
 

Het TETRA-project ‘Naar een veiligere patiëntenzorg: Crew Resource 

Management tijdens urgenties’ is in september 2015 van start gegaan. Het 

CRM-onderzoeksteam van de Karel de Grote Hogeschool heeft niet stilgezeten. 

Volgende ontwikkelingen wilden we U zeker niet onthouden.  

 

 

 

Tijdsplanning trainingen 

Elke afdeling heeft ondertussen de definitieve data ontvangen waarop de CRM-

trainingen en de metingen zullen doorgaan. 

Wij nemen enige tijd voor aanvang van de training contact met u op voor 

verdere toelichting/afspraken. 

 

Wij vragen van jullie om ook een planning op te maken en deze aan ons 

door te geven. Hiervoor nemen we uiteraard ten gepaste tijden opnieuw 

contact met jullie op. 

De multidisciplinaire teamtraining gaat door in kleine groepjes van 3 

verpleegkundigen/vroedvrouwen en 1 of 2 artsen. Verder zouden ook de 

groepjes reeds voor de start van de training moeten ingedeeld zijn. Het is 

namelijk onmogelijk een training te organiseren waarbij er geen artsen 

aanwezig zijn. Teams die niet multidisciplinair zijn, kunnen niet worden 

getraind.  

 

 

 

Extra trainers 

De CRM-studie is uitgegroeid tot een prestigieus project met een groot aantal 

ziekenhuizen die deelnemen in de studie. Dat is uiteraard fantastisch nieuws. 

Dit impliceert echter wel dat er extra trainers nodig zijn om alle afdelingen te 

trainen op niet-technische vaardigheden en de andere taken die eigen zijn aan 

de studie te kunnen bolwerken. 

Om die reden hebben we verschillende extra trainers opgeleid om de kwaliteit 

van de studie en trainingen te kunnen waarborgen. 

Sarah De Schepper en Leen Roes blijven het aanspreekpunt aangaande de 

CRM-studie, maar zullen niet meer alle trainingen zelf komen geven.  

 

 



Vragenlijsten en onverwachte voor- en nameting 

Om de impact van de CRM-training te kunnen nagaan worden er zowel voor als 

na de CRM-trainingen op 2 manieren data verkregen: 

 

1. Vragenlijsten 

Het is uiterst belangrijk dat zowel de artsen als de 

verpleegkundigen/vroedvrouwen deze online vragenlijst invullen. Deze 

vragenlijst wordt toegestuurd naar het e-mailadres van de deelnemers vanuit 

het programma 'Qualtrics'. Deelnemers krijgen (ongeveer) 1 maand de tijd 

deze vragenlijst in te vullen. Onze ervaring is dat mensen die niet weten dat 

deze vragenlijst wordt doorgestuurd deze mail vaak gewoon wissen. Het is dus 

erg belangrijk dat de artsen en verpleegkundigen/vroedvrouwen dit op 

voorhand ook weten dat ze een vragenlijst krijgen toegestuurd. Tussentijds 

houden we de aanspreekpunten van de dienst op de hoogte van de 

responsrate en wie de vragenlijst nog moet invullen. Het zou fijn zijn dat 

jullie de deelnemers ook aanmoedigen deze lijsten in te vullen. 

Het is ook belangrijk te weten dat we streven naar 70% ingevulde 

vragenlijsten op de afdeling. Anders kan de interventie, en dus de studie, 

niet doorgaan op de afdeling. Zonder meting kunnen we natuurlijk niets doen. 

   

2. Onverwachte voor- en nameting 

Zowel voor- als na de CRM-trainingen komen Sarah De Schepper of Leen Roes 

een onverwacht scenario simuleren op de afdeling. Het geschikte moment 

wordt in overleg met de diensten zelf afgesproken. Deze simulaties worden 

opgenomen op beeld, en door een onafhankelijke onderzoeker beoordeeld om 

te zien of er een verbetering is voor- dan wel na de CRM-trainingen. 

De onverwachte voor- en nameting die plaatsvindt op de afdeling moet telkens 

op dezelfde moment plaatsvinden (bv. altijd op maandag-voormiddag) en 

wordt uitgevoerd door het personeel dat op de afdeling op dat moment 

werkzaam is. 

We zijn ons er ons terdege van bewust dat dit voor de afdelingen niet evident 

is en moeilijk in te plannen valt. Zeker gezien de werkdruk van de 

zorgverleners. Nochtans is het een heel belangrijke parameter inzake de 

studie. 

We zouden nog even willen benadrukken dat het de bedoeling is dat de 



 

mensen in de nameting (artsen en verpleegkundigen) zowel de 

theoretische- als de simulatietraining hebben gekregen. Dit is een 

absolute voorwaarde om aan de nameting te kunnen deelnemen en zou dus zo 

moeten worden ingepland. 

 

 

 

Theoretische sessie 

De interventie in de CRM-studie bestaat uit 2 delen. Een eerste deel omvat een 

theoretische sessie, waarna de simulatietrainingen volgen. 

In de praktijk bleek het echter vaak moeilijk haalbaar om de gehele afdeling 

met artsen en verpleegkundigen samen te krijgen om de theoretische plenaire 

sessie op 2 mogelijke momenten te laten doorgaan. 

Daarnaast is de werkbelasting binnen dit project enorm hoog, waardoor het 

optrekken van het aantal plenaire sessies ook geen mogelijkheid was. 

 

Om die reden hebben we besloten om de theoretische sessies, die 

initieel onder plenaire vorm doorgingen, op een andere manier aan te 

bieden. 

Aangezien al van in het begin van het project door de leden van de 

gebruikersgroep werd aangestuurd op e-modules, willen we al een eerste stap 

in deze richting zetten. 

Daarom zullen de plenaire sessies worden vervangen door een online 

presentatie. 

Deze zal ingesproken en geanimeerd worden en neemt om en bij de 30 

minuten tijd in beslag. Op die manier is het mogelijk om de theorie te volgen 

op een voor de zorgverlener gepast moment. Dit is evenwel enkel mogelijk NA 

de onverwachte voormeting en VOOR de start van de simulatietraining 

op de afdeling. 

De link hiervoor krijgen jullie via jullie persoonlijke webpagina op de website 

van de CRM-studie (www.crmstudie.be). 

 

http://www.crmstudie.be/


 

De data waartussen de medewerkers de presentatie moeten bekeken hebben 

zijn:  

 ZNA Jan Palfijn (Intensieve Zorgen): tussen 05/09/2016-09/09/2016 

 AZ Sint Trudo (Spoed): tussen 21/09/2016-23/09/2016 

 AZ Nikolaas (Spoed): tussen 03/10/2016-10/10/2016 

 ZNA Jan Palfijn (Verloskamer): tussen 07/11/2016-10/11/2016 

 ZNA Erasmus (Verloskamer): tussen 23/11/2016-28/11/2016 

 AZ Imelda (Spoed): tussen 05/12/2016-09/12/2016 

 GZA (Verloskamer): tussen 09/01/2017-12/1/2017 

 AZ Sint Maarten (Spoed): tussen 25/01/2017-27/1/2017 

 AZ Alma (Verloskamer): tussen 06/02/2017-15/02/2017 

 AZ OLV Aalst - Campus 1 (Verloskamer): tussen 06/03/2017-

09/03/2017 

 AZ OLV Aalst - Campus 2 (Verloskamer): tussen 20/03/2017-

24/03/2017 

 AZ Sint Franciskusziekenhuis (Verloskamer): tussen 19/04/2017-

21/04/2017 

 AZ Maria Middelares (Verloskamer): tussen 04/05/2017-09/05/2017 

 

 

 

Nieuwe informatieposter afdelingen 

Vanaf heden staan de nieuwe informatieposters die je kan ophangen op je 

afdeling ook op de 'persoonlijke pagina' van de website. Het wachtwoord om je 

op deze pagina in te loggen verkrijg je in een individuele e-mail. 

Enkele maanden voor we op de afdeling komen, worden deze posters ook per 

post verstuurd naar jullie ziekenhuis. 

 

Ook in onderstaande link kan je de poster downloaden. 

   

 

 

Informatieposter afdelingen  
 

 

https://gallery.mailchimp.com/8ac8d56b48d696b3b1ded4740/files/Poster_onderzoek.01.pdf


 

Derde samenkomst gebruikersgroep 

De volgende gebruikersgroep-vergadering zal doorgaan op 27 oktober 2016 

van 10u-12u30 op onze nieuwe campus. 

Er zal opnieuw broodjesmaaltijd worden voorzien. 

 

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen aan Leen (leen.roes@kdg.be) en dit 

voor vrijdag 21 oktober 2016. 

De agenda van de vergadering ontvangt u nog in een officiële uitnodiging. 

 

Karel de Grote Hogeschool 

Brusselstraat 45 

2018 Antwerpen 

 

 

 

 

 

 

Verslag studieavond CRM 

De Crew Resource Management-studieavond was een schot in de roos. 

We mochten een 90-tal geïnteresseerden verwelkomen en toespreken. 

We willen nogmaals Dr. Bart Massaer (AZ Maria Middelares Gent) en dhr. 

Michaël Vanmechelen (UZA) bedanken voor hun zeer interessante inbreng. 

Via onderstaande links kan je de presentaties van de sprekers terugvinden.  

 

 

Presentatie - inleiding - Erik Franck  
 

 

mailto:leen.roes@kdg.be
https://gallery.mailchimp.com/8ac8d56b48d696b3b1ded4740/files/Inleiding_TRM_Studieavond_TRM_KdG_19.05.2016_Erik_handouts.pdf


Presentatie - Leen Roes & Sarah De Schepper  
 

 

Presentatie - CRM op spoed - Dr. Bart Massaer  
 

 

Presentatie - CRM op OK - Dhr. Michaël Vanmechelen  
 

 

 

 

Openbare aanbesteding software 

Tijdens de CRM-training zullen de scenario's worden opgenomen. Met behulp 

van software kunnen we de beelden taggen en beoordelen. Deze software zal 

voor ons worden ontwikkeld door het softwarebedrijf 'De Cock ICT'. Dit werd 

toegekend via de procedure van 'openbare aanbesteding'. Deze procedure 

heeft heel wat vertraging opgelopen, maar de eerstdaags starten we met de 

ontwikkeling van de software.  

 

 

Behoefteanalyse 

Een 100-tal respondenten vulden de vragenlijst voor de behoefteanalyse in. 

Deze data werden verwerkt en hebben ons inzicht verschaft in de vorm en de 

manier waarop een CRM-training eruit moet zien. De resultaten zullen worden 

gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. 

 

Met deze behoefteanalyse wilden we een antwoord krijgen op volgende 3 

onderzoeksvragen:  

1. Wat zijn de noden en barrières m.b.t teamwerk? 

2. Hoe moet een teamtraining eruit zien? 

3. Wat zijn de barrières voor CRM? 

https://gallery.mailchimp.com/8ac8d56b48d696b3b1ded4740/files/Studieavond_leenensarah.pdf
https://gallery.mailchimp.com/8ac8d56b48d696b3b1ded4740/files/Implementatie_van_CRM_op_een_spoedgevallendienst.pdf
https://gallery.mailchimp.com/8ac8d56b48d696b3b1ded4740/files/160519_presentatie_TRM_michael_finaal_handouts.pdf


 

In de presentatie van de studieavond alsook in het verslag van vorige 

vergadering kunnen jullie reeds een kleine selectie zien van de gevonden 

resultaten.  

 

 

 

Zomervakantie 

Vanaf 02/07/2016 tem 15/08/2016 genieten wij van een welverdiende 

vakantie-periode. 

Uw e-mails zullen met vertraging worden beantwoord. 

Wij wensen jullie ook een aangename zomer toe!! 

 

 

 

 

 

  

 


