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“Alle bedankjes van de 

patiënten.”

Meer processtappen en/of 
aktiviteiten toevoegen?

Plak hier post-its 
voor input van dit 
startdocument!

Operatief proces (sectio)

“

“Fijn om mensen te 
helpen”. 
“Fijn om mensen te 
helpen”. 

“Wanneer patiënten 
tevreden met ontslag 
gaan is dat een 
bevestiging dat je goed 
werk hebt verricht.”

“Goed, 1ste moment 
met patiënt belangrijk!” 
“Goed, 1ste moment 
met patiënt belangrijk!” 

Dit is een startdocument 
van de Patient Journey. 
Gebruikt zijn de quotes die 
zich met name focussen op 
het thema Patiëntveiligheid. 
Voor verdere informatie zie 
ook het rapportage verslag. 

Wat gaat er goed? Wat kan er beter?

“........................................................
.........................................................
.........................................................”

“........................................
................

..........................................
...............

..........................................
...............”

“Dit is een voorbeeld format, gebaseerd
 op

een geanonimiseerd praktijkvoorbe
eld in de Geboortezorg.

Neem contact op met MEDD voor een toelichting en inzien van 

diverse prakijkvoorbee
lden om te bepalen welk format en aanpak 

het beste past bij jullie multidisciplinaire team en verbeterproject.

Dit voorbeeld: formaat 2x A0 (afhankelijk van de toepassing en 

ruimte om het op te hangen te leveren in 1 compleet grootfor
maat 

of 2 losse A0 posters). 

De 'reis van de patiënt' vormt binnen MEDD de basis om de huidige situatie 

en gebruikersbehoefte goed te kunnen begrijpen. Daarnaast maken we gebruik 

van kwalitatieve methodes als  stakeh
older mapping en dagboekonderzoek.”

             
             

   

             
         Groetjes, Kitty (aanspreekpunt MEDD, 06-28484299)


