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e-Health

Verpleegkundigen onzeker 
over e-health-competenties

Z iekenhuisverpleegkundigen twijfelen aan hun ‘e-
health-competenties’. Dat blijkt uit een deelstudie 
van het promotieonderzoek van verpleegkundedo-

cent Th ijs van Houwelingen. Hij onderzocht onder andere 
welke competenties verpleegkundigen nodig hebben om 
e-health toe te passen in hun werk, en hoe zij zelf tegen hun 
competenties aankijken. Meer dan duizend ziekenhuisver-
pleegkundigen beoordeelden zichzelf. De meerderheid had 
zelfvertrouwen in 9 van de 31 competenties. Daar staat 
tegenover dat hun vertrouwen in de rest van de competenties 
middelmatig of zelfs laag was. Zo gaven ze aan dat ze niet 
weten wat te doen als de technologie niet werkt of als zich 
een noodgeval voordoet tijdens het gebruik van e-health. 
In een andere deelstudie onderzocht Van Houwelingen of 
jonge, internetwijze verpleegkundestudenten positiever tegen 
e-health aankijken. Meer dan duizend verpleegkundestuden-
ten die geboren zijn na 1992 vulden een vragenlijst in over 
allerlei verpleegkundige taken, waaronder een vijftal e-health-
taken. Zij bleken de e-health-taken niet automatisch als 
een kernonderdeel van het verpleegkundige beroep te zien. 

Ook gaven ze aan minder graag opgeleid te willen worden 
in deze taken en minder vertrouwen te hebben in hun eigen 
kunnen op dit gebied dan in traditionele verpleegkundige 
taken. Daarin verschilden ze niet van studenten van eerdere 
generaties. Jonge, internetwijze verpleegkundestudenten 
hebben dus net zo goed scholing nodig op het gebied van e-
health als oudere studenten, concludeert Van Houwelingen. 
De promovendus pleit voor trainingen en scholing waarin 
centraal staat hoe verpleegkundigen e-health-toepassingen 
kunnen integreren in hun werk, voor werkende verpleegkun-
digen en voor studenten. 
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Spoedgevallen

Ouderen dankzij assessment
minder lang op spoedeisende hulp

Kwetsbare ouderen verblijven minder lang op de spoed-
gevallendienst (spoedeisende hulp) wanneer ze daar een 
geriatrisch assessment krijgen, met de daaraan gekop-

pelde interventies. Wel worden zij vaker opgenomen in het 
ziekenhuis. De implementatie van een dergelijk geriatrisch 
zorgmodel leidt niet tot minder ongeplande heropnames. Dat 
zijn enkele resultaten van het promotieonderzoek van verpleeg-
kundige Els Devriendt. In het UZ Leuven testte zij een nieuw 
geriatrisch zorgmodel op de spoedgevallendienst. Het model 
bestaat uit vier stappen: 1) Medewerkers van de spoedgeval-
lendienst screenen bij patiënten ouder dan 70 jaar of zij risico 

lopen op ongeplande heropname. 2) Wanneer patiënten hoog 
scoren daarop of wanneer de medewerkers oordelen dat de 
patiënt binnen de risicogroep valt, doet een geriatrisch verpleeg-
kundige een uitgebreid geriatrisch assessment bij de patiënt. 3) 
De geriatrisch verpleegkundige stelt in overleg een interdiscipli-
nair zorgplan op. 4) De patiënt krijgt in het ziekenhuis of thuis 
een geriatrische follow-up aangeboden. Het doel van het model 
was om ongeplande heropnames te voorkomen. Dat eff ect had 
het zorgmodel in deze studie niet. Wel bleek dat kwetsbare 
ouderen minder lang op de spoedgevallendienst verbleven (en 
dus minder risico liepen op ongewenste uitkomsten als een 
delier). Verder werden ze vaker opgenomen in het ziekenhuis. 
Bij het uitgebreidere assessment kwamen namelijk ook andere 
problemen aan het licht, die in combinatie vaak leidden tot een 
kortdurende opname. De gegeven adviezen werden over het 
algemeen goed opgevolgd (algemene compliantie 86%). De 
deelnemende medewerkers beschreven het geriatrisch zorgmo-
del als pro-actiever. Ze vonden dat er meer aandacht was voor 
de totaalaanpak van medische en geriatrische zorgaspecten voor 
de oudere dan bij de standaardzorg op de spoedgevallendienst.
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patients in the emergency department. Proefschrift KU Leuven, 

juni 2018. 

Alle patiënten > 70 jaar 
werden gescreend op 

risico voor ongeplande 

heropname

Internetwijze studenten 
hebben net zo goed 

scholing nodig op het 
gebied van e-health




