet zo zeer in de FRAM-methodiek zelf. Het
bespreken van de FRAM-modellen in een online feedbackbijeenkomst werd als positief ervaren.
De toepasbaarheid van de FRAM in de hoedanigheid van dit onderzoek is voor de praktijk zelf
niet haalbaar. Afdeling 4 gaf aan dat ze zelf een vereenvoudigde versie hebben uitgevoerd waarin ze
een schema hebben gemaakt van de Work-As-Imagined en de Work-As-Done op basis van een aantal
gesprekken. Afdeling 2 gaf aan dat de wens om de FRAM zelf te gebruiken er wel is, maar dat ze
worstelen met de toepassing hiervan. Zij hadden het prettig gevonden om meer in de toepassing van
de methodiek meegenomen te worden, bijvoorbeeld door bij interviews aanwezig te zijn. Daarnaast
geven zij aan dat het zou kunnen helpen om samen een FRAM-model in te vullen, maar dat dit lastig
was doordat het onderzoek op afstand plaats vond.
Capability
Door de drukte rondom corona hebben afdelingen weinig tijd gehad om na te denken over de
resultaten van het onderzoek en de praktijkvariatie.
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3.5

Employee resilience (EmpRes) van zorgprofessionals
Respondenten

Zoals eerdergenoemd speelt de veerkracht (‘resilience’) van zorgverleners een grote rol wanneer zij
zich moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden en onverwachte situaties [7-9]. Van de
146 respondenten (verspreid over vier afdelingen) hebben 73 (50%) respondenten de vragenlijst
grotendeels ingevuld (Tabel 16). Het merendeel van de respondenten (45%) is hiervan één tot vijf
jaar werkzaam in deze functie (Figuur 13), en 91% is werkzaam als gediplomeerd verpleegkundige
(Tabel 17).
Tabel 16: Respons op de Employee Resilience Scale (EmpRes) per afdeling
Respons EmpRes vragenlijst
Respons per afdeling

Totaal aantal N
verpleegkundigen per
afdeling

Afdeling 1
Afdeling 2

Aantal N (%)
ingevulde
vragenlijsten per
afdeling
5 (13%)
20 (54%)

Afdeling 3
Afdeling 4

29 (97%)
19 (49%)

30
39

Totaal

73 (50%)

146 (100%)

40
37

Figuur 11:
Figuur 13: Aantal jaren werkervaring van respondenten (N=66). Van de 73 respondenten hebben 66
respondenten het aantal jaar werkervaring ingevuld.
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Tabel 17: Functie van respondenten per ziekenhuis (N=66). Van de 73 respondenten die de vragenlijst
hebben ingevuld, hebben 7 respondenten geen functie ingevuld (missings).
Functie respondenten
Afdeling 1

Afdeling 2

Afdeling 3

Afdeling 4

Totaal

Gediplomeerd
verpleegkundige
Verpleegkundige in
opleiding
Management

5

17

26

12

60 (91%)

-

1

1

1

3 (5%)

-

1

1

-

2 (3%)

Anders,..

-

-

1

-

1 (2%)

Missings

-

-

1

6

7

Totaal

5

19

30

13

66

Meting van veerkracht op individueel- en team niveau
Tabel 18 geeft zowel de individuele als de teamscores weer per stelling. Vanwege de wisselende
respons is gekozen om overall scores te berekenen in plaats van scores op afdelingsniveau. De
veerkracht werd zowel op individueel als team niveau overwegend positief beoordeeld. Stelling 4
(leer(t) van de fouten op het werk en verbeter(t) de manier van werken) werd het meest positief
(82%) beoordeeld op individueel niveau. Geen enkele respondent beoordeelde zichzelf laag
veerkrachtig op stelling 1 (effectief samenwerken bij onverwachte uitdagingen), terwijl 14% van de
respondenten het team als laag veerkrachtig beoordeelde op dezelfde stelling. Respondenten
vonden dus dat zowel het team als zijzelf over het algemeen effectief samenwerkten om met
onverwachte uitdagingen om te gaan.
Op teamniveau werd stelling 8 (benader(t) een manager/supervisor/leidinggevende wanneer
ondersteuning nodig is) het meest positief (62%) beoordeeld. Opvallend is dat, hoewel de meerderheid
zichzelf positief beoordeelde op deze stelling, 22% van de respondenten zichzelf negatief beoordelen.
Het vermogen om effectief te reageren op feedback kent op teamniveau de hoogste negatieve
percentage.
Gemiddeld beoordeelde 66% van de respondenten de individuele veerkracht als positief en
49% van hen beoordeelde de teamveerkracht als positief. Kortom, respondenten vonden zichzelf
veerkrachtiger in vergelijking tot de veerkracht van het team.

Screenen op kwetsbaarheid: wanneer lukt het (niet)?
Naast vragen om inzicht te krijgen in de veerkracht van zorgprofessionals is respondenten ook
gevraagd om te beoordelen hoe vaak het hen de afgelopen drie maanden is gelukt om de screening
uit te voeren op een schaal van 1 (bijna nooit) tot 5 (bijna altijd) (Figuur 14). 67% (N=73) van de
respondenten gaf aan dat dit (bijna) altijd lukt (Figuur 12).
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Figuur 14: Hoe vaak is het u de afgelopen drie maanden gelukt om patiënten van 70 jaar en ouder te
screenen met de VMS-screeningsbundel? (N=73).

Hoe vaak is het gelukt om in de afgelopen 3 maanden patiënten van ≥70 jaar te
screenen op kwetsbaarheid met de VMS screeningsbundel?
1% 2%

1%

8%

Bijna nooit
21%

Soms

Regelmatig
Vaak
(Bijna) altijd
67%

N.v.t

Aanvullend zijn twee vragen rondom het screenen van kwetsbare ouderen in de vragenlijst
opgenomen, namelijk: 1) Op welke momenten maakt u een afweging om de screening niet uit te
voeren? en 2) op welke momenten maakt u een afweging om de screening wel uit te voeren? Van de
73 respondenten heeft 85% (N=62) de open vragen beantwoordt.
Respondenten gaven aan dat zij op de volgende momenten een afweging maken om de screening
niet uit te voeren:
- Bij overnames van andere afdelingen als de screening al is uitgevoerd.
- Bij tijdgebrek/drukte en/of andere prioriteiten; overdragen aan collega of op een later
moment.
- Bij dagbehandelingen of spoedopnames.
- Bij opnames in de nacht wordt screening vaak uitgesteld.
- Bij patiënten in de terminale fase.
- Wanneer vanuit eigen klinisch inzicht wordt beoordeeld dat screening geen meerwaarde
heeft voor de patiënt.
- Indien de patiënt zelf geen adequate antwoorden kan geven op de vragen en er geen
familie aanwezig is.
- Ondervoeding: bij bedlegerige patiënten is het lastig om patiënten te wegen voor de
screening.
- Delirium: wanneer screening geen betrouwbaar beeld geeft o.a. door medicatie en
cognitieve problematiek zoals dementie.
Overwegingen om de screening wel uit te voeren zijn:
- Screening is verplicht bij patiënten van 70 jaar en ouder bij opname en is standaard in
het EPD verwerkt.
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-

-

Wanneer vanuit klinisch inzicht wordt beoordeeld dat screening nodig is (patiënt valt in
risicogroep (voorgeschiedenis met delirium, verminderd zicht, slikproblemen,
uitvalsverschijnselen etc.) en/of vertoont symptomen (verwardheid).
Wanneer vanuit klinisch inzicht wordt beoordeeld dat patiënten jonger dan 70 jaar in een
risicogroep vallen.
Bij overname van patiënten van de afdeling Intensive Care (ic).
Wanneer een patiënt tijdens de opname is gevallen; valrisico herbeoordelen.
Bij een niet pluis gevoel van verpleegkundigen of van familie.

Kortom, de respondenten geven aan dat het screenen met de VMS-screeningsbundel in principe
standaard bij alle patiënten van ≥70 jaar wordt gedaan. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij wordt
overwogen om de screening niet uit te voeren of uit te stellen.
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Tabel 18: Percentage (N) per EmpRes stelling op individueel en teamniveau (totaal N=73)
Ik/mijn team..
1. werk(t) effectief samen met anderen om met
onverwachte uitdagingen om te gaan.

Negatief
0% (0)

Individueel
Neutraal
23% (17)

Positief
77% (56)

Negatief
14% (10)

Team
Neutraal
32% (23)

Positief
55% (40)

2.

slaag(t) erin om voor langere periodes met een
hoge werkdruk om te gaan.

1% (1)

32% (23)

67% (49)

18% (13)

33% (24)

49% (36)

3.

los(t) een crisis op het werk competent op.

8% (6)

33% (24)

59% (43)

12% (9)

32% (23)

56% (41)

4.

leer(t) van de fouten op het werk en
verbeter(t) de manier van werken.

1% (1)

16% (12)

82% (60)

16% (12)

38% (28)

45% (33)

5.

evalueer(t) mijn prestaties en verbeter(t)
continu de manier van werken.

10% (7)

32% (23)

59% (43)

21% (15)

26% (19)

53% (39)

6.

reageer(t) effectief op feedback, zelfs op
kritiek.
zoek(t) naar ondersteuning indien specifieke
hulp of hulpmiddelen nodig zijn.

8% (6)

26% (19)

66% (48)

27% (20)

41% (30)

32% (23)

11% (8)

16% (12)

73% (53)

14% (10)

36% (26)

51% (37)

7.

8.

benader(t) een manager / supervisor /
leidinggevende wanneer ondersteuning nodig
is.

22% (16)

27% (20)

51% (37)

15% (11)

23% (17)

62% (45)

9.

gebruik(t) verandering op het werk als
mogelijkheid om te groeien.

16% (12)

23% (17)

60% (44)

15% (11)

45% (33)

40% (29)
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4

Conclusie en discussie

Kernbevindingen
•
•
•

•

•

•

Van alle opgenomen patiënten van ≥70 jaar werd gemiddeld 74% met de VMS-screeningsbundel
gescreend binnen 24 uur na opname.
De ziekenhuisprotocollen zijn gedetailleerder vergeleken met de landelijke richtlijnen en de VMSpraktijkgids.
Volgens de deelnemende afdelingen kwam ongewenste variatie voor bij de activiteiten: 1)
bijhouden van de vocht- en voedingslijst (ondervoeding); 2) het wel/niet afnemen van de DOSS bij
neurologische/cognitieve patiënten; 3) het beoordelen van het risico op fysieke beperkingen en de
opvolging hiervan.
Veranderingen die zijn geïmplementeerd of worden geïmplementeerd zijn: vernieuwde eetlijst voor
het bijhouden van de vocht- en voedingslijsten, het betrekken van de patiënt bij de intake, het
wegen van patiënten bij opname, onderzoek naar geschiktheid van de DOSS bij
neurologische/cognitieve patiënten, scholing omtrent de rol van het Consult Team Ouderen, en
scholing over ondervoeding.
De veerkracht wordt zowel op team als individueel niveau overwegend positief beoordeeld.
Respondenten beoordelen de individuele veerkracht gemiddeld positiever dan de veerkracht van
het team.
Verpleegkundigen maken een afweging om de screening niet uit te voeren bij overnames van
andere afdelingen, in geval van tijdsgebrek, bij spoedopnames, nachtopnames en/of
dagbehandelingen, indien de patiënt zelf geen adequaat antwoord kan geven op de vragen, in het
geval van terminale patiënten, wanneer screening geen betrouwbaar beeld geeft (delirium) of
wanneer immobiele patiënten niet bij opname gewogen kunnen worden. In sommige gevallen
wordt de screening op een later moment uitgevoerd.

Dit onderzoek geeft inzicht in de mate van naleving van de VMS-screeningsbundel bij kwetsbare
ouderen. Tien ziekenhuisafdelingen hebben registratiegegevens aangeleverd met betrekking tot het
toepassen van screeningsinstrumenten om het risico op ondervoeding, delirium, fysieke beperkingen
en vallen vast te stellen. Samen gelden deze vier ongewenste uitkomsten als indicator voor
kwetsbaarheid.
Daarnaast is inzicht verkregen in de oorzaken van variatie van de dagelijkse praktijk ten
opzichte van de landelijke richtlijnen en ziekenhuisspecifieke protocollen op vier
ziekenhuisafdelingen. Door het toepassen van de Functional Resonance Analysis Method (FRAM)
hebben we voor zorgprofessionals het screeningsproces met de VMS-screeningsbundel inzichtelijk
gemaakt. Hierbij hebben we gekeken naar de overeenstemming en mogelijke verschillen die er zijn
tussen hetgeen wat bedacht is in de richtlijnen en protocollen (Work-As-Imagined) en de dagelijkse
praktijk (Work-As-Done). Inzicht in het zorgproces kan een kritische reflectie over de wenselijkheid
van praktijkvariatie op gang brengen onder zorgprofessionals. In ons onderzoek stonden vier vragen
centraal, welke hieronder achtereenvolgens worden behandeld.
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4.1

Antwoord op de onderzoeksvragen
Mate van naleving met VMS-screeningsbundel

Onderzoeksvraag 1: Wat is de mate van naleving van de VMS-screeningsbundel voor kwetsbare
ouderen in een sample van Nederlandse ziekenhuizen?
De mate van naleving van de screening lijkt voor de gehele VMS screeningsbundel (74%)
toegenomen ten opzichte van de laatste evaluatie in 2011/2012 (47%) [3]. De percentages
gedurende de hele onderzoeksperiode schommelden tussen 69% en 78%. Hoewel de methode van
de evaluatie uit 2011/2012 (handmatig dossieronderzoek onder een steekproef) en deze studie niet
één op één vergelijkbaar zijn, geeft de registratie van de VMS-screening een redelijk betrouwbaar
beeld over de tijd.
Inzicht in het screeningsproces door middel van de FRAM lijkt op korte termijn geen effect te
hebben op de nalevingspercentages. De fluctuaties in de nalevingspercentages van de vier afdelingen
waarbij FRAM-analyses hebben plaatsgevonden zouden mogelijk verklaard kunnen worden door
onder andere de coronapandemie, het opgenomen patiëntaantal, de bezetting van de afdeling en/of
‘foutieve’ registraties.

Vergelijking van de dagelijkse praktijk (Work-As-Done) tot de richtlijnen en
protocollen (Work-As-Imagined)
Onderzoeksvraag 2: Hoe verhoudt de uitvoering van de screening met de VMS-screeningsbundel bij
kwetsbare ouderen in de dagelijkse praktijk (Work-As-Done) zich tot het zorgproces zoals beschreven
in de richtlijnen en de protocollen (Work-As-Imagined)?
Vanuit het Safety-II perspectief hebben we middels de FRAM-methodiek het screeningsproces voor
kwetsbare ouderen in kaart gebracht. De landelijke richtlijnen, de ziekenhuisprotocollen (Work-AsImagined) en de dagelijkse praktijk (Work-As-Done) komen grotendeels overeen. In de praktijk
(Work-As-Done) zijn er een aantal handelingen die in de praktijk niet worden uitgevoerd, maar wel
genoemd worden in de ziekenhuisprotocollen (Work-As-Imagined) zoals: het inschakelen van de
ergotherapeut bij (dreigende) decubitus of het starten van een voedingsbehandelplan door de arts
voor de screening op ondervoeding. Gekeken naar de dagelijkse praktijk (Work-As-Done) geldt voor
de vier deelnemende afdelingen dat enkel bij de screeningsindicator delirium meer handelingen
worden uitgevoerd (Work-As-Done) dan de ziekenhuisprotocollen (Work-As-Imagined) beschrijven.
Deze extra handelingen komen voort uit het werken met het EPD, bijvoorbeeld doordat er orders
geplaatst moeten worden om de DOSS (delirium) drie keer daags af te kunnen nemen en scores
geregistreerd moeten worden. Aan de andere kant werkt het EPD ook veiligheidsbevorderend, door
het geven van reminders bij een verhoogd risico en automatische consultaanvragen.
Daarnaast zijn er een aantal handelingen die in de praktijk worden uitgevoerd (Work-AsDone), maar niet beschreven zijn in de ziekenhuisprotocollen (Work-As-Imagined), zoals het
besluiten op basis van klinisch inzicht om bepaalde preventieve interventies/meetinstrumenten in te
zetten, ook indien de screening geen verhoogd risico laat zien. Dit gebeurt zowel bij de indicator
delirium als ondervoeding.
Bij de indicator fysieke beperkingen wordt een groot deel van de activiteiten die worden
beschreven in de ziekenhuisprotocollen (Work-As-Imagined) niet benoemd als uitgevoerde
handelingen in de praktijk. Een groot deel van deze activiteiten dienen volgens protocol door de
fysiotherapeut en/of de arts te worden uitgevoerd.
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Het evalueren van Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI’s) lijkt in de dagelijkse praktijk lastig
te zijn, bijvoorbeeld omdat er geen observatielijst verschijnt in het EPD indien de arts geen VBIformulier invult.
Gewenste en ongewenste variatie in de praktijk
Binnen de Safety-II benadering ligt de focus op het begrijpen van variatie in de praktijk. Voor dit
onderzoek hebben we gekeken waar praktijkvariatie bij het screeningsproces voor kwetsbare
ouderen voorkomt. Voor de indicator ondervoeding kunnen er meerdere routes afgelegd worden
nadat de mate van ondervoeding is vastgesteld: Er kan 1) een vocht- en voedingslijst bijgehouden
worden bij een verhoogd risico of een vermoeden van onvoldoende intake, 2) afhankelijk van de
MUST of SNAQ-score kan de diëtist ingeschakeld worden, 3) de diëtist/logopedist kunnen
geconsulteerd worden bij slikproblemen en 4) de patiënt kan worden gewogen. Daarnaast varieert
het moment waarop volgens de ziekenhuisprotocollen (Work-As-Imagined) de vocht- en
voedingslijsten worden ingezet ter monitoring van de voedingstoestand van de patiënt, namelijk: 1)
standaard op de vierde opnamedag; 2) bij ernstige ondervoeding, 3) vanaf matige ondervoeding of 4)
wanneer verpleegkundigen vermoeden dat de patiënt te weinig vocht/voeding binnen krijgt).
Afdelingen gaven aan dat het inzetten van een vocht- en voedingslijst op basis van een eigen risico
inschatting een vorm van gewenste variatie kan zijn. Wel kan het onnodig inzetten van een vocht- en
voedingslijst voor een extra administratielast zorgen. Ook verschilt het moment (matige of ernstige
ondervoeding) waarop een diëtist wordt geconsulteerd per afdeling.
Voor de indicator delirum varieert de route die afgelegd wordt nadat het risico op delirium is
vastgelegd: 1) uitlokkende risico’s op een delirium vaststellen door middel van de DOSS, 2) op basis
van een eigen risicoschatting alsnog de DOSS inzetten, 3) het inzetten van preventieve interventies
en 4) het inzetten van vrijheidsbeperkende interventies. Het moment waarop preventieve
interventies in worden gezet verschilt per afdeling. Daarnaast varieert het inzetten van
Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI’s), deze worden o.a. ingezet bij onrust, bij een verhoogd risico
op een delirium of een verhoogd valrisico. Uit de FRAM-interviews kwam naar voren dat het
meetinstrument DOSS een onbetrouwbare score kan geven bij neurologische/cognitieve patiënten.
Dit wordt veroorzaakt doordat het onderscheid tussen een delirium en neurologische problematiek
niet goed wordt vastgesteld met de DOSS. Dit kan ertoe leiden dat de DOSS een onbetrouwbaar
beeld geeft, doordat deze patiëntengroep automatisch hoog op de DOSS scoort.
Om het risico op fysieke beperkingen te identificeren hanteren twee van de drie
ziekenhuizen dezelfde afkapwaarde (Katz-ADL6 score van ≥2) als de VMS-praktijkgids om preventieve
interventies in te zetten. Twee afdelingen gebruiken de screening op fysieke beperkingen als
hulpmiddel om de zorgzwaarte van de patiënt in te schatten. Uit de FRAM-interviews kwam naar
voren dat het niet altijd helder is voor verpleegkundigen wat het doel is van het screenen met
betrekking tot de indicator fysieke beperkingen en voor wie deze uitkomsten relevant zijn. Het wordt
met name ingezet om de zorgbehoefte van de patiënt en nodige ondersteuning te bepalen. Slechts
bij twee van de vier afdelingen werd de transferverpleegkundige in consult gevraagd bij een matige
of ernstige afhankelijkheid.
In de landelijke richtlijnen en de VMS-praktijkgids wordt geadviseerd om patiënten vanaf 65
jaar te screenen op het valrisico. De leeftijdgrens die ziekenhuizen hanteren verschilt van 18 jaar en
ouder tot vanaf 65 jaar en ouder. Doordat de ziekenhuisafdelingen de procesindicator enkel voor
patiënten vanaf ≥70 jaar hebben aangeleverd, is de naleving voor patiënten vanaf 65 jaar met deze
indicator onduidelijk. Daarnaast bleek uit de interviews met verpleegkundigen dat de VMSscreeningsbundel met name voor patiënten van ≥70 jaar uitgevoerd wordt, doordat dit in het
systeem is geïntegreerd. Het is onduidelijk of de indicator ‘vallen’ automatisch in het dossier naar
voren komt bij patiënten vanaf 65 jaar. Bij het beoordelen van het valrisico kwam de volgende
variatie naar voren: 1) indien er geen valrisico is kan het valrisico dagelijks opnieuw worden
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beoordeeld, 2) het inzetten van een zorgpad, 3) het inzetten van verpleegkundige interventies, 4) het
consulteren van een fysiotherapeut, 5) het consulteren van een neuroloog en 6) een eigen risico
inschatting maken van het valrisico van de patiënt.
Tot slot gaven de deelnemende afdelingen aan dat ongewenste variatie naar voren kwam bij
de activiteiten: 1) bijhouden van de vocht- en voedingslijst (ondervoeding); 2) het wel/niet afnemen
van de DOSS bij neurologische/cognitieve patiënten; 3) het beoordelen van het risico op fysieke
beperkingen en de opvolging hiervan.

Procesmatige, organisatorische en gedragsveranderingen
Onderzoeksvraag 3: In hoeverre leidt inzicht in het zorgproces tot een kritische reflectie van
zorgprofessionals over (on)gewenste praktijkvariatie en welke procesmatige-, organisatorische
veranderingen worden hierdoor geformuleerd en geïmplementeerd?
De resultaten van het onderzoek zijn op diverse manieren aan de deelnemende afdelingen
teruggekoppeld. Tijdens ingesproken presentaties en feedbackbijeenkomsten is met name kennis
verspreid over hoe het screeningsproces in de praktijk verloopt, welke activiteiten extra werden
uitgevoerd en welke activiteiten (on)bewust werden overgeslagen.
Het visueel inzichtelijk maken van deze praktijkvariatie kan zorgprofessionals ondersteunen om met
elkaar in gesprek gaan over de wenselijkheid van de voorkomende variaties in het proces.
Ongewenste variatie kwam bij diverse activiteiten naar voren: 1) bijhouden van een vocht- en
voedingslijst (ondervoeding), 2) Het wel/niet afnemen van de DOSS bij neurologische/cognitieve
patiënten (delirium) en 3) Bij het beoordelen van het risico op fysieke beperkingen en de opvolging
hiervan. Bij deze activiteiten gaven verpleegkundigen aan de meeste belemmeringen te ervaren,
zoals het beschikken over onvoldoende resources (bijvoorbeeld weegbed/weegstoel), tijdgebrek,
onduidelijkheid over wie de verantwoordelijkheid heeft, het beschikken over onvoldoende kennis
over het belang van screening, onoverzichtelijk EPD en de geschiktheid van het meetinstrument
DOSS voor het opsporen van een delirium.
Veranderingen die zijn of worden geïmplementeerd:
• Scholing over rol van consult team ouderen en over ondervoeding;
• Implementatie van een eetverslag waarbij patiënten kunnen zien welke producten in het
assortiment van de afdeling zitten en wat de hoeveelheid eiwitten per product is;
• Implementatie van een nieuw protocol omtrent de vocht- en voedingslijsten;
Daarnaast werden er toekomstige verbeterpunten geformuleerd:
• Wegen van patiënten van ≥70 jaar en ouder bij opname als onderdeel van de screening op
ondervoeding;
• Onderzoek naar de geschiktheid van de DOSS als meetinstrument om delirium op te sporen
bij neurologische/cognitieve patiënten.

Veerkracht van zorgprofessionals
Onderzoeksvraag 4: Hoe is het gesteld met de individuele en gezamenlijke veerkracht van de vier
deelnemende afdelingen en welke afwegingen maken verpleegkundigen bij het al dan niet naleven
van de protocollen?
Variatie in de dagelijkse praktijk (Work-As-Done) kan ontstaan als zorgprofessionals zich moeten
aanpassen aan veranderende omstandigheden [7]. De veerkracht werd zowel op individueel (66%)
als team niveau (49%) overwegend positief beoordeeld. Respondenten waren het meest positief
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over hun eigen vermogen om te leren van fouten op het werk. De stelling waarbij het grootste
percentage een negatieve score gaf aan de individuele veerkracht had betrekking op het benaderen
van een manager/supervisor/ leidinggevende wanneer er ondersteuning nodig was. Voor het team
kent de stelling die betrekking had op het vermogen om effectief te reageren op feedback het
hoogste negatieve percentage.
In sommige situaties maken verpleegkundigen een afweging om de screening niet uit te voeren of uit
te stellen, bijvoorbeeld:
- Door een patiëntovername de screening al op een andere afdeling is uitgevoerd;
- Wanneer er sprake is van tijdgebrek;
- Wanneer er sprake is van spoedopnames of dagbehandelingen;
- Wanneer een patiënt gedurende de nacht wordt opgenomen;
- Indien de patiënt zelf geen adequate antwoorden kan geven op de vragen en er geen familie
aanwezig is;
- In het geval van terminale patiënten;
- Delirium: wanneer screening geen betrouwbaar beeld geeft, bijvoorbeeld door medicatie of
cognitieve problematiek;
- Ondervoeding: wanneer patiënten niet bij opname gewogen kunnen worden.
Daarnaast was het niet kunnen communiceren met de patiënt en beperkte beschikbaarheid van
familie, met name in de COVID-periode, een belemmering voor het uitvoeren van de screening op
kwetsbaarheid bij patiënten van 70 jaar of ouder binnen 24 uur na opname.

Sterke punten en beperkingen van het onderzoek
Dit onderzoek kent een aantal sterke punten en beperkingen. Het onderzoek combineert een Safety-I
en Safety-II benadering, waarbij zowel naar de naleving van de procesindicator gekeken wordt als
naar de dagelijkse variatie binnen het zorgproces. Doordat we verschillende type afdelingen hebben
kunnen includeren, verspreid over verschillende (type) ziekenhuizen, is inzicht verkregen in de
verschillen tussen ziekenhuizen en afdelingen bij het uitvoeren van de VMS-screening. Daarnaast
sluit de FRAM-methodiek aan bij de praktijk, doordat de focus niet alleen ligt op het naleven van
protocollen, maar ook op noodzakelijke variatie om goede en veilige zorg te kunnen leveren.
Daarnaast zijner ook een aantal beperkingen. De focus bij het in kaart brengen van het
screeningsproces voor kwetsbare ouderen en de bijbehorende opvolging lag op het perspectief
vanuit verpleegkundigen. Andere disciplines zijn niet geïnterviewd over hun rol in de opvolging,
waardoor het mogelijk is dat de activiteiten die zij uitvoeren in het proces m.b.t. de opvolging van
bepaalde indicatoren wel zijn uitgevoerd, maar in deze studie niet in kaart zijn gebracht.
Door de coronapandemie heeft het onderzoek met de FRAM-methodiek bij slechts vier van
de tien geïnteresseerde afdelingen kunnen plaatsvinden. Daarnaast vonden interviews door de
coronacrisis op digitaal of telefonisch plaats. Om een constructie van de dagelijkse praktijk te maken
waren we afhankelijk van de input van de betrokken zorgverleners. Doordat onderzoekers niet op de
werkvloer aanwezig waren, vonden er geen aanvullende observaties plaats van de activiteiten.
Echter, door de resultaten op diverse manieren terug te koppelen en afdelingen de kans te geven
hierop te reageren zijn zo betrouwbaar mogelijke beschrijvingen ontstaan.
Ook hadden afdelingen door de coronacrisis beperkte mogelijkheden om eventuele
veranderingen te implementeren gedurende de onderzoeksperiode. Mogelijk worden er nog
veranderingen geformuleerd of geïmplementeerd wanneer afdelingen hier meer tijd voor hebben.
Tot slot hebben we, vanwege de coronapandemie en beschikbaarheid van afdelingen, het
initiële stepped wedge design los moeten laten, waardoor de interventiestudie met de FRAMmethodiek niet zoals gepland heeft kunnen plaats vinden. Desondanks laat dit onderzoek zien dat
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ook in een crisis, zoals de coronapandemie, de VMS-screening voor kwetsbare ouderen over het
algemeen goed wordt nageleefd.

4.2

Aanbevelingen voor de praktijk

Het screeningsproces op kwetsbaarheid voor patiënten van 70 jaar en ouder is in dit onderzoek
vanuit verschillende perspectieven in kaart gebracht. De basishandelingen voor dit proces zijn in
2009 vastgelegd in de VMS praktijkgids ‘Kwetsbare ouderen’ [27] en de landelijke richtlijnen:
‘Richtlijn ondervoeding: herkenning, diagnosestelling en behandeling van ondervoeding bij
volwassenen’[35], ‘Richtlijn delier voor volwassenen en ouderen’ [28] en de ‘Richtlijn preventie van
valincidenten bij ouderen’[34]. Ziekenhuizen hebben deze richtlijnen vertaald naar eigen protocollen
om het screeningsproces vorm te geven in de praktijk. Op basis van de resultaten zijn een aantal
aanbevelingen voor de praktijk geformuleerd. Deze aanbevelingen worden hieronder beschreven.

Aanbeveling 1
Schaf de juiste hulpmiddelen, afgestemd op het type afdeling, aan ter bevordering van de VMSscreening. Meerdere afdelingen gaven aan dat het wegen van immobiele patiënten niet altijd lukt,
doordat er onvoldoende resources (zoals een weegbed en/of weegstoel) beschikbaar zijn. Dit leidt
ertoe dat het startgewicht vaak geschat wordt of van het gewicht uitgegaan dat de patiënt aangeeft.
Dit kan als gevolg hebben dat ondervoeding te laat wordt gesignaleerd, doordat het aangegeven of
geschatte gewicht niet overeenkomt met de werkelijkheid.

Aanbeveling 2
Verbeter de samenwerking tussen verschillende disciplines door vast te leggen of te bespreken welke
discipline verantwoordelijk is voor bepaalde activiteiten (zoals het bijhouden van de voedingslijsten).
Wanneer het onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een activiteit, ontstaat het
risico dat de activiteit niet wordt uitgevoerd. Dit heeft mogelijke gevolgen voor de veiligheid van de
patiënt wanneer een verhoogd risico op de screeningsindicatoren te laat kan worden opgemerkt.

Aanbeveling 3
Breng de rol van overige disciplines m.b.t. het screeningproces voor kwetsbare ouderen in kaart.
Doordat het screeningsproces voor kwetsbare ouderen enkel vanuit het perspectief van
verpleegkundigen in kaart is gebracht, is niet inzichtelijk welke rol overige disciplines zoals de arts,
fysiotherapeut, diëtist enzovoorts spelen. Door hun rol in kaart te brengen kan extra bewustwording
gecreëerd worden over de impact van diverse zorgverleners op het sceeningsproces, en hoe hun
handelen andere disciplines en hun vervolgstappen kunnen beïnvloeden. Omdat meerdere
disciplines betrokken zijn bij de opvolging van de vier screeningsindicatoren, is er sprake van
afhankelijkheid. Door alle betrokkenen bewust te maken van deze afhankelijkheid en inzicht te geven
in welke processen bij betrokken disciplines worden geactiveerd nadat patiënten zijn gescreend,
kunnen zij hier rekening mee houden. Daarbij kan inzicht in de opvolging door overige disciplines
helpen bij het maken van overwegingen om af te wijken van het protocol.

Aanbeveling 4
Uit de evaluatie interviews naar voren dat de FRAM-figuren lastig te begrijpen zijn voor
zorgprofessionals die onbekend zijn met de methodiek. Voor zorgprofessionals is het belangrijk aan
te sluiten bij hun behoeften zodat zij tot praktische oplossingen kunnen komen. Voor de afdeling
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kwaliteit zou het zinvol kunnen zijn om een FRAM uit te voeren, inclusief FRAM-figuren. Voor de
afdelingen volstaat mogelijk een lichtere variant, waarin het proces met elkaar besproken wordt om
te achterhalen of men het als team hetzelfde uitvoert en waar eventuele praktijkvariatie zit.
Vervolgens kan het team met elkaar in gesprek gaan over de wenselijkheid van de variatie en hoe
hiermee om te gaan als team.
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Bijlage A VMS-screeningsbundel
Tabel 19: VMS-screeningsbundel1

VMS Screeningsbundel Kwetsbare ouderen
De screeningsbundel bestaat uit 13 vragen en is nageleefd
als vóór opname of binnen 24 uur na opname de patiënt is
gescreend (op een verhoogd risico) op:
Ondervoeding met behulp van de SNAQ1[29]
• Bent u onbedoeld afgevallen (in kg)?
• Had u de afgelopen maand een verminderde eetlust?
• Heeft u de afgelopen maand drinkvoeding of
sondevoeding gebruikt?

Afkapwaarde
SNAQ[29]
• 0-1 punt (geen ondervoeding)
• ≥2 punten (matige
ondervoeding)
• ≥3 punten (ernstige
ondervoeding)3

Aantal positieve antwoorden:
Score 1 = geen actie
Score 2 = 3 x per dag tussentijdse verstrekking
Score 3 = 3 x per dag tussentijdse verstrekking en
behandeling door een diëtist
Ondervoeding met behulp van de MUST2[30]
MUST[30]
• Bereken de Body Mass Index (BMI):
Score 0 = >20
• 0 punten (geen ondervoeding)
Score 1 = 18,5-20
• ≥1 punt (matige
Score 2 = <18,5
ondervoeding)
• Ongewenst gewichtsverlies in de afgelopen 3-6 maanden
• ≥2 punten (ernstige
(in %):
ondervoeding)
Score 0 = > 5 %
Score 1 = 5-10%
Score 2 = >10%
• Onderken het effect van acuut ziek zijn:
Score 2 = Is de patiënt ernstig ziek en (kans
op) >5 dagen geen voedselinname
Delirium
• Score van ≥1: Indien één of
• Heeft u geheugenproblemen?
meer van deze drie vragen
• Heeft u in de afgelopen 24 uur hulp nodig gehad bij
positief wordt beantwoord,
zelfzorg?
dan bestaat er een verhoogd
• Zijn er bij een eerdere opname of ziekteperioden geweest
risico op het ontstaan van
delirium.
dat u in de war was?

1

Bron : VMS praktijkgids Kwetsbare ouderen (2009)

1

Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ)

2

Malnutritional Universal Screening Tool (MUST)

3

www.stuurgroepondervoeding.nl
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Fysieke beperkingen met behulp van de Katz-ADL61
• Heeft u hulp nodig bij het baden of douchen?
• Heeft u hulp nodig bij het aankleden?
• Heeft u hulp nodig bij het naar de toiletgaan?
• Maakt u gebruik van incontinentiemateriaal?
• Heeft u hulp nodig bij een transfer van bed naar stoel?
• Heeft u hulp nodig bij het lopen?

Vallen
• Is de patiënt in de afgelopen 6 maanden één of meer
keer gevallen?

1

Voor ieder item waarop de oudere
afhankelijk is (score ‘ja’) wordt 1 punt
gescoord.
• Onafhankelijk bij een score
van <2;
• Matige afhankelijkheid bij een
score van 4;
• Volledige afhankelijk bij een
score van 6.
*Wanneer de Katz-ADL6 score na
opname ≥1 punt hoger is dan bij
opname, is er sprake van
functieverlies.
Als de vraag met ‘ja’ wordt
beantwoord is er sprake van een
verhoogd risico.

Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
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Bijlage B Delirium Observatie Screening Schaal (DOSS)

Observaties

Delirium Observatie Screening Schaal (DOSS)1 [36]
Dagdienst
Late dienst
Nachtdienst
Nooit

Soms - Altijd

Weet niet

1

<3
>3

Weet niet

DOSS schaal eindscore

Soms - Altijd

Zakt weg tijdens gesprek
0
1
of bezigheden
2
Is snel afgeleid door
0
1
prikkels uit de omgeving
3
Heeft aandacht voor
1
0
gesprek of handeling
4
Maakt vraag of antwoord
0
1
niet af
5
Geeft antwoorden die niet 0
1
passen bij de vraag
6
Reageert traag op
0
1
opdrachten
7
Denkt ergens anders te
0
1
zijn
8
Beseft welk dagdeel het is
1
0
9
Herinnert zich recente
1
0
gebeurtenis
10 Is plukkerig, rommelig,
0
1
rusteloos
11 Trekt aan infuus, sonde,
0
1
katheter, etc.
12 Is snel of plotseling
0
1
geëmotioneerd
13 Ziet/hoort dingen die er
0
1
niet zijn
Totaalscore per dienst (0-13)
DOSS schaal eindscore = totaalscore van deze dag/3

Nooit

Weet niet

Soms-Altijd

Nooit

1

0

1

-

0

1

-

0

1

-

0

1

-

1

0

-

1

0

-

0

1

-

0

1

-

0

1

-

0

1

-

0

1

-

0

1

-

0

1

-

0

1

-

1
1

0
0

-

1
1

0
0

-

0

1

-

0

1

-

0

1

-

0

1

-

0

1

-

0

1

-

0

1

-

0

1

-

Totaalscore van
deze dag (0-39)

Geen delier
Waarschijnlijk delier

M.J. Schuurmans, UMC Utrecht, 2001
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Bijlage C Template Actieplan / discussievragen
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Bijlage D Employee Resilience Scale (EmpRes)

EmpRes - Employee Resilience Scale
Onderzoek onder medewerkers (Employee)
in ziekenhuizen over veerkracht (Resilience)

INLEIDING
In deze vragenlijst vragen wij uw mening over onderwerpen op het gebied van
samenwerken, omgaan met werkdruk en omgaan met veranderende situaties in de
zorgverlening. Het invullen zal circa 10-15 minuten in beslag nemen.
Om u de juiste vragenlijst te kunnen aanbieden, vragen wij u allereerst uw ziekenhuis,
afdeling en VMS thema door te geven. Het VMS thema heeft u doorgekregen via uw
contactpersoon.

In welk ziekenhuis bent u werkzaam in uw huidige functie?
➔ Drop-out menu met namen van alle ziekenhuizen (zie bijgevoegd bestand)
Op welke afdeling bent u werkzaam in uw huidige functie?
 Chirurgie
 Orthopedie
 Interne geneeskunde
 Cardiologie
 Intensive Care
 Anders, specificeer a.u.b.:
-------------------------------------------Aan welk VMS-thema neemt uw afdeling deel in dit VMS onderzoek?
 High-risk medicatie (tweede controle bij toedienen)
 Medicatieverificatie bij ontslag
 Kwetsbare Ouderen

Opgezet en
uitgevoerd door:
APH, Nivel,
Amsterdam UMC
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EmpRes - Employee Resilience Scale
Onderzoek onder medewerkers (Employee)
in ziekenhuizen over veerkracht (Resilience)

Deel 1
De vragen in Deel 1 zijn gericht op u. Geef aan in welke mate de volgende stellingen voor u
van toepassing zijn. Geef uw antwoord, door per stelling één rondje te omcirkelen.
(Bijna)
Nooit

Soms

Regelmatig

Vaak

(Bijna)
altijd

1. Ik werk effectief samen met
anderen om met onverwachte
uitdagingen op mijn werk om
te gaan.











2. Ik slaag erin om voor langere
periodes met een hoge
werkdruk om te gaan.











3. Ik los een crisis op het werk
competent op.











4. Ik leer van de fouten op het
werk en verbeter de manier
waarop ik mijn werk doe.











5. Ik evalueer mijn prestaties en
verbeter continu mijn manier
van werken.











6. Ik reageer effectief op
feedback die ik op het werk
krijg, zelfs op kritiek.











7. Ik zoek naar ondersteuning bij
mijn werk indien ik specifieke
hulp of hulpmiddelen nodig
heb.











8. Ik benader een manager /
supervisor / leidinggevende
wanneer ik hun ondersteuning
nodig heb.











9. Ik gebruik verandering op het
werk als mogelijkheid om te
groeien.











Opgezet en
uitgevoerd door:
APH, Nivel,
Amsterdam UMC
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EmpRes - Employee Resilience Scale
Onderzoek onder medewerkers (Employee)
in ziekenhuizen over veerkracht (Resilience)

Deel 2
De vragen in Deel 2 zijn gericht op uw team. Geef aan in welke mate de volgende stellingen
voor uw team, volgens u, van toepassing zijn. Geef uw antwoord, door per stelling één
rondje te omcirkelen.

Opgezet en

(Bijna)
Nooit

Soms

Regelmatig

Vaak

(Bijna)
altijd

1. Mijn team werkt effectief
samen met elkaar om met
onverwachte uitdagingen op
het werk om te gaan.











2. Mijn team slaagt erin om voor
langere periodes met een
hoge werkdruk om te gaan.











3. Mijn team lost een crisis op
het werk competent op.











4. Mijn team leert van de fouten
op het werk en verbetert de
manier waarop wij ons werk
doen.











5. Mijn team evalueert prestaties
en verbetert continu de manier
van werken.











6. Mijn team reageert effectief
op feedback die wij op het
werk krijgen, zelfs op kritiek.











7. Mijn team zoekt naar
ondersteuning bij het werk
indien wij specifieke hulp of
hulpmiddelen nodig hebben.











8. Mijn team benadert een
manager / supervisor /
leidinggevende wanneer wij
hun ondersteuning nodig
hebben.











9. Mijn team gebruikt
verandering op het werk als
mogelijkheid om te groeien.











uitgevoerd door:
APH, Nivel,
Amsterdam UMC
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EmpRes - Employee Resilience Scale
Onderzoek onder medewerkers (Employee)
in ziekenhuizen over veerkracht (Resilience)

Deel 3
De vragen in Deel 3 zijn gericht op specifieke Veiligheidsmanagement systeem (VMS)
thema’s. Op uw afdeling wordt het thema Kwetsbare ouderen onderzocht. Daarom hoeft u
alleen deze vragen in te vullen. Geef aan in welke mate de volgende stellingen voor u van
toepassing zijn door per stelling één rondje te omcirkelen. Daarnaast wordt u gevraagd de
open vragen in te vullen.

Kwetsbare ouderen
De vragen over dit thema zijn gefocust op het screenen op kwetsbaarheid van klinische
patiënten van 70 jaar en ouder. Wij verstaan hieronder het screenen op delirium, valrisico,
ondervoeding en fysieke beperkingen. Indien er geen ouderen op uw afdeling verblijven, vult
u dan ‘niet van toepassing’ (nvt) in.

1. Hoe vaak is het u in de afgelopen
3 maanden gelukt om ouderen te
screenen op kwetsbaarheid?
Soms zijn er momenten waarop het lastig is om een screening op kwetsbaarheid bij ouderen uit
te voeren.
2a. Op welke momenten maakt u een afweging om de screening niet uit te voeren?

2b. Op welke momenten maakt u een afweging om de screening wel uit te voeren?

Opgezet en
uitgevoerd door:
APH, Nivel,
Amsterdam UMC
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EmpRes - Employee Resilience Scale
Onderzoek onder medewerkers (Employee)
in ziekenhuizen over veerkracht (Resilience)

Deel 4
Achtergrond vragen
Deze informatie helpt ons bij de analyse van de resultaten. Geef per vraag één antwoord.
Wat is uw functie in dit ziekenhuis? Geef ÈÈN antwoord dat uw functie het beste omschrijft.
 Zorgassistent
 Administratief medewerker / Secretaresse
 Verpleegkundige in opleiding
 Fysiotherapeut / Logopedist
 Gediplomeerd verpleegkundige
 Management
 Physician Assistant / Nurse Practitioner
 Apotheker
 Basisarts / Arts in opleiding tot specialist
 Anders, specificeer a.u.b.:
--------------------------------------------- Medisch specialist
Hoe lang werkt u al in uw huidige specialisme of functie?
 Minder dan 1 jaar
 11 tot 15 jaar
 1 tot 5 jaar
 16 tot 20 jaar
 6 tot 10 jaar
 21 jaar of meer

Deel 5 Opmerkingen
Hieronder kunt u eventuele opmerkingen over de vragenlijst kwijt.

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!

Opgezet en
uitgevoerd door:
APH, Nivel,
Amsterdam UMC
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Bijlage E Work-As-Imagined Ondervoeding op basis van lokale
ziekenhuisprotocollen

Figuur 15: Work-As-Imagined Ondervoeding Ziekenhuis A, afdeling 1
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Figuur 16: Work-As-Imagined Ondervoeding Ziekenhuis B, afdeling 2 en 3
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Figuur 17: Work-As-Imagined Ondervoeding Ziekenhuis C, afdeling 4
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Bijlage F Work-As-Imagined Delirium op basis van lokale ziekenhuisprotocollen

Figuur 18: Work-As-Imagined Delirium Ziekenhuis A, afdeling 1
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Figuur 19: Work-As-Imagined Delirium Ziekenhuis B, afdeling 2 en 3
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Figuur 20: Work-As-Imagined Delirium Ziekenhuis C, afdeling 4
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Bijlage G Work-As-Imagined Fysieke beperkingen op basis van lokale
ziekenhuisprotocollen

Figuur 21: Work-As-Imagined Fysieke beperkingen ziekenhuis A, afdeling 1
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Figuur 22: Work-As-Imagined Fysieke beperkingen ziekenhuis B, afdeling 2 en 3
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Figuur 23: Work-As-Imagined Fysieke beperkingen ziekenhuis C, afdeling 4
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Bijlage H Work-As-Imagined Vallen op basis van lokale ziekenhuisprotocollen

Figuur 24: Work-As-Imagined Vallen ziekenhuis A, afdeling 1
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Figuur 25: Work-As-Imagined Vallen ziekenhuis B, afdeling 2 en 3
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Figuur 26: Work-As-Imagined Vallen ziekenhuis C, afdeling 4
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Bijlage I Work-As-Done ondervoeding

Figuur 27: Work-As-Done Ondervoeding ziekenhuis A, afdeling 1
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Figuur 28: Work-As-Done Ondervoeding ziekenhuis B, afdeling 2
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Figuur 29: Work-As-Done Ondervoeding ziekenhuis B, afdeling 3
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Figuur 30: Work-As-Done Ondervoeding ziekenhuis B, afdeling 4
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Bijlage J Work-As-Done Delirium

Figuur 31: Work-As-Done Delirium ziekenhuis A, afdeling 1
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Figuur 32: Work-As-Done Delirium ziekenhuis B, afdeling 2
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Figuur 33: Work-As-Done Delirium ziekenhuis B, afdeling 3

Nivel

Rapportage Kwetsbare ouderen

98

Figuur 34: Work-As-Done Delirium ziekenhuis C, afdeling 4
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Bijlage K Work-As-Done Fysieke beperkingen

Figuur 35: Work-As-Done Fysieke beperkingen ziekenhuis A, afdeling 1
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Figuur 36: Work-As-Done Fysieke beperkingen ziekenhuis B, afdeling 2
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Figuur 37: Work-As-Done Fysieke beperkingen ziekenhuis B, afdeling 3
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Figuur 38: Work-As-Done Fysieke beperkingen ziekenhuis C, afdeling 4
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Bijlage L Work-As-Done Vallen

Figuur 39: Work-As-Done Vallen ziekenhuis A, afdeling 1
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Figuur 40: Work-As-Done Vallen ziekenhuis B, afdeling 2
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Figuur 41: Work-As-Done Vallen ziekenhuis B, afdeling 3
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Figuur 42: Work-As-Done Vallen ziekenhuis C, afdeling 4
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