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Safety II, Visite met de patiënt, 
leren van praktijkvariatie



Concerns-wensen per 
groep tav visite

Duidelijkheid 
gehoord zijn

Opleiding

tijdswinst

Tijdige 
besluitvorming 

en ontslag

Actieve rol

patiënt

Artsenverpleegkundigen



Voormeting: thema’s +
verbeter ideeën

1. Tijdvak aanpassen en helder communiceren

2. Telefoons niet mee 

3. Structuren visite 

4. Voorbereiding ouders verbeteren 

5. Vaardig worden in tijdsmanagement (artsen en/of vplk)

6. Conclusie benoemen bij de afronding van de visite

7. Closed loop rondom verdeling taken

8. Actief vragen naar mening VPK

9. Gebruik materialen (COW-EPD, whiteboard, ed)



Even aan de slag

• Neem voor jou actueel probleem in gedachte, waar jij de komende 
dagen  iets mee moet. 

• Hoeveel energie geeft het je om met het probleem aan de slag te 
gaan  op een schaal 1-10 

(1 = ik loop er helemaal op leeg, 10 = ik wordt helemaal enthousiast    

als ik aan het probleem denk)



Even aan de slag

• Vorm een tweetal(break-out room).

• Wissel uit aan welk probleem je net voor ogen had.

• Stel de ander de vraag wat er is bereikt als het probleem is opgelost.  

• Herkaderen het probleem van de ander naar een positief verlangen.

( je wilt dus eigenlijk ………)

• Check of dit klopt en stel een vraag over welke kwaliteit hij of zij kan 
inzetten om daar te komen.



Even aan de slag

• Hoeveel energie geeft het je nu om met het positief geformuleerde  
kernthema aan de slag te gaan  op een schaal 1-10 

(1 = ik loop er helemaal op leeg, 10 = ik wordt helemaal enthousiast    

als ik aan het probleem denk)



Ontwerpen: niet doen

Ontwerpen is:

Probleem- oplossen-uitrollen

Of  

Probleem- projectstructuur-uitkomst vaststellen- invoeren-uitrollen

2  extra moeilijkheden



Ext Extra moeilijkheden

1) Eigenaarschap is weg bij de professionals

>> met elkaar ontwikkelen (samen) ……..ontwikkelbenadering

+

2)  Er is focus op het probleem ontstaan 

>> je wilt juist de het goed gaat ……………positieve psychologie

=

Appreciative inquiry 
(waarderende benadering)

Barbara Fredrickson, Broaden
and Build theory





Appreciative inquiry
Veranderkundig vertaalt

1. Nieuwe oplossingen worden niet gevonden door te analyseren wat niet 
werkt 

2.       Hoe we praten bepaalt wat het wordt
3.       Vertrouwen op vermogen
4.       De kracht van relationele praktijken
5.       De kracht van experimenten
6.       Er leiden meerdere wegen naar Rome
7.       Proces van onderzoeken en vragen stellen
8.       De kracht van urgentie en alertheid 



Vraagstelling per fase

Vormgeven

Hoe kan het eruit zien?

Verwezenlijken

Hoe doen we het 

en hoe houden we het vast 

Voorbereiden

Wat is de positieve 

vraagstelling? 

Verbeelden

Wat is mogelijk?

Verwonderen

Wat hebben we en wat waarderen we?

Kernvraag 



Voorbereiden

Resultaat van deze fase positief kernthema

• Affirmatieve vraag

Hoe

• Aanleiding verkennen

• Systeemgrenzen bepalen

• Definiëring van het kernthema

• Inrichting van het vervolg proces Vormgeven

Verwezenlijken Voorbereiden

Verbeelden

Verwonderen



Criteria 
positief kernthema

• Is in een bevestigende positieve zin geformuleerd

• Het  kernthema is echt gewenst, mensen willen het in hun 
afdeling/team/organisatie zien groeien

• Zit een werkwoord in

• Het kernthema is consistent met de ontwikkelrichting van de 
afdeling/team/organisatie

• Geeft zicht op het verlangen



Verwonderen

Resultaat van deze is waarderen wat aanwezig is

• Zicht op kracht en kwaliteiten  → zicht op succesfactoren in relatie tot het 

thema

Hoe

• Interviews

• Laten vertellen over goede ervaring / piek ervaring m.b.t. thema

• Doorvragen over wat deze ervaring 

tot succes maken

• Checken van de succesfactoren
Vormgeven

Verwezenlijken Voorbereiden

Verbeelden

Verwonderen



Verbeelden

Resultaat van deze fase is zicht op mogelijkheden.

Het doel van de verbeelding stap is het formuleren van een betekenisvol 

beeld van de toekomst.

Hoe

• Buiten de kaders denken 

• Door met elkaar in te beelden wat zou kunnen 

zijn (in woord, beeld of anderszins) 

Vormgeven

Verwezenlijken Voorbereiden

Verbeelden

Verwonderen



Vormgeven 

Resultaat van deze fase is een plan

Hoe: 

Provocatieve voorstel

• Ideaal ambitieus, baanbrekend en voortbouwend op bestaande 
situatie

• Gewenst en verbonden met kernthema 

• Concreet positief en in de tegenwoordige tijd geformuleerd.

• De zin begint met “ïk”

Vormgeven

Verwezenlijken Voorbereiden

Verbeelden

Verwonderen



Verwezenlijken

Resultaat van deze fase is een (afspraken over) realisatie van het plan

Hoe

• Helpende vraag

– Wat is klaar over 5 jaar, 5 maanden, 5 weken, 5 dagen, 5 uur en 5 minuten?

• Afspraken maken over bijvoorbeeld innovatie teams rondom provocatieve 

stellingen

Vormgeven

Verwezenlijken Voorbereiden

Verbeelden

Verwonderen



Vormgeven 

Resultaat van deze fase is een plan

Hoe: 

Provocatieve voorstel

• Ideaal ambitieus, baanbrekend en voortbouwend op bestaande 
situatie

• Gewenst en verbonden met kernthema 

• Concreet positief en in de tegenwoordige tijd geformuleerd.

• De zin begint met “ïk”

Vormgeven

Verwezenlijken Voorbereiden

Verbeelden

Verwonderen



Safety II

Appreciative inquiry : Safety II  ‘avant la lettre’ 

David 

Cooperrider



Tot slot: provocatieve stelling

Ik ga in het verander/verbetertraject waar ik bij betrokken ben meer …….doen 
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