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Wanneer gaf jij voor het laatst een collega een compliment?!



Wat is Learning from Excellence (LfE)? door Jorn (5 min)

Onze aanpak en ervaring

• LfE op de Spoedeisende Hulp in OLVG door Janneke (15 min)

• LfE op de Acute Opname Afdeling in LUMC door Jorn (10 min)

Vragen & discussie o.l.v. Marion (15 min)

In deze workshop
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Achtergrond

24-11-2021



Safety-II & Learning from Excellence
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Safety-I

Safety-II

• versterken van positief werkklimaat

• kwaliteitsverbetering



Ontstaan in Birmingham…
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Meldsysteem (light!)

- Laagdrempelig

- Van en voor medewerkers; binnen afdeling

Bericht naar melder en ontvanger

Kernteam bespreekt meldingen: leerpotentieel?

• Terugkoppeling en bespreking (Appreciative Inquiry)

• Verdieping als opmaat voor verbeterinitiatief

Hoe werkt het?
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Implementatie OLVG
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Melden!



Learning from Excellence in OLVG



1
2

“Jonge dame van 19 reist met haar partner van 25 in Europa. Partner wordt
opgenomen in kritieke toestand op de IC. De gastvrouw is uren lang bij haar

gebleven om haar te ondersteunen in de eerste spannende uren op een voor haar
buitenlandse IC. 

Ze gaf aan dat dit gewoon haar werk is. Ik vind het excellente zorg!”

Voorbeelden – Net dat stapje extra



“Patiënt met brandwonden moet dagelijks zijn verband wisselen, maar leek wat 

moeite te hebben om alle informatie te laten beklijven en alle stappen te 

onthouden. 

VPK demonstreerde de procedure van verzorgen en verbinden en heeft dit 

laten filmen door een collega met de telefoon van de patiënt, zodat hij het kan 

nabootsen de komende dagen”.

Voorbeelden – Net dat stapje extra
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“VPK, heeft midden in de nacht een spoedpastor geregeld voor een patiënt die 

slecht nieuws heeft gekregen. Gewoon door er even moeite voor te doen en te 

googelen!! Echt top gedaan!!!!!!”

Voorbeelden – Net dat stapje extra
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Learning from Excellence melding

Actie? Doorsturen 

en terugsturen melding

Teambespreking

Hoe kunnen we leren als afdeling?



SEH Teambespreking (interprofessioneel)

• Aantal meldingen voorlezen: keuze

• Iedereen aan tafel en aan het woord

• Doorvragen, geen oplossingen

• Herkenbaar? Ervaring elders?

• Willen we er voor de afdeling wat mee? Wat?

• Actie?
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Binnen de SEH: aan wie?



Buiten de SEH: aan wie?
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Thema’s van meldingen



Pilot: Inzicht verkrijgen hoe Learning from Excellence (LfE) op een passende 

manier kan worden ingebed in het alledaagse werk op een klinische afdeling 

van het LUMC

Op Acute Opname Afdeling (AOA):
• ongeplande karakter van de zorg 

• grote diversiteit aan ziektebeelden, patiënten en specialismen 

• hoge turnover 

• vele zorghandelingen

Initiatief binnen strategisch programma ‘Safety-II – pionieren in de praktijk’

Implementatie LUMC
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1. Afdelingsbreed, incl. aanpalende afdelingen en ondersteunende diensten

(catering, schoonmaak, beveiliging), alle rangen en standen

2. Enthousiasme en eigenaarschap medewerkers als drijvende kracht

3. Implementatie en uitvoering lerend en waarderend

- laagdrempeling starten en kortcyclisch verbeteren

Uitgangspunten pilot
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Jan 2021 Voorbereiding

Jun 2021 Eerste meldingen

Nov-dec 2021 Evaluatie

Jan 2022 Advies en besluit

• Acute Opname Afdeling: door als gewone praktijk?

• LUMC: ook op andere afdelingen?

Tijdpad pilot
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Hoe werkt het?
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>40, waarvan 2/3 door verpleegkundigen, rest door teamleider, aios, medisch specialist

Voorbeelden:

Weekendvisite gelopen. Zeer goede voorbereiding door de afdelingsverpleegkundigen. Ze hadden 

precies bedacht wat ze aan de arts wilden vragen en waar wel en geen visite over gelopen moest 

worden. Zeer fijne samenwerking.

Weinig patiënten op de AOA voor de interne, hierdoor waren er (te) veel artsen. Een arts is op eigen 

initiatief een dagje meegelopen met een verpleegkundige

Meldingen sinds juni



Terugkoppeling, waar relevant:

- Dagstart

- Teamoverleg (verpleegkundig / artsen)

- Capaciteitsoverleg

En in weekmail

Aanleiding tot verbeterinitiatieven

Vervolg op meldingen



Kernteam op afdeling is cruciaal

- Brede groep van professionals

- Gezicht en motor van LfE: continue aandacht nodig

Start eenvoudig, pas aan waar nodig; bewaak laagdrempeligheid

Terugkoppeling én bespreking belangrijk voor blijvend draagvlak

Belang van steun van het (afdelings)management

Organiseer LfE los van het incidentmeldsysteem

Blijf nieuwsgierig ook bij een eenvoudig compliment: wat maakte dat dit compliment gemaakt is?

Onze gezamenlijke lessen



“I hate to lose more than I like to win”

Cultuuromslag
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Vragen & Ideeën



https://learningfromexcellence.com/

resources-and-evidence/resources/

Handig



Mini AI form
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Volgende online meeting: 27 januari 2022 (16.00-17.00 uur)

- Opdoen van inspiratie

- Uitwisseling van ervaringen

- Met elkaar meedenken

- Elkaars teams motiveren

Opgeven via: goedmensenwerk@lumc.nl

LfE-leernetwerk

mailto:goedmensenwerk@lumc.nl


Welke ‘excellence’ heb jij in de afgelopen week gezien?


