
Bord 1: Doelen

Implementatie en evaluatie tool: de 3-borden methode

Gebaseerd op de volgende bron: Vanhaecht et al., 2011; 
doi.org/10.1258/jicp.2011.011M04

Doel Indicator Eindstreven Meting 1/2/3/....
Huisbezoek 1e 
week na 
opname 

Indicator:       
90% krijgt huisbezoek 
< 10 dgn door LVP 
thuiszorg.

Metingen: elk kwartaal 
(Eindstreven: 95%) 

Team

Anita (longverpleegkundige thuiszorg) 
Kim (longverpleegkundige poli) 
Bregina (longarts) 
Patrick (huisarts) 
Bregje (teamleider longafdeling) 
Erny (projectleider) 

Ontbreekt: 
- Paramedicus (fysio en diëtist?) 

Inclusie en Exclusie

Inclusie: COPD-
patiënten die worden 
opgenomen voor een 
longaanval

Exclusie: 
- Nederlandse taal 

niet voldoende 
vaardig 

- Veel 
comorbiditeiten

- Psychische 
problemen 

Datum: juni 2021 < Meetmoment 0 >

Voorbeeld notulen na implementatiebijeenkomst

https://doi.org/10.1258%2Fjicp.2011.011M04


Bord 2: Proces 

Implementatie en evaluatie tool: de 3-borden methode

Gebaseerd op de volgende bron: Vanhaecht et al., 2011; 
doi.org/10.1258/jicp.2011.011M04

A

Initieer verzoek 
huisbezoek

B

Huisbezoek

C

Terugkoppeling

A1

<24 hr
ontslaggesprek: 
info naar thuiszorg 
en huisarts 
(assistent afdeling) 

A2
Plannen afspraak 
met klant + LVP 
krijgt seintje met 
bijbehorende 
verslaglegging
(afdeling planning 

thuiszorg) 

B2

Thuisbezoek 
(LVP thuiszorg) 

B1

Voorbereiding LVP 
thuiszorg 
(eventueel belletje 
naar zkhs) 

(LVP thuiszorg) 

C1

Terugkoppeling 
huisarts en 
ziekenhuis 

(LVP thuiszorg) 

+ (Wie voert dit proces uit?)

Datum: juni 2021 < Meetmoment 0>

Voorbeeld notulen na implementatiebijeenkomst

https://doi.org/10.1258%2Fjicp.2011.011M04


Bord 3: Acties

Implementatie en evaluatie tool: de 3-borden methode

Gebaseerd op de volgende bron: Vanhaecht et al., 2011; 
doi.org/10.1258/jicp.2011.011M04

Datum: juni 2021 < Meetmoment 0 > 

Actie (Wie)

1. Overdracht op tijd? (Erny) 
2. Assistenten longafdeling informeren (Bregje)
3. Informeren planningsafdeling thuiszorg (Anita) 
4. Maken formats en checklisten: 

a. Format overdracht ziekenhuis - Thuiszorg (Kim en Brigina) 
b. Checklist huisbezoek (Anita) 

5. Samenwerking thuiszorg / ziekenhuis (scholing en €) (Erny) 
6. Uitnodigen paramedicus (Erny)
7. Meten indicator (Erny)
8. Extra uitwerking verdieping proces (bord 2) (Bregje en Erny) 

Besluit / Toelichting

Besluit: 
- Eindstreven huisbezoek 95%, elk kwartaal meten, 1e kwartaal 

hoog inzetten 90%. Wie meet? (Erny) 
- Proces is in grove lijnen uitgezet. Voor verdieping is input nodig 

van alle leden: wie coördineert? (Bregje en Erny) 

Toelichting: 
Actie 1:     Onenigheid hoe vaak dit fout gaat bij balie 
Actie 2/3:  Dienstdoende balie assistent mailt/belt thuiszorg.        
Nagaan of deze overdracht ook ingebouwd kan worden in ICT. 
Actie 4:      Tip, check voorbeeldformats en checklisten op 
www.longaanval.nl bijlage 5
Actie 5:      Kan elke thuiszorgverpleegkundige bezoek doen of 
alleen LVP? Scholing noodzakelijk en financiële vergoeding 
thuiszorg? 
Actie 6:      Fysiotherapeut Frits vragen? Hoe diëtisten betrekken? 

Voorbeeld notulen na implementatiebijeenkomst
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