Kwaliteit van interdisciplinair overleg
Zorgregio’s Gent Aalst & Waasland

Code:

De aanwezigen wisten op voorhand wat de doelen zijn van het overleg.
Alle aanwezigen waren voorbereid (bijv. door de gekregen info door te nemen of door
informatie opgevraagd te hebben).
De aanwezigen beschikten over
alle nodige informatie om een doelgericht overleg te hebben.
Tijdens het overleg werd voldoende aandacht besteed aan de analyse van het
probleem i.f.v. de situatie, de hulpvraag en de mogelijkheden.
Bij de analyse en de opmaak van het zorgplan werden verschillende aspecten en
mogelijke oplossingen op een evenwichtige en realistische manier afgewogen.
Tegenstrijdige informatie en/of conflictueuze visies werden op een aanvaardbare en
effectieve manier opgeklaard tijdens het overleg.
De verschillende hulp- of zorgverleners hadden een actieve rol bij de analyse van het
probleem en/of de hulpvraag.
De sociale situatie van de patiënt werd meegenomen in de bespreking.
De aanwezigen luisterden naar elkaar.
De aanwezige hulp- of zorgverleners gingen in op elkaars ideeën, opmerkingen en
argumenten.
Personen met andere/afwijkende visies of standpunten kwamen voldoende aan bod.
De hulp- en zorgverleners stimuleerden elkaar om hun visie te uiten.
De aanwezige personen vroegen waar nodig verduidelijking.
Tijdens het overleg gingen de hulp- of zorgverleners doelgericht met de beschikbare
tijd om.
De vergadering verliep gestructureerd/ordelijk.
De timing van het overleg werd gerespecteerd.

Eventuele opmerkingen:

IPEQS © A. Vyt 2015

Helemaal akkoord

In grote mate akkoord

Eerder wel akkoord

Eerder niet akkoord

1 Het verloop van het overleg

Helemaal niet akkoord

Deze vragenlijst is een onderdeel van IPEQS (Interprofessional Practice & Education Quality Scales). Met deze lijst meten we de
kwaliteit van het overleg via een beoordeling door de personen die aan het overleg hebben deelgenomen. Deze zelfevaluatie
wordt normaliter uitgevoerd via het PROSE Online Diagnostics & Documenting System (PODS). Patiënten of patiëntvertegenwoordigers kunnen hun oordelen eventueel op papier invullen. In dit geval wordt het ingevulde formulier bezorgd aan de
zorgorganisator of de persoon die door de instelling is aangeduid als kwaliteitsmedewerker. Deze persoon brengt de op papier
verkregen antwoorden in het online systeem volgens een procedure die de vertrouwelijkheid van de gegevens beschermt. De
overlegcoördinator bespreekt de resultaten in team om eventuele verbeteringen in de werking te identificeren.
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De beoogde doelen van het overleg werden op een effectieve manier bereikt.
De verschillende hulp- en zorgverleners hadden een actieve rol bij de besluitvorming.
Het probleem en de hulpvraag werd duidelijk in kaart gebracht en zo goed mogelijk
concreet gedefinieerd.
Een planning van de zorg met zorgdoelen werd opgemaakt.
De zorgdoelen werden samen interdisciplinair geformuleerd, waarbij de betrokken
hulp- en zorgverleners hun concrete nodige acties/interventies zelf kunnen afleiden.
Bij de zorgplanning werden goede en haalbare oplossing(en) ten voordele van de
patiënt gekozen.
De zorgdoelen zijn patiëntgericht opgesteld, op basis van de mogelijkheden,
beperkingen en wensen van de patiënt.
Bij de vastgelegde zorgdoelen werden de erbij betrokken hulp- en zorgverleners
aangeduid.
Bij ieder zorgdoel werd een eindverantwoordelijke aangegeven.
De besluiten van het overleg werden door alle aanwezigen goed bevonden.
De afspraken werden duidelijk geformuleerd voor iedereen.
De gemaakte afspraken zijn opvolgbaar en evalueerbaar.
Een haalbare termijn voor het bereiken van het resultaat werd per zorgdoel
afgesproken.
Een termijn voor een algemene opvolgingsevaluatie werd vastgelegd.
Een zorgbemiddelaar werd benoemd.
Het volledige team van hulp- en zorgverleners werd vastgelegd.

Eventuele opmerkingen:
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Helemaal akkoord

In grote mate akkoord

Eerder wel akkoord

Eerder niet akkoord

2 Het resultaat van het overleg

Helemaal niet akkoord

Deze vragenlijst is een onderdeel van IPEQS (Interprofessional Practice & Education Quality Scales). Met deze lijst meten we de
kwaliteit van het overleg via een beoordeling door de personen die aan het overleg hebben deelgenomen. Deze zelfevaluatie
wordt normaliter uitgevoerd via het PROSE Online Diagnostics & Documenting System (PODS). Patiënten of patiëntvertegenwoordigers kunnen hun oordelen eventueel op papier invullen. In dit geval wordt het ingevulde formulier bezorgd aan de
zorgorganisator of de persoon die door de instelling is aangeduid als kwaliteitsmedewerker. Deze persoon brengt de op papier
verkregen antwoorden in het online systeem volgens een procedure die de vertrouwelijkheid van de gegevens beschermt. De
overlegcoördinator bespreekt de resultaten in team om eventuele verbeteringen in de werking te identificeren.

































































































































































