
Implementeren van Implementeren van 

Evidence Based Practice in Evidence Based Practice in 

de verpleegkundede verpleegkunde

Hoe wordt een hond een Hoe wordt een hond een 

kattenvriend?kattenvriend?



RelevantieRelevantie
TheorieTheorie--praktijk kloofpraktijk kloof

�� Matig gesteld met ‘therapietrouw’ hulpverleners Matig gesteld met ‘therapietrouw’ hulpverleners 
en richtlijnen (Westert, 2006)en richtlijnen (Westert, 2006)

�� Er is evidence maar wat doen we er mee?Er is evidence maar wat doen we er mee?

�� Competenties verpleegkundigen (artsen??) in Competenties verpleegkundigen (artsen??) in 
zoeken, lezen en beoordelen van artikelen (o.a. zoeken, lezen en beoordelen van artikelen (o.a. 
Funk, 1991)Funk, 1991)

�� Als ze al competent zijn is context vaak Als ze al competent zijn is context vaak 
belemmerend (oa. McCormack et al, 2002)belemmerend (oa. McCormack et al, 2002)



Samen handelen/onderzoekenSamen handelen/onderzoeken

�� Traditioneel: Traditioneel: 
onderzoekers onderzoekers 
bedrijven onderzoek bedrijven onderzoek 
en hulpverleners en hulpverleners 
praktiseren…praktiseren…

Handelingsonderzoek:Handelingsonderzoek:

�� Samen dansen op het Samen dansen op het 
‘slappe koord’‘slappe koord’

�� Laat hulpverleners Laat hulpverleners 
met steun eigen met steun eigen 
praktijk onderzoeken, praktijk onderzoeken, 
veranderingen veranderingen 
doorvoeren, etc.doorvoeren, etc.



Inhoud onderzoekInhoud onderzoek

ProbleemstellingProbleemstelling::
In hoeverre is handelingsonderzoek een geschikte In hoeverre is handelingsonderzoek een geschikte 

manier om EBP te implementeren bij manier om EBP te implementeren bij 
verpleegkundigen die werken met cliënten met verpleegkundigen die werken met cliënten met 
cliënten die langdurig zorgafhankelijk zijn, en cliënten die langdurig zorgafhankelijk zijn, en 
wat zijn de effecten van evidence based werken wat zijn de effecten van evidence based werken 
op:op:
�� Door cliënt beleefde zorg?Door cliënt beleefde zorg?
�� Herstel van de cliënt?Herstel van de cliënt?
�� Handelen van de verpleegkundigen?Handelen van de verpleegkundigen?
�� Context waarin zorg wordt verleend?Context waarin zorg wordt verleend?



DesignDesign

�� ‘Experimentele afdeling’:  ondersteuning bij ‘Experimentele afdeling’:  ondersteuning bij 
onderzoeken van praktijk en invoeren onderzoeken van praktijk en invoeren 
verandering (GGZMB, locatie Dongen verandering (GGZMB, locatie Dongen 
Rehabilitatie en wonen) Rehabilitatie en wonen) 

�� 9 cliënten en verpleegkundige mentoren9 cliënten en verpleegkundige mentoren

�� ‘Controle afdeling’: ondersteuning bij ‘Controle afdeling’: ondersteuning bij 
onderzoeken praktijk maar geen ondersteuning onderzoeken praktijk maar geen ondersteuning 
in verandering (GGzE, BW Eindhoven centrum)in verandering (GGzE, BW Eindhoven centrum)

�� Meerdere metingenMeerdere metingen



Zorgvragen en ZorgaanbodZorgvragen en Zorgaanbod

�� Cliënten: Aansluiting zorgvraag Cliënten: Aansluiting zorgvraag ––

zorgaanbod algemeen zorgaanbod algemeen --> 3 thema’s> 3 thema’s

�� Omgaan met stemmen/Gedachten Uitpluizen Omgaan met stemmen/Gedachten Uitpluizen 
CGT) CGT) 

�� Sociale relaties en eenzaamheid/ Sociale relaties en eenzaamheid/ 
Toekomstgroep en Liberman ‘omgaan met Toekomstgroep en Liberman ‘omgaan met 
vrije tijd’vrije tijd’

�� WerkWerk-- en dagbesteding/Liberman ‘omgaan en dagbesteding/Liberman ‘omgaan 
met vrije tijd’met vrije tijd’



Kiezen is 1, invoeren is …Kiezen is 1, invoeren is …

Gedachten uitpluizenGedachten uitpluizen::
�� Verpleegkundigen enthousiastVerpleegkundigen enthousiast
�� Geen scholingsbudgetGeen scholingsbudget
�� betrokkenheid andere disciplines bij EBP laagbetrokkenheid andere disciplines bij EBP laag
�� Workshops opgezet door psychologe i.o.Workshops opgezet door psychologe i.o.
�� Zachte dood o.a. door productieZachte dood o.a. door productie--eiseneisen
�� 3 verpleegkundigen passen nu samen met 3 verpleegkundigen passen nu samen met 

psycholoog het gedachten uitpluizen toepsycholoog het gedachten uitpluizen toe
�� Budget toegekend om 2 medewerkers te Budget toegekend om 2 medewerkers te 

scholenscholen



ToekomstgroepToekomstgroep

�� 2 enthousiaste verpleegkundigen2 enthousiaste verpleegkundigen

�� 1e keer draaien met ervaringsdeskundigen1e keer draaien met ervaringsdeskundigen

�� 5 cliënten uit onderzoeksgroep5 cliënten uit onderzoeksgroep

�� 2e keer met 7 cliënten (1 uit onderzoeksgroep)2e keer met 7 cliënten (1 uit onderzoeksgroep)

�� 3e groep start binnenkort3e groep start binnenkort

ResultatenResultaten::

�� Verpleegkundigen zien meer totaalbeeld en krijgen zicht op wensenVerpleegkundigen zien meer totaalbeeld en krijgen zicht op wensen

�� Cliënt pakt hobby op buiten instellingCliënt pakt hobby op buiten instelling

�� Ondernemen extra activiteitenOndernemen extra activiteiten

�� Bijeenkomsten zijn ontspannen en prettig voor beideBijeenkomsten zijn ontspannen en prettig voor beide

�� Ervaringsdeskundige meerwaarde Ervaringsdeskundige meerwaarde 

�� Roosteren is een rampRoosteren is een ramp



Liberman ‘omgaan met vrije tijd’Liberman ‘omgaan met vrije tijd’

�� Drempel Tilburg Drempel Tilburg –– DongenDongen

�� Verpleegkundigen Dongen Liberman in Verpleegkundigen Dongen Liberman in 

bagagebagage

�� Scholing kost geld (en tijd), kosten Scholing kost geld (en tijd), kosten 

gedeeld met activiteitenbegeleidinggedeeld met activiteitenbegeleiding

�� 1e groep is gestart (8 cliënten)1e groep is gestart (8 cliënten)



AfrondingAfronding

Context:Context:

�� Hoge werkdruk/last en bezuiniging Hoge werkdruk/last en bezuiniging 

(vertraging metingen, functiedifferentiatie)(vertraging metingen, functiedifferentiatie)

�� Geen inhoudelijk leiderschapGeen inhoudelijk leiderschap

�� Ontbreken herkenbare visie en evaluatie Ontbreken herkenbare visie en evaluatie 

handelenhandelen

�� Behandelaren inmiddels aangeschovenBehandelaren inmiddels aangeschoven

�� Vragen van medewerkers om literatuurVragen van medewerkers om literatuur



Vriendschap of snuffelen aan Vriendschap of snuffelen aan 
elkaar?elkaar?


