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Clinical Microsystem Thinking 
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Petra van der Vlist, kwaliteitsfunctionaris dialyse afdeling 
Renée van Haastert, programmaleider Patiënt als Partner 2 

Programma 

-  Introductie Patiënt als Partner en Clinical Microsystem Thinking 

-  Patiënt als Partner op de dialyse afdeling 

 

 

Clinical Microsystem Thinking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patiënt als Partner is gebaseerd op Clinical Microsystem Thinking 

 

Van oorsprong Amerikaanse methode, maar ook in o.a. Zweden zeer goede resultaten! 

 

Samenwerking Groene Hart Ziekenhuis - Qulturum, Jönköping Zweden 

 

Clinical Microsystem Thinking en Lean, wat is het verschil? 

Focus CMT: wat is het beste voor de patiënt? 

Göran Henriks 
Donald Berwick 

Clinical Microsystem Thinking 

Wat is een microsysteem? 

Een microsysteem is de kleinste unit waar een ‘vast’ team zorg verleent aan een 

gemeenschappelijke groep patiënten. Bijv. een afdeling of poli.  

 

 

Een microsysteem is dus een frontunit waar het contact met de  

patiënt plaats vindt en waar kwaliteit van zorg inhoud krijgt! 

 

 

Dé manier om kwaliteit te kunnen verbeteren is om de reguliere  

patronen in deze microsystemen te analyseren, te verbeteren,  

te meten en te evalueren. 

 

 

Want als iedereen een beetje veranderd, kunnen we veel grotere verbeteringen 

realiseren dan die van bovenaf opgelegd kunnen worden 

Onze kwaliteitssystemen zijn voornamelijk gericht op externe verantwoording. Om echt de 

kwaliteit voor de patiënt te verbeteren zullen we van binnenuit moeten verbeteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door met Patiënt als Partner kwaliteit te verbeteren vanuit het microsysteem: 

 

§  Komt kracht en verantwoordelijkheid terug op de werkvloer; 

§  Wordt de kennis en ervaring van onze werknemers en patiënten optimaal benut; 

§  Ligt de focus op kwaliteit voor de patiënt en niet op het systeem. 

 

Waarom Patiënt als Partner? Patiënt als Partner op de afdeling 

§   Coaches op iedere afdeling;  

§   Periodiek korte verbetersessies bij het whiteboard; 

§   Aan de slag met verbeter ideeën in het voordeel van de patiënt; 

§  In gesprek met de patiënt/ evaluatiegesprekken/ enquêtes 

§  Maar ook verbeteringen van collega’s of andere teams  

§   Verbeteringen formuleren (SMART) en meetindicatoren vaststellen; 

§   Plan – Do – Check – Act (verbetercyclus) telkens opnieuw uitvoeren. 
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Empowerment van patiënten 

Zowel zorgverleners als patiënten zijn ook zorgverbeteraar! 
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Animatiefilmpje Patiënt als Partner 
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Kenniscafé’s 
Maandelijkse bijeenkomsten waar de  

coaches van de verschillende afdelingen  

bij elkaar komen om  te leren 

 

-  Ervaringen uitwisselen 

-  Oefenen met methodiek 

-  Elkaar bezoeken 

 

Trainingen coaches 
Methodiek Clinical Microsystem Thinking en  

achtergrond veranderkunde en rol van coach 

in eigen team. 

 

Praktijkworkshopdagen 
Structureel scholingsaanbod 
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Al >100 gerealiseerde verbeteringen! 

 

 

SEH - telefoonopladers 

 

MMB -  afnamebriefjes 

 

KCL – poli bloedafname op zondag open 

 

CCU – route cardioversie patiënten 

 

etc.  

 

 

 

 

Afd. Dialyse en Patiënt als Partner 

•  . 
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Introductie team 

 
•  2 coaches  

 

•  Nadruk gelegd, geen project maar een manier  

    van werken! 

•  Informatiebijeenkomsten georganiseerd 
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Waar hangen we het whiteboard?   

•  Meningen verdeeld 
-  Ruimte waar patiënten komen? 
-  Multifunctionele kamer 
-  Afdelingskeuken (teamkamer) 
 

•  Lef! 
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Uitnodigen om met verbeterpunten te komen  
   

•  De ideeën bus 

 

•  Kaartjes 

 

•  In gesprek 
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Film, de praktijk 
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Patiënt als Partner een grote paraplu 

           Regie 

Gezamenlijke besluitvorming  
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Passende zorg 

Patiënt als Partner, uit de praktijk 
   

•  In gesprek met de patiënt   
(persoonlijk) openstaan voor vernieuwingen 
 

•  Patiënt uitgenodigd in het werkoverleg om haar ervaring te vertellen 
-  ‘old school and new school nurses’ 

  Accepteren dat iedere patiënt uniek is 
 

•  Teamleden pakken verbeterpunten op 

  Juiste instrumenten bij juiste doelen kiezen 
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Leren door te ervaren  

Patiënt vergeten 

 

 

Wat helpt: 

•  Niet invullen van vacature seniorverpleegkundige 
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Continue verbeteren…. 

 

•  Inspirerende spreker uitnodigen 

 

•  Organiseren wachtkamer sessies / Patiënt als Partner café 
-  In gesprek met de patiënten  a.h.v. een thema 
 
 

   Patiënt als Partner:  Professional samen met patiënt 
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‘ 

Please see me 
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(potentiële) belangenverstrengeling	 Geen 	

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven	

-	

•  Sponsoring of onderzoeksgeld 

•  Honorarium of andere (financiële) 
vergoeding 

•  Aandeelhouder 

•  Andere relatie, namelijk …	

  

- 
- 
 
- 
- 

Disclosure belangen spreker 
 


