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Bezinning en een divers 
kleurenpalet

Prachtig kleurende bomen, vallende bladeren, de natuur 
gaat in retraite en maakt zich op voor een lange winter-
slaap. Schitterend gezicht die diversiteit aan kleurtinten 
in het bos. Zo mijmerend in het najaarszonnetje bedenk 
ik dat alle seizoenen van het jaar wel iets bijzonders 
hebben. En vooral dat het fi jn is dat er na een periode 
van kale bomen in het voorjaar weer nieuw, fris groen 
tevoorschijn komt. 

Een frisse start maakt ook de redactie van Cordiaal met de komst van een 
nieuwe hoofdredacteur en drie nieuwe redactieleden. Allemaal enthousiaste 
mensen met verschillende achtergronden die binnen de redactie van Cordiaal 
zorgen voor een divers kleurenpalet. Dat belooft nieuwe inspiratie voor ons 
prachtige vakblad, waardoor we een blad in beweging blijven dat verschil-
lende zorgprofessionals aanspreekt en openstaat voor vernieuwing en actua-
liteit. Dat zijn zaken waarvoor de redactie zich met liefde inzet. 

Net zoals de natuur periodes van rust nodig heeft, geldt dat ook voor ons, 
professionals in de zorg. Eens even de tijd nemen voor overdenking van het 
werkproces is essentieel om goed te kunnen zien welke kleuren er op jouw 
palet zijn en welke kleuren er bij kunnen om een nog betere zorgprofessional 
te zijn. In de dagelijkse hectiek van het werk kan het er soms bij inschieten 
om al dan niet samen met je team stil te staan bij hoe de dingen gaan. Het 
OK-proces is een voorbeeld waarin heel duidelijk verplichte stopmomen-
ten zijn ingebouwd met een briefi ng, TIME-OUT, SIGN-OUT en debriefi ng. 
Voor aanvang van iedere operatie worden deze stopmomenten doorlopen om 
toevalligheden uit te sluiten en fouten te voorkomen. De debriefi ng leent zich 
er bij uitstek voor om gebeurtenissen te evalueren: wat had anders gekund en 
hoe kunnen we het nog beter doen. 

Binnen het UMC Utrecht is de werkwijze ‘Samen voor de patiënt’ al enige tijd 
geleden geïntroduceerd. Dit is een manier van samenwerken, waarbij in het 
dagelijkse werk direct verbeterideeën uitgeprobeerd worden om zó de vraag 
van de patiënt op de beste manier te beantwoorden. Iedere afdeling beschikt 
over een ‘verbeterbord’. Met een dagstart en planbord zijn mogelijke verbete-
ringen snel zichtbaar en bespreekbaar. Uitgangspunt is de patiënt; hoe draagt 
het idee bij aan betere kwaliteit van zorg, hogere service of dienstverlening? 
Deze ideeën kunnen van medewerkers komen, maar ook ontstaan uit vragen 
bij patiënten. De patiënt heeft op verschillende momenten een belangrijke 
stem. Onder andere via de cliëntenraad, korte metingen met vragenlijsten 
op de afdelingen en met focusgesprekken wordt getoetst of de oplossingen 
voor patiënten ook daadwerkelijk werken. Deze manier van werken moet 
worden eigengemaakt en dat kost tijd en vraagt ook om cultuur - en gedrags-
verandering op een afdeling. Winst is dat er zinvolle, mooie verbeteringen 
uit voortvloeien. 

Dit nummer van Cordiaal staat weer boordevol met interessante, leerzame 
artikelen om rustig op de bank te lezen of met elkaar te delen. Zo kunt u 
genieten van een inspirerend artikel over PREDOCS, een kijkje nemen bij 
hartfalenverpleegkundigen in de Belgische Kempen, lezen hoe een idee uit-
groeide tot een fast track poli en verpleegkundigen een onderzoek startten 
naar de inname van natrium. Verder een boeiend verhaal over de ‘cardiale 
zorgbrug’ en een update van behandelmethoden van een CVA. 

Ik wens u veel leesplezier, 

Margje Brummel-Vermeulen
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