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In gesprek.
The serious game
Ben je
Hi!
Welkom bij
In Gesprek

klaar om
spelenderwijs
te leren?

Wij
begeleiden je
door het spel
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Introductie

Dit kwaliteit- en gedragsspel helpt
zorgprofessionals om blijvend
bewust te worden van hun
veiligheidsgedrag en hoe zij hun
eigen veiligheid en die van
anderen beïnvloeden.

Gedurende de 'reis van de
patiënt’ ga je het gesprek aan
over thema's 'patiëntbeleving',
'risico-management' en 'cultuur &
gedrag’. De spelers krijgen
(meerkeuze) kennisvragen, of
open vragen met als doel een
dialoog tussen zorgverleners (en
patiënten) te stimuleren.
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Introductie
Doel van het spel
Als zorgverlener zorg je voor een
patiënt in het ziekenhuis. Je
doorloopt daarbij de reis van jouw
patiënt van opname tot ontslag en
bezoekt daarbij verschillende
afdelingen.

Heb jij alle afdelingen van jouw
patiënt bezocht en heb je laten
zien genoeg kennis van
patiëntveiligheid te hebben?
Dan mag jouw patiënt met
ontslag. De zorgverlener die de
meeste patiënten ontslaat is de
winnaar.
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Introductie

Belangrijkste punten
Multidisciplinaire teams
Bijvoorbeeld 4-8 personen
Speeltijd: variabel.
Kies zelf hoelang jullie
de tijd hebben.
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Voorbereiding
Inhoud Game

©MEDD, 2022

Inhoud Game

120
Gesprekskaarten

Tijdens het spel krijgt
de zorgverlener vragen
in de categorieën:
• Patiëntbeleving
• Risico-management
• Cultuur en Gedrag

12
Personakaarten

Deze vragen kunnen
(meerkeuze)
kennisvragen zijn, of
open vragen en
hebben als doel om
een dialoog tussen
zorgverleners te
stimuleren.

72
Proceskaarten
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Voorbereiding
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MEDD kaartenset
Project. MEDD In Gesprek
Jaar. 2022

Voorbereiding

Datum. 03/03/2022

'Gedurende de 'reis van de patiënt' spelenderwijs het
gesprek aangaan over thema's 'patiëntbeleving', 'risicomanagement' en 'cultuur & gedrag'

Thema
1. RM

Ref.

Vraag

Je ziet een onderhoudssticker op een apparaat. Wat geeft dit aan?

2

Wat zijn voorwaarden voor veilig gebruik van een apparaat?

1. RM

3

Onder high risk medicatie wordt verstaan?
a.Alle medicatie bij kinderen
b.Opiaten
c.Alle IV medicatie
d.Alle parenteralia
Laat op twee verschillende manieren zien hoe je een VIM melding kunt doen.

1. RM

4

1. RM

5

1. RM

6

1. RM

1. RM

7

Noem 4 momenten wanneer je een PRI (prospectieve risico-inventarisatie) moet
uitvoeren. Waar kan je deze informatie terugvinden?

8

Je collega links van je wil weten waar het protocol staat voor bloedtransfusie.
Laat zien waar dit staat.
Waar staan de afkortingen EWS en PEWS voor?

1. RM

9
10

Welke 7 j’s controleer je bij toedienen van medicatie? Weet je nog een achtste
voor de bonuspunten?

1. RM

11

Wat is een VMO?
a.Voorlopig Medicatie Overzicht
b.Voor-gedefinieerde Medicatie Opdracht
c.Verplichte Medicatie Oefening
Wat hoort niet bij de belangrijkste maatregelen om wondinfectie te voorkomen?
a.Goede hygiënediscipline
b.Het tijdig toedienen van antibioticaprofylaxe
c.Het voorkomen van afkoeling van de patiënt voor en tijdens de OK
d.Preoperatief ontharen
De momenten dat ik aan handhygiëne doe, zijn …

1. RM

12

1. RM

13

1. RM

14

1. RM

15

1. RM

16

Wat is de maximale geldigheidsduur van een document in ons
documentbeheersysteem?
a.2 jaar
b.3 jaar
c.5 jaar
Waar staat SBAR voor en waarvoor wordt dit gebruikt?
a.Situation, Background, Assessment, Recommendation
b.Situation, Background, Admission, Recommendation
c.Situation, Background, Assessment, Reaction
Op welke vier punten worden patiënten van 70 jaar en ouder gescreend op
kwetsbaarheid?
a.Delier, ondervoeding, decubitus en valrisico
b.Delier, ondervoeding, valrisico en fysieke beperkingen
c.Delier, ondervoeding, decubitus en fysieke beperkingen
Een volwassene moet gereanimeerd worden. Het nummer dat je belt is …

17
18

Waar staat de afkorting PRI voor? Waarom zou je een PRI doen?

19

Laat je portfolio zien, met daarin een overzicht van bevoegd- en bekwaamheden.

20

Wat moet je doen als een apparaat op je afdeling niet goed werkt?

21

1. RM

22

1. RM

23

1. RM

24

Heb ik iets fout gedaan? Je bent bijna klaar met je dienst en hoeft alleen nog de
patiënten over te dragen aan je collega. “Mevrouw Jansen voelde zich vandaag
erg goed en is ook uit bed geweest. Mevrouw in kamer 4 zal worden
overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, ze komen haar over ongeveer een uur
halen.”
Heb ik iets fout gedaan? Ik loop de kamer binnen waar de patiënt zit en begroet
de patiënt. Om erachter te komen of ik de juiste patiënt voor mij heb, stel ik een
aantal vragen: “Bent u meneer ter Aar?” “Is uw geboortedatum 19-05-1986?” Op
beide vragen antwoordt de patiënt ja, dus ik weet dat ik de juiste patiënt voor mij
heb zitten. Ik doe het polsbandje om, groet de patiënt en vertrek.
Wat moet je doen als je een vraag of een kritische opmerking hebt over een
protocol?
Overmatige drukte op de SEH die de patiëntveiligheid in gevaar brengt wordt
genoemd:
a.Overcrowding
b.Overflow
c.ER bustle
d.Mass obstruction
Waar staat een overzicht van apparatuur wie hiermee kan/mag werken?

27
28

Hoe weet je of een protocol nog geldig is? En wat is de maximale
geldigheidsduur?

1. RM

29

1. RM

30

1. RM

31

Wat wordt er op jouw afdeling gedaan om vallen van patiënten te voorkomen en
het risico op valletsels te verminderen?
Tijdens het zorgproces loop je tegen een onbedoelde gebeurtenis of ongewenste
uitkomst aan. Je weet niet of het een complicatie, incident of calamiteit is. Zoek
de beslisboom op in ons documentbeheersysteem en licht toe hoe je het
onderscheid hierin kunt maken.
Wat doe jij om de privacy van de patiënt te beschermen?

1. RM

32

33

1. RM

34
35

2. PB

1

2. PB

2

2. PB

3

2. PB

4

2. PB

5

2. PB

6

2. PB

7

2. PB

8

2. PB

9

Wat mag een zorgverlener niet tijdens een spiegelgesprek?
a.Aanvullende vragen stellen
b.Zich mengen in het gesprek
c.Aanwezig zijn
Stelling: uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat patiënttevredenheidsonderzoek
met vragenlijsten, zoals dat op Zorgkaart Nederland gebeurt, een juist en
betrouwbare manier is om de patiëntgerichte zorg te verbeteren.
a.Waar
b.Niet waar
Waar staat de afkorting PROM voor?
a.PROfiteren van Medicijnen
b.Patiënt Rating or Monitoring
c.Patiënt Reported Outcome Measures
d.Patiënt Related Outcome Monitoring
Waar staat de afkorting PREM voor?
a.Patiënt Reported Experience Measures
b.Patiënt Related Experience Monitoring
c.Patiënt Rating Experience Monitoring
d.PRiority EMergency
Noem minstens 3 zaken waar de cliëntenraad bij betrokken wordt/advies over
geeft.

2. PB

11

2. PB

12

2. PB

13

2. PB

14

Mist er iets? Er doet zich een incident voor in de patiëntenzorg. Het eerste wat
mijn team en ik doen, is de patiënt stabiliseren, we behandelen acute schade en
voorkomen verdere schade. Zodra de patiënt stabiel is, ga ik na of er sprake is
van een calamiteit. Dit is niet het geval, dus ik volg de procedure Veilig Incident
Melden.
Noem drie voorbeelden waarmee informatie over de patiënt-tevredenheid wordt
verkregen.
In de cliëntenadviesraad van ons ziekenhuis zitten:
a.Alleen patiënten van onze organisatie
b.Alleen inwoners van de betreffende stad
c.Een vertegenwoordiging van de NPCF (landelijke patiëntenvereniging) en
patiënten uit het ziekenhuis
d.Mensen die hier tijd voor vrij willen maken (ongeacht of ze patiënt zijn of niet)
Verplaats je in jouw persona en bijbehorende processtap.

2. PB

15

Hoe zou jouw patiënt zich kunnen voelen? Geef een voorbeeld van een positieve
en negatieve ervaring en bespreek deze ervaringen met elkaar
Verplaats je in jouw persona en bijbehorende processtap.

2. PB

Wat bespreek je met de patiënt tijdens deze processtap? Bespreek de
bevindingen met elkaar.

2

Schud de gesprekskaarten door elkaar en leg de
stapel in het midden van de tafel.

16

Wat bespreek je met de patiënt tijdens een intake?

2. PB

17

Hoe identificeren we patiënten?

2. PB

18

2. PB

19

Onze patiënt (van het spel) wordt opgenomen op onze afdeling. Bespreek de
patiëntveiligheidskaart.
Waar staat NPS voor?
a.Nationaal Patiënttevredenheid Systeem
b.Netherlands Patiënt Satisfactory Scale
c.Net Promoter Score
d.New Patiënt Support
Wat gaat volgens jou goed bij het betrekken van patiënten binnen jouw
dagelijkse werkzaamheden?
In hoeverre worden patiënten betrokken bij het aanbesteden van nieuwe
Medische Hulpmiddelen?
Worden patiënten betrokken bij risico-analyses?

20
21

2. PB

22

2. PB

23

2. PB

24

2. PB

25

2. PB

26

Vraag jij jouw patiënt of jouw boodschap/brochure duidelijk en begrepen is?
Zoja, wat was hierop de reactie? Zonee, waarom niet?
Heb je jouw patiënt wel eens gevraagd wat hij of zij goed vindt gaan? (voor-,
tijdens- en na de behandeling). En wat de patiënt graag verbeterd zou zien?
Vind je beeldbellen / teleconsultatie passen bij jouw patiënten? Waarom vind je
dat?
Een goed gesprek met de patiënt. Hoe doe je dat volgens jou?

2. PB

27

Wat maakte jou blij waar een patiënt een rol in had?

Wat zou een patiënt volgens jou mogen veranderen/aanpassen zodat jij meer
mensgerichte zorg kunt leveren?
Hoe stimuleer jij de patiënt om actief betrokken te zijn/haar bij zijn eigen
zorgproces?

2. PB

28

2. PB

29

2. PB

30

2. PB

31

2. PB

32

2. PB

33
34
35
1

Geef je collega links naast je een compliment.

3. CG

2

3. CG

3

3. CG

4

Je ziet dat een collega geen goede handhygiëne toepast, hoe maak je dit
bespreekbaar? Bespreek de bevindingen met elkaar.
Wanneer heb je voor het laatst je eigen materiaal (schaar, stethoscoop, kocher)
gedesinfecteerd? Zoek op wat de richtlijnen hierover zeggen.
Waar staan wij op de cultuurladder? Beredeneer waarom.

3. CG

5

Wat is een PIM en wanneer doe je dit?

3. CG

6

Hoe kunnen patiënten hun complimenten/positieve ervaringen kwijt?

3. CG

7

Waar ben je trots op op het gebied van cultuur en gedrag binnen jouw afdeling?

Wat vind je van de meldcultuur op jouw afdeling? Is het veilig een incident te
melden? Wordt er veel gemeld?
Wat zou er nodig zijn om het aantal VIM meldingen binnen jouw afdeling te
verhogen?
Benoem de kernwaarden van de organisatie waar je werkt. Kun je een voorbeeld
geven over hoe deze kernwaarden tot uiting komen op jouw afdeling?

3. CG

8
9

3. CG

10

3. CG

11

3. CG

12

1.Voor handcontact met de patiënt
2.voor schone/aseptische handelingen
3.na mogelijke blootstelling aan lichaamsvloeistoffen patiënt
4.na handcontact met de patiënt
5.na handcontact met de omgeving van de patiënt
3 jaar

D&D

D&D
D&D

Een rode sticker op het apparaat plakken en samen met een ingevuld
storingsformulier bij de IDKF aanleveren.
Lokaal afstemmen antwoord, per organisatie kan protocol verschillen.
Mevrouw op kamer 4 is fout. Er moet een naam staan.

3. CG

13

3. CG

14

3. CG

15

3. CG

16

3. CG

17

Je hebt een calamiteit meegemaakt en wil hier graag ondersteuning bij. Bij wie
kun je terecht?
Continu verbeteren doen we in het ziekenhuis volgens de PDCA methode, waar
staat dit voor?
a.Perfect doctor controls all
b.Prioriteren, doorwerken, concentreren, agenderen
c.Plan, do check, act
d.Pilot, define, change, accept
Wat zou er beter kunnen op het gebied van Cultuur & Gedrag binnen jouw
afdeling?
Hoe psychologisch veilig voelen wij ons op onze afdeling? Durven we alles te
zeggen? Wordt er altijd open gecommuniceerd en begripvol gereageerd? Wordt
er juist met schuld elkaar aangesproken?
Binnen mijn afdeling kan er nog verbeterd worden wat betreft cultuur en gedrag.
Wat ik graag verbeterd zie worden is …
Wat staat centraal bij het doel van VIM meldingen?
a.Het verbeteren van de veiligheid van de patiëntenzorg
b.Het opsporen van proces- en systeemfouten
c.Aaspreken van collega’s op hun verantwoordelijkheid
d.A en B zijn beide juist
e.A, B en C zijn alle drie juist
Noem minstens 5 elementen uit het Huis van Kwaliteit.

3. CG

18

Wat is het doel van een VIM melding?

3. CG

19

3. CG

20

Welke 3 waarden worden in het Huis van Kwaliteit aan de kernwaarden
Zorgzaamheid, Innovatie en Samenwerking van het Haga Ziekenhuis
toegevoegd?
a.Cultuur, Leiderschap en Patiëntparticipatie
b.Leiderschap, Financiële gezondheid en Patiëntparticipatie
c.Veiligheid, Kwaliteit, Patiëntparticipatie
Is er voldoende aandacht voor de mens binnen jouw afdeling?

3. CG

21

D&D

Via ons documentbeheersysteem in het protocol een opmerking toevoegen.

D&D

Overcrowding

22

3. CG

23

Gun jij jouw collega het voorbeeld hoe je iets goed of mensgericht kan doen?

24

3. CG

25

Wat wordt bedoeld met 'waardegedreven zorg'? In hoeverre streeft jouw
organisatie dit na?
Wat is vandaag/recent goed gegaan binnen jouw werkzaamheden? Hoe kan je
deze zaken goed houden voor de toekomst?
Wat waardeer jij aan de rol van jouw leidinggevende/ leidinggevend team?

26
27

3. CG

28

3. CG

29

3. CG

30

3. CG

31

3. CG

32

3. CG

33

3. CG

34

3. CG

35

Toolbox
Toolbox
Toolbox
Toolbox
Toolbox

1
2
3
4
5

Spel

1

Spel

2

Spel

3

Spel

4

Spel

5

Spel
Spel
Spel

6
7
8

Spel

9

Spel

10

Spel

11

Spel

12

Spel

13

Spel

14

Spel

15

Persona
Proces

SD: Lokaal afstemmen van antwoord. Kan per organisatie
verschillen.

Aan de revisiedatum. De maximale geldigheidsduur is afhankelijk van de
organisatie.

D&D

Laat de revisiedatum zien van het protocol die je als
laatste gebruikt hebt in jouw dagelijkse werkzaamheden.

Vraag voor LUMC geen toegevoegde waarde - noemen
alles een incident. Actie MEDD: herschrijven dat deze
voor Haga toepasbaar blijft maar ook generiek te
gebruiken is
Vervallen vraag voor LUMC.
Aandachtspunt optimalisatie: Relatie met risk class
MDD/MDR (update 2.0; apart thema ' Medische
Technologie' ?)

Medical Device Regulation

D&D

Is jullie organisatie/team klaar voor de MDR?

D&D

Vraag 3 patiënten in hoeverre ‘patients like me’ data
bijdragen aan een weloverwogen besluit.

D&D

Bedenk als multidisciplinair team zelf een ‘Do-it’ vraag
en bespreek jullie bevindingen.

Het is een groepsgesprek met een groep patiënten over hun ervaringen onder
leiding van een onafhankelijke gespreksleider.
Doel is:
-inzicht krijgen over ervaren zorg en dienstverlening.
-Resultaten stimulans verbetering.
-Betere zorg.

Haga: via Feedbackradar

B

Zich mengen in het gesprek
WAAR

A

Patiënt Reported Outcome Measures

C

Patiënt Reported Experience Measures

A

Jaarplan Haga, strategie van het ziekenhuis, aanstelling nieuwe
directievoorzitter/raad van bestuur, belangrijke veranderingen zoals verhuizingen,
bouw orthopedisch centrum, interne projecten: aanmeldzuilen, feedbackradar,
uitkomsten Elsevier beste ziekenhuis/AD top 100, NIAZ accreditatie,
veiligheidsrondes, interne audits, parkeerproblematiek, maaltijdvoorziening
binnen het ziekenhuis.

SD: Zie print wet art. 3

Alleen patiënten van het Ziekenhuis

SD: Als open vraag stellen?
Zie ook print wet art. 2 – lid 3 (a/b)

A

Antwoord afhankelijk van intake protocol van organisatie.
Antwoord afhankelijk van organisatie

Vervallen vraag voor LUMC.
Actie: generiek maken

Net Promoter Score

C

D&D
D&D

D&D

D&D
D&D

Bespreek welke (uitkomst-) informatie zinvol is om tot
een weloverwogen beslissing te komen.
Gebruik de processtappen en post-its om
patiëntbehoeften in kaart te brengen. #PJ

#PJ > nadere uitleg Patient Journey format in IFU (en
website?) - actie MEDD

Bespreek de ‘3 goede vragen’. Welke keuzehulpen zijn
ook geschikt voor jouw patiënt?

Vraag aan 3 patiënten wat gezamenlijke besluitvorming
voor hem of haar inhoudt.
Evalueer PROMs a.d.h.v. de (online) spreekkamer
consults in jouw patiëntenreis.

Volgens richtlijn, na ieder gebruik.

SD: Is dit overal op deze manier geregeld?
KtB: richtlijnen specificeren? Bedoel je o.a. WIP?
A4 printen en/of website MEDD tonen met QR code?

PIM is voor de medewerkers.
Positieve Incident Melding, op Intranet (voor mooie, leuke, bijzondere
belevenissen en complimenten).

D&D

Maak vandaag een PIM voor een collega van jou.

Vb Haga: Zorgzaamheid, Innovatie en Samenwerking.
Antwoord is afhankelijk van de organisatie, de spelleider beslist of het antwoord
correct is.
Peer support geregeld door de betreffende organisatie.

Vervallen vraag voor LUMC.
Actie KtB: vraag generiek te maken zodat herkenbaar is
breder dan Haga? Vb PIM eventueel benoemen,

Vervallen vraag voor LUMC. Clarie 2e vraag toegevoegd
(feb 2022)

Plan, Do, Check, Act
C

A en B zijn beide juist
D

Bespreek het ‘Huis van Kwaliteit’ met jouw team.
huis

#Q- Vervallen vraag voor LUMC.
Actie KtB: generiek te maken maar herkenbaar voor
Haga?
#Q-huis > format wordt meegeleverd > footer Haga en
MEDD (actie MEDD)
Bespreek jouw/de laatst gemelde (bijna)incident op jouw Vervallen vraag voor LUMC.
afdeling. Wat hebben we geleerd?
KtB: nog te herschrijven zodat vraag toepasbaar voor VIM
en instelling als LUMC die 'alles' een incident noemen?

Cultuur, Leiderschap en Patiëntparticipatie

Vervallen vraag voor LUMC.
Actie KtB: generiek te maken maar herkenbaar voor
Haga?

A

Met wie vind jij het prettig emoties en gedachten (tijdens een
pandamie/crisissituatie) te delen. Waarom vind je dat?
Wat versta jij onder 'Resilience'?

3. CG

3. CG

Maak een kritische opmerking over een protocol (als je
geen protocol weet vraag het de groep)

Lokaal afstemmen van antwoord.

D&D

3. CG

Gebruik jouw patiëntenreis en breng als team mogelijke #BowTie > nadere uitleg in IFU (en website?) - actie
risico’s in kaart.
#BowTie
MEDD
Bedenk als multidisciplinair team zelf een ‘Do-it’ vraag
en bespreek jullie bevindingen.
Maak een (fictieve) melding van een defect apparaat.
Evalueer als team dit proces.

A

D&D

3. CG

Bespreek met elkaar de SBAR poster of zakkaartje.
Wat gaat goed? Wat kan beter?

Vraag altijd open vragen. De patiënt moet nog het polsbandje zelf controleren.

Wat versta jij onder Samen Beslissen? Bespreek met elkaar wat gezamenlijke
besluitvorming eigenlijk voor jullie team inhoudt.
Wat versta jij onder Uitkomstinformatie? Bespreek met elkaar wat jullie als team
verstaan onder Uitkomstgerichte zorg.

2. PB
2. PB
3. CG

3. CG

Preoperatief ontharen

Op onze afdeling spelen er bepaalde klachten van patiënten, namelijk: … Deze
zouden we kunnen oplossen door …
Bespreek met elkaar op welke wijze de patiënt zelf een rol kan spelen bij de
bevordering van veiligheid.
Hoe worden de PREMs gemeten?

10

2. PB

1.Juiste patiënt
2.Juiste medicatieopdracht
3.Juiste geneesmiddel
4.Juiste dosering
5.Juiste toedieningsweg
6.Juiste toediensnelheid
7.Juiste tijdstip
Juiste houdbaarheid
Voor-gedefinieerde Medicatie Opdracht
B

Vertel wat je (vandaag) gedaan hebt om de beleving van je patiënt positief te
beïnvloeden.
Wat is het doel van een spiegelgesprek?

2. PB

2. PB

Een PRI moet plaatsvinden voorafgaand aan:
•De toepassing van nieuwe medische technieken
•De introductie van nieuwe werkwijzen
•Veranderingen in de inrichting van (zorg)processen
•De aanschaf en het gebruik van nieuwe apparatuur, conform het ‘beleid
medische technologie’
•Verbouwingen of verhuizingen
Early Warning Score en Pediatric Early Warning Score

Spelbegeleider
Neem de vragen
en antwoorden
vooraf door. Zorg
dat je het Q&A
Excel-document
en eventuele
bijlagen (digitaal)
bij de hand hebt
tijdens het spel.

1. RM

1. RM

Bespreek met elkaar een VIM-melding naar keuze.
Gebruik de processtappen.

In staat zijn de risico’s in te schatten
-Eventuele risico’s / onbedoelde schade hoe te ondervangen? Wie schakel je in?
-Informeren van de arts
-Melden!
- Patiënt informeren

2222
Lokaal afstemmen anttwoord.
Prospectieve risico-inventarisatie.

1. RM

Welk apparaat is op de verpleegafdeling geclassificeerd als hoog risico?
a.Infuuspomp
b.Tillift
c.Voedingspomp
d.Luchtflowmeter
Waar staat de afkorting MDR voor?

D&D

Opmerkingen

Delier, ondervoeding, valrisico en fysieke beperkingen

1. RM

Wat kun je vertellen over stopmomenten? (In welke situaties en welke
protocollen zijn van toepassing)
Waar let je op bij de ontvangst en opslag van steriele hulpmiddelen?

Loop naar een apparaat met een onderhoudssticker.
Wat geeft de sticker aan?

Situation, Background, Assessment, Recommendation

1. RM

25

Extra 'Denken & Doen' suggestie

D&D

B

1. RM

26

Opties: Via de applicatie, via Infoland en via iTask.

A

1. RM

1. RM

Soort

Scholing
Veilige omgang
Technisch keuringsbewijs niet over datum
Alle parenteralia

B

1. RM

1. RM

Toelichting

Lokaal af te stemmen antwoord (Spelleider).

D

Zoek op in ons documentbeheersysteem welke isolatiemaatregel er hoort bij de
verdenking op Malaria.
Je hebt verkeerde medicatie toegediend (zonder ernstige schade) aan de
patiënt. Wat moet je doen?

1. RM

1. RM

1.1

Antwoord

1

1. RM

Vind jij 'Mental Support' noodzakelijk om jezelf en jouw team op de been te
houden?
Wat versta jij onder systeemdenken?
Waar staat Safety II voor? In hoeverre vind je dat jouw organisatie zich aansluit
bij dit 'nieuwe' veiligheidsdenken?
Vind je dat momenteel de juiste zorg op de juiste plek wordt gegeven?
Kun je een voorbeeld noemen van een verbeterpunt dat onlangs op de afdeling
is opgepakt? Is daar de Lean methodiek bij gebruikt?
Kun je een ethisch vraagstuk benoemen dat op jow afdeling voorkomt?
Hoe kunnen we volgens jou ‘leren en verbeteren’ beter integreren in jouw
dagelijks handelen?

Welke reis legt jouw patiënt af? Zie A3 werkblad ‘Patient Journey’. Kies een
persona en plaats de post-its. Bespreek met elkaar de bevindingen.
Hoe brengen we onze risico’s en successen in kaart? Zie grootformaat werkblad
‘BowTie’. Kies een kritieke gebeurtenis en plaats post-its. Bespreek met elkaar
de bevindingen.
Wat vind jij belangrijk als het over patiënten gaat? Zie A3 werkblad ´de patiënt
centraal´en plaats stickers. Bespreek met elkaar de bevindingen.
Hoe kunnen we samen kortcyclisch verbeteren? Zie A4 werkblad ‘ PDCA’ . Kies
een verbeterpunt en bespreek met elkaar de 4 stappen.
Kies 1 processtap. Bereik als team overeenstemming over jouw
patiëntveiligheidsrisico(‘s). Gebruik het A4 format ‘Risk Game’ en bijbehorende
fiches.
Het is extreem druk op de SEH (overcrowding) en je bent daar nodig.
Ga in dien je deze processtap bezit direct naar de SEH.
Er moet onverwachts een röntgenfoto worden gemaakt van je patiënt, in dien je
deze processtap bezit, ga direct naar de Radiologie.
Je patiënt wordt besproken in het MDO, ga naar de Afdeling.

Toolbox
Toolbox
Toolbox
Toolbox
Toolbox

Patiëntenreis
BowTie building game

Welk formaat is handig? Let op: formaat post-its staan
vast > nog veel op voorraad bij MEDD (NL en ENG).

Patiënt centraal
PDCA
Risk game

Anoniem inzetten vd fiches toelichten op werkblad.
idee 2.0 versie: pak een extra processstap?

Overdrachtsmoment. Wissel van Persona en overgebleven processtappen met
een zorgverlener naar keuze.
Jouw patiënt heeft overleg gehad met de zorgverzekeraar voor
wachttijdbemiddeling en krijgt voorrang. Ga een processtap verder en gooi nog
een keer.
Er is een ramp gebeurd en het is 'alle hens aan dek' op de SEH. Alle
zorgverleners die deze processtap bezitten verplaatsen direct naar de SEH.
Een patiënt die op het punt staat om naar huis te gaan wil je graag nog
bedanken. Ga direct naar Ontslag om de patiënt te woord te staan.
Je ruilt een dienst met de collega links naast je. Wissel van Persona en
overgebleven processtappen.
Een collega heeft je patiënt tijdelijk overgenomen. Om hem of haar te bedanken
neem jij een processtap van een zorgverlener naar keuze over.
De college links naast je helpt je uit de brand met wat taken. Geef een
processtap aan deze zorgverlener.
Je bent met spoed nodig op de OK. In dien je deze processtap bezit ga hier
direct naar toe.
Een collega belt je voor een intercollegiaal consult. Geef een processtap aan een
zorgverlener naar keuze.
Je ruilt een dienst met de collega rechtst naast je. Wissel van Persona en
overgebleven processtappen.
Er zijn vragen over je overdracht op de poli. In dien je deze processtap bezit, ga
direct naar de poli toe om het uit te leggen of sla een beurt over om telefonisch
toelichting te geven.
Er is een complicatie opgetreden, ga een processtap terug.
Zie tab 2. Persona's

3

SEH

Proces

5

Poli

Proces

8

Afdeling

Proces

4

OK

Proces

3

Apotheek

Proces

4

Proces

2

Radiologie

Proces

8

Ontslag

Extra tab 3. Reis vd Patiënt?

Lab

Proces

Thuis

v2.0

Proces

Verpleeghuis ?

v2.0

Proces
Proces

1. Voorbereiding · 2. Het spel spelen · 3. Overige spelregels
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1

Voorbereiding

Op de Persona-kaart
staat voor welke
patiënt je zorgt en hoe
de patiëntenreis door
het ziekenhuis
eruit ziet.

1.2
Iedere speler (of duo) pakt een persona-kaart.
Leg vervolgens de 4 óf 5 proceskaarten voor je
neer zoals deze staan weergegeven op jouw
persona-kaart, met de blauwe zijde naar boven.
Houd jouw persona-kaart voor jezelf.
1. Voorbereiding · 2. Het spel spelen · 3. Overige spelregels
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1

Voorbereiding

Zo ziet de
tafelopstelling eruit.
Maak van de
overgebleven
processtappen en
persona-kaarten
stapeltjes.

1. Voorbereiding · 2. Het spel spelen · 3. Overige spelregels
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1
2

Het
Voorbereiding
spel spelen

©MEDD, 2022

2

Het spel spelen

Do-it vraag!
Zie je deze
voetafdrukjes op
het getrokken kaartje
staan? Deze geven je
de mogelijkheid
om nog iets extra’s te
doen om met elkaar
het gesprek aan te
gaan over
patiëntveiligheid!

2.1

De jongste speler mag beginnen.
Pak de bovenste gesprekskaart van de stapel.

3
Beantwoord
een vraag uit de categorie
‘Risicomanagement’, ‘Patiëntbeleving’, of
‘Cultuur en Gedrag’.
1. Voorbereiding · 2. Het spel spelen · 3. Overige spelregels
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2

Het spel spelen

Is jouw vraag goed beantwoord?
Dan mag je jouw meest linkse blauwe
proceskaart omdraaien (grijze kleur naar
boven), en je geeft de beurt door aan jouw
collega.
2.2

3

Was het antwoord niet goed?
De proceskaart blijft liggen. Je mag het de
volgende beurt weer proberen.
1. Voorbereiding · 2. Het spel spelen · 3. Overige spelregels
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2

Het spel spelen

Voorbeeld:
Je pakt bovenstaande gebeurteniskaart.

Gebeurtenis-kaart
Jouw gesprekskaart
kan ook een
gebeurteniskaart
zijn. De beschreven
actie kan jouw
patiëntenreis positief
of negatief
beïnvloeden.

Jouw patiënt was bijna
met ‘ontslag’…
… maar je moet jouw
proceskaarten weer
terugdraaien naar
processtap SEH.
1. Voorbereiding · 2. Het spel spelen · 3. Overige spelregels
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2

Het spel spelen

Is jouw patiënt ontslagen uit het ziekenhuis? Pak een volgende
2.3
4 persona-kaart en leg de bijbehorende reis voor je neer.
Tip: mocht het voor het spel nodig zijn om de persona-kaart
en bijbehorende processtappen terug op de stapel te leggen
houd dan op een andere manier de punten bij.
1. Voorbereiding · 2. Het spel spelen · 3. Overige spelregels
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2

Het spel spelen
2.4
Het spel is afgelopen
als de speeltijd voorbij is.
De speler die op dat
moment de meeste
patiënten ontslagen
heeft uit het ziekenhuis
heeft gewonnen.

1. Voorbereiding · 2. Het spel spelen · 3. Overige spelregels

Maar, het winnen is
niet waar het spel
over gaat...
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2

Het spel spelen
Het uiteindelijke doel is
om tijdens én na het spel
een dialoog tussen zorgverleners (en patiënten)
te stimuleren. Reserveer
gespreks-tijd aansluitend
het spel. Ga met elkaar
in gesprek en reflecteer
wat jullie geleerd, gedacht
en gevoeld hebben…

1. Voorbereiding · 2. Het spel spelen · 3. Overige spelregels

…Wat gaat goed in
de dagelijkse praktijk?
Wat kunnen we als
team verbeteren?
Wat kan jij zelf
verbeteren? Etc..
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Overige spelregels

©MEDD, 2022

3

Overige spelregels

1. Voorbereiding · 2. Het spel spelen · 3. Overige spelregels

Tijdens het spelen facciliteert de
Spelbegeleider het spel en
indien nodig de discussies.
De spelbegeleider heeft toegang
tot de antwoorden van de
(meerkeuze-)vragen. Daarnaast
heeft de spelbegeleider
documenten voor toelichting of
bewustwording paraat om het
groepsgesprek met praktijkvoorbeelden te ondersteunen.
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3

Overige spelregels

3.1

3.2

Soms is het niet meteen duidelijk of een antwoord goed is. Dit
kan het geval zijn bij bepaalde ‘discussie’- of ‘doe’-vragen. In
deze gevallen bepaalt de groep of een antwoord goed is. Komt
de groep er niet uit? Dan bepaalt de spelbegeleider.
Enkele gespreks- en persona-kaarten zijn bewust leeg gelaten.
Wees creatief en vul deze kaarten aan met jullie eigen
beschrijvingen!

1. Voorbereiding · 2. Het spel spelen · 3. Overige spelregels
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3

Overige spelregels

Toolbox kaarten
Het spel kan zogewenst één of meerdere
keren onderbroken worden om een
interactieve Toolbox oefening met elkaar
te spelen. Bijvoorbeeld na 20 minuten
spelen.
Je kan er ook als spelbegeleider voor
kiezen (een selectie van) de Toolboxkaarten te husselen met de gesprekskaarten.
Scan de QR code om meer te ontdekken
of neem contact op met MEDD.

1. Voorbereiding · 2. Het spel spelen · 3. Overige spelregels
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Accessoires
In Gesprek
bordspel

Scan mij voor meer
informatie of het
bestellen van In
Gesprek, accessoires
en/of Toolbox
materialen.

In Gesprek
Escape Room

In Gesprek
Serious Game 2.0
24 / 31

FAQ
• Kan deze kaartenset ook buiten de ziekenhuissector gebruikt worden?
Ja, dat kan. De opzet van het (bord)spel en de drie categorieën ‘patiëntbeleving’, ‘risicomanagement’ en ‘Cultuur & Gedrag’ van de gesprekskaarten zijn geschikt gemaakt voor
alle medewerkers in de zorg. Echter, de reis en bijbehorende processtappen die een
patiënt/cliënt doorloopt verschilt. Daarnaast zijn nu nog enkele vragen die specifiek gelden
voor de ziekenhuissector. Een generieke ‘In Gesprek’ set voor de zorg is in ontwikkeling.
• xxx
xxx
• xxx
Xxx
• xxx
xxx
• xxx
xxx
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Blijf In Gesprek!
Willen jullie als team of als zorgprofessional
spelenderwijs blijven leren en kennis delen?
Sluit je dan aan bij onze ‘In Gesprek
community’! We komen jaarlijks in
November bijeen tijdens de week van de
patiëntveiligheid.
Meld je aan bij onze praktijkdeskundige en
ziekenhuisambassadeur Clarie Maat van het
HagaZiekenhuis via c.maat@hagaziekenhuis.nl
of bij MEDD via ingesprek@medd.nl.
Wij kijken uit naar mooie dialogen!
Team In Gesprek

Clarie Maat
Ziekenhuisambassadeur | c.maat@hagaziekenhuis.nl
26 / 31
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Co-development

MEDD heeft de
Serious Game
In Geprek in basis
ontwikkeld in nauwe
samenwerking met
co-ontwikkelaar het
HagaZiekenhuis.
LUMC is sinds 2019
betrokken bij de
doorontwikkeling.
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“Veel leuker dan
WEER zo’n
presentatie!!”

Spelers aan het woord
“Had het
graag vaker
gedaan”

“We waren op zoek naar een
speelse en toegankelijke
manier om de dialoog aan te
gaan over risicomanagement,
patiëntervaring en de invloed
van cultuur en gedrag daarop.
Het bordspel dat we samen
met MEDD hebben
ontwikkeld heeft ons
geholpen om
zorgprofessionals bij deze
zaken te betrekken.
Het spel maakte praten en
denken over patiëntveiligheid
leuk en motiveerde de spelers
om het in de dagelijkse
praktijk te integreren!”
Clarie Maat
HagaZiekenhuis, Adviseur
Kwaliteit & Veiligheid.

“Was super leuk,
en ontzettend
leerzaam”

“Heeft goed
geholpen met
bewustwording”

“We speelden het spelletje
gezellig aan tafel maar wel
met vragen over aspecten als
risico-management,
patiëntbeleving en cultuur en
gedrag.. De deelnemende
collega's vonden het leuk en
vroegen of ze het ook vaker
konden spelen. Mooi was het
te merken dat men met elkaar
in gesprek ging over de
antwoorden op de vragen....”
Stina DuyvermanSlagter
Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC) - Adviseur
Kwaliteit en Veiligheid /
Klachtenfunctionaris.
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Help ons verbeteren!
Wat ging goed?
Wat kon beter?
Laat het ons weten!
Vanuit MEDD zijn
wij benieuwd naar
jullie ervaringen!

Daar kunnen wij
weer van leren en
In Gesprek waar
nodig verbeteren
voor jullie!
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