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Evidence Based Practice of kwaliteitsverbeterproject Titel abstract (in hoofdletters)
-Inleiding
-Methoden
-Resultaten
-Conclusie
- Inleiding:
Beschrijving projectplan zoals bijvoorbeeld een nieuwe dienst, een nieuw product of een nieuwe werkwijze,
waarbij rekening is gehouden dat het project voldoet aan de geldende wet - en regelgeving en de
patiëntveiligheid voldoende is gegarandeerd. Daarbij wordt de relatie gelegd met de behoeften van
patiënten, de afdeling, de organisatie en eventueel het overheidsbeleid.
- Methoden:
Beschrijving van het projectplan met daarin een korte omschrijving van:
1) de eisen die aan het beoogde resultaat worden gesteld. Deze zijn compleet, ondubbelzinnig en niet
tegenstrijdig
2) de projectstructuur, inclusief de betrokken functies en/of organisaties
3) de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de communicatiestructuur
4) de te volgen ontwikkelstappen, inclusief de manier waarop de organisatie voor iedere stap nagaat,
beoordeelt en vaststelt of deze voldoet aan de vereisten en de beoogde resultaten
5) relevante informatie over vergelijkbare ontwikkelingen (‘best practices’) (indien van toepassing)
- Resultaten:
Beschrijving van het resultaat van de invoering van de nieuwe dienstverlening of het nieuw product of
project. Voldoet de uitkomst aan het vooraf gestelde resultaat en is er voldoende informatie beschikbaar
voor een beheerste invoering (inclusief invoeringsplan).
- Conclusie:
Beschrijf de belangrijkste bevindingen van het kwaliteitsverbeterproject.

