
SAMEN GEZOND!
 

Bedoeling:
 

Hoe:
 

Persoonsgerichte zorg
 Aansluiten bij behoefte patiënt

 Behoefte patiënt helpen verhelderen
 Zorgen voor geïnformeerde en actief

betrokken patiënt
 Zorgen voor voorbereid proactief

behandelteam
 

Leertraject zorgverleners GC-Nijkerk door

videobegeleiding - trainen met acteur - intervisie
 Gezondheidspunten patiënten

 NCSI breed inzetten door POH's om aan te

sluiten bij individuele patiënt
 KIS/PGO om elkaar te informeren en samen te

werken
 Patiëntenparticipatie om in dit project aan te

sluiten bij de patiënt
 

Verwachting:
 

Betere 

gezondheid
 

Betere 

beheersing van kosten
 

Resultaten 
 

Deelnemers die training gevolgd hebben
 

Welke trainingen hebben de zorgverleners gevolgd
 

NCSI
 

Hogere

klanttevredenheid
 

Gezondheidspunten: 
  

4 bijeenkomsten > 16

deelnemers
 

Themabijeenkomst slaap:
  

150 bezoekers >

workshops vol
 

PGO:
 afscheid Patient1

 papieren PGO ontwikkeld
 Keuze voor VitalHealth

 Implementatie VitalHealth

en E-vita
 

Patiëntenparticipatie:
  

Startbijeenkomst
 10 patiënten

 110 zorgverleners
  

Patiëntenparticipatie:
  

enquete behoefte PGO
 -28 (mondeling en schriftelijk)

 -26 (schriftelijk social media)
 -2 uitgebreide interviews

 



verhalen
 

Trainingen
 

"Ik oefen nu bewuster achterover
leunen in een consult en kijk wat het

effect is"
 ###

 "Hoe kan ik zorgen dat ik hier ruimte
voor heb in mijn consult"

 ###
 "Leuke training, ik voelde mij prettig

in de groep en de sfeer was goed"
 ###

 "Goed om hier een uurtje bij stil te
staan, ik heb weer handvatten voor in

het gesprek met de patiënt"
 ###

 "Training met de acteur:  ik hoefde
gelukkig niet voor de groep mijn

stukje na te spelen"
  

PGD
 

Gezondheidspunten
 

"Ik vraag vaak om een kopie van mijn
uitslagen/brieven, deze bewaar ik nu

nog op papier in een map"
 ###

 "Ik kan me met behulp van een PGD
beter voorbereiden op een afspraak

met mijn zorgverlener"
 ###

 "Door het PGD kan ik mijn medische
gegevens makkelijker bijhouden"

 ###
 "Door het PGD hoef ik niet bij elke

zorgverlener mijn verhaal opnieuw
te vertellen"

  

"Stok achter de deur"
 ###

 "Bewust worden"
 ###

 "Het heeft me op het goede pad
geholpen"

 ###
 "Ik steek er veel van op"

 ###
 "Steun aan elkaar, ook voor mensen

op leeftijd"
 ###

 "Meer inzicht in wat belangrijk is
voor mij, dat schept een band"

 ###
 "Prettig om met mensen een wat

dieper gesprek te hebben"
 ###

 "Fijn om te kunnen sparren, leuk om
met elkaar in gesprek te zijn"

 ###
 "Je kan een stap zetten"

 

hoe verder?
 

Het officiële project Samen Gezond! stopt in oktober 2018, maar....
 Samen Gezond!, de blik op persoonsgerichte zorg,

blijft ons aandachtspunt de komende jaren!
 

Meld je aan
 

Onderzoek
 

Patiënten
 

NCSI
 

PGO
 

Thesis
 

Gebruik van de NCSI wordt binnenkort

geëvalueerd met de POH-s.
 

Implementatie VitalHealth en E-vita
 

Onderzoek van Willy Oldenburger met

aanbevelingen voor persoonsgericht werken
 

Onderzoeken wat leerervaring van

zorgverleners is en wat de patiënten merken

van persoonsgerichte zorg d.m.v. vragenlijsten

en interviews
 

1. Plan uitwerken:
 

GC-Nijkerk april 2018 / HW
 

Trainingen persoonsgerichte zorg:
 

Wil je meedoen? Geef het door aan Alinde:
 a.vandenborn@gc-nijkerk.nl

 

intervisie
 training met een acteur in mei/juni

 video feedback individueel of in de groep
 audio opname feedback individueel of in

de groep
 

2x per jaar themabijeenkomsten

organiseren samen met bibliotheek Nijkerk
 laagdrempelige groepseducatie voor

chronische patiënten
 2. Zet een stap-bijeenkomsten aanbieden

 


