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Even voorstellen 

• Jaco van der Worp 

• Sinds 2003 werkzaam in het Groene Hart Ziekenhuis 

• Eerst als verpleegkundige oa op de Hartbewaking en praktijkopleider 

• Sinds 2016 opleidingsadviseur bij het Landsteiner Instituut, dit is het 

leerhuis van het Groene Hart Ziekenhuis en het Haaglanden Medisch 

Centrum 

• Waarschijnlijk vindt u het nu al saai en vraagt u zich af waarom er een 

dia met zoveel tekst in een presentatie over video zit 

• Betrokken bij Profportaal Zorg  

• Passie voor leren op de werkvloer, technologie en innovatie 

 

Presenter
Presentation Notes
‘droog’ beginnen met voorstellen en voorlezen van de sheet.



Jaco 
stelt  
zich 
voor 
in 1  

minuut 
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Presenter
Presentation Notes
HYPERLINK OP PLAY NAAR VOORSTELFILMPJEVraag: Dit is toch wel heel anders dan net op niet. Video verandert een heleboel in de manier van leren en ontwikkelen.

https://landsteiner.mediasite.com/Mediasite/Play/737cf5a8928f4c7dbd751eed9dc56a651d


Generatieleer 
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http://boomingproductions.nl/dit-is-het-

kijkgedrag-van-generatie-x-y-en-z-op-

youtube/ 

Presenter
Presentation Notes
Laatst in gesprek over generaties en wat er verandert. In het ziekenhuizen bijna geen aandacht voor. Heel interessant, dus even opgezocht wat er verandert op het gebied van video.



5 http://www.waltwonderschmidt.nl/storytelling/

generatie-z-voorkeur-video/  

Presenter
Presentation Notes
Nog wat voorbeelden van de mensen die straks allemaal bij ons komen werken. 



6 https://www.bloomberg.com/view/articles/201

4-06-18/nailing-generation-z 

Members of this new generation also have an 8-second attention 

span, down from 12 seconds in 2000, and 11 percent of them are 

diagnosed with attention deficiency syndrome, compared to 7.8 

percent in 2003. They prefer to communicate in symbols such as 

Emoji, rather than words: It's faster, less unnecessarily precise and 

more intuitive.  

Presenter
Presentation Notes
En deze tot slot om het plaatje compleet te maken. 
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Presenter
Presentation Notes
Ik werk dus in het Groene Hart Ziekenhuis ( START FILMPJE IN PPT). Als je onze site opent zie je deze video, dat trekt direct de aandacht. Ook bij het leerhuis willen we meer doen met beelden. Nu ruim 1 jaar mediasite, aantal voorbeelden laten zien hoe we video gebruiken in het GHZ in relatie tot leren.Vandaag zijn er meerdere sectoren aanwezig, ze zeggen wel eens dat ziekenhuizen achterlopen op de rest van NL, en misschien is dat ook zo, maar ik hoop jullie te inspireren met mijn verhaal hoe we video gebruiken in het ziekenhuis. Online video platform, eerst gebruik gemaakt van youtube. Maar meer behoefte aan het schaalbaar ontsluiten, beheren (beveiligen doorzoekbaar maken) en afspelen en integreren. Daar voldoet een online videoportaal zoals youtube niet aan. Dat is meer uitserveren, zeker in een ziekenhuis zo divers behoefte aan een professionele videoplatform. 
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Leerhuis 

 

 

Apotheek 

 

 

Longziekten 

 

 

Projecten 

 

Presenter
Presentation Notes
Ik neem jullie mee het ziekenhuis door, we gaan vier afdelingen af. Ik ga laten zien hoe we daar video ingezet hebben. 
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Projecten 

 

Presenter
Presentation Notes
Als eerste de afdeling projecten. We hebben een mooi project in het ziekenhuis dat heet… klik…
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Project Patiënt als partner 

 

Presenter
Presentation Notes
Patienten geven tips om de zorg te verbeteren. Iedereen is naast zorgverlener ook zorgverbeteraar. Patiënt als Partner is gebaseerd op de methode Clinical Microsystem Thinking. Dit is weer gebaseerd op LEAN denken. De patiënttevredenheid is zeer hoog en de kosten laag. Door inbreng van patienten al verschillende verbeteringen. Dit willen we graag delen met onze collega’s, daarvoor hebben we mediasite ingezet. NL: https://www.youtube.com/watch?v=xhq31eKeSBMUK: https://www.youtube.com/watch?v=wEfiZW4ofco 
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Presenter
Presentation Notes
Korte info over patiënt als partner
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Video Catalogus 

Presenter
Presentation Notes
HYPERLINK NAAR VIDEO CATALOGUSDemonstreren en alle vier de nummers even langsgaan.Video laten zien wat PaP is. 

https://landsteiner.mediasite.com/Mediasite/Catalog/catalogs/patient-als-partner


Patiëntentuin 13 

Presenter
Presentation Notes
Bij PaP gaat het om het oppakken van projecten vanuit de patient. We laten graag zien wat collega’s al gedaan heeft, daarom gebruiken we de catalogus om voorbeelden vanuit het ziekenhuis te laten zien door middel van video. Dit inspireert collega’s om ook aan de slag te gaan. Vaak wordt er gedacht dat iets toch niet kan of gaat lukken, maar juist door video’s met voorbeelden zien anderen dat het de moeite waard is om projecten bottom-up op te pakken. Een mooi voorbeeld is de patiententuin. Grote organisatie, 2200 medewekers. Afdelingen projecten, vaak geen idee wat anderen doen. Eilandjes. Ambassadeurs delen. Successen delen.  HYPERLINK NAAR FILM PATIENTENTUIN

https://landsteiner.mediasite.com/Mediasite/Play/46e861b7643a482c9923380c203a47771d
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Longziekten 
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Werkplekleren op de afdeling 
Longziekten 

Presenter
Presentation Notes
Al een paar jaar bezig met leren op de werkvloer in het ziekenhuis. In samenwerking met andere ziekenhuizen wordt dit steeds groter. Binnen PPZ met 8 ziekenhuizen nieuwe tool ontwikkeld, genaamd Ask Me. Gebaseerd op de methode van performance support. Voorbeeld van de longafdeling waar een patiënt een klaplong heeft (klik), dan moet er een drain ingebracht worden. Dit gebeurt niet elke dag en heeft een hoog risico, daarvoor hebben we een EPSS gebouwd. 
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Presenter
Presentation Notes
Dit is Ask Me, ik heb nu de EPSS Thoraxdrain geopend. Je kunt deze openen door op trefwoord te zoeken maar ook met een pincode op het apparaat. Deze toets je in op je mobiel of een computer. In een andere sessie vandaag is er nog veel meer aandacht voor Ask Me en er is ook een standje van. Ik ga nu laten zien wat onze verpleegkundigen er aan hebben. Je kunt verschillende processen kiezen. We kiezen nu voor  - KLIK- ‘vervangen’ 
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 Proces 

 Taak 

 Snelle stap 

Presenter
Presentation Notes
Als een vpk dit proces opent (KLIK) zien ze een aantal taken (KLIK). We kiezen voor de taak ‘vervang het thoraxdrainage systeem’. Daaronder staan weer stappen (KLIK), sommige zijn weer verder te openen (KLIK volgende dia).
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 Snelle stap 

Detailstap 

met visuals 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Hier zien jullie wat onder de snelle stap ‘koppel het oude systeem los’ staat (KLIK). De detailstap heet dat ook wel, daar staan bijna altijd afbeeldingen of instructievideo’s (KLIK). We gebruiken vooral korte video’s. De experts op de werkvloer nemen deze zelf op, ze weten het beste wat ze moeten laten zien. Deze duurt bijvoorbeeld 40 seconden (KLIK) maar we hebben ze ook van 10 seconden. Niet bij elke stap, dit bepalen we weer aan de hand van hoe kritiek een stap is.  HYPERLINK NAAR ASKME evt. laten zien, hoeft niet. 

https://askme-app.nl/app/
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Leerhuis 

 

Presenter
Presentation Notes
Dan gaan we verder naar het leerhuis, mijn eigen afdeling (KLIK)



20 

Support voor 
ons leerplein     
    (LMS) 

Presenter
Presentation Notes
Support voor het leerplein. Veel vragen elke dag over de werking van het leerplein, wat mensen moeten doen als ze hun wachtwoord vergeten zijn etc. Daarvoor hebben we ook video’s gemaakt en op de showcase gezet. 
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Presenter
Presentation Notes
Als mensen inloggen in het leerplein krijgen ze het inlogscherm, daar stond eerder een koppeling op naar een manual waarin met veel tekst uitgelegd werd hoe het leerplein werkt, nu staat daar een link naar ons videokanaal. 
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Presenter
Presentation Notes
De mensen komen dan in een channel van de showcase. HYPERLINK  NAAR SHOWCASE. Laten zien en channel open.Voorbeeld kwaliteitsdashboard openen (video duurt 1.09 minuten)Showcase nog verder uitbreiden de komende tijd met meer video’s.Deze nemen we ook zelf op, mocht er iets veranderen, dan nemen we weer een nieuwe op, dat is ook niet erg omdat ze allemaal kort duren. 

https://landsteiner.mediasite.com/Mediasite/Showcase/landsteiner4u
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Apotheek 

 

Presenter
Presentation Notes
Tot slot gaan we naar de apotheek
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Scholing voor artsen 
over het EVS 

Presenter
Presentation Notes
EVS – elektronisch voorschrijf systeemArtsen moeten op een nieuwe manier gaan voorschrijven via een webapplicatie. Ik kreeg de vraag om mee te denken. Samen met de apotheker 32 instructievideo’s opgenomen. 
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Presenter
Presentation Notes
Manual in het leerplein met alle video’s in hoofdstukkenstructuur met zelfverklaring, na zelfverklaring krijgen ze inlog om voor te schrijven op de nieuwe manier.  HYPERLINK naar manual – voorbeeld video laten zien.

https://landsteinerleerplein.nl/System/Forms/Content/Manuals/Preview.aspx?MID=Yng5QWh2NUt6WlhjZVoxUTc4TDgrdXZIcklYdkQ4SXcxa0pwNHNxOFdlVHllTVhvWitsMHVnPT0*&type=pm
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Presenter
Presentation Notes
Catalog als naslag voor de artsen. Daar kunnen ze alle video’s nogmaals terugkijken. 
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Presenter
Presentation Notes
Analyse ook heel belangrijk bij dit grote project. Uit Mediasite kunnen we veel info halen. We draaien nu een maandje en hebben al bijna 4000 views. Wat ook bijzonder is dat we nog dieper kunnen kijken en (KLIK) bij deze video ook zien dat de artsen hem bijna helemaal afkijken. Dat geeft aan dat het aanslaat en dat ze er behoefte aan hebben. 
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Presenter
Presentation Notes
Het bestuur bij ons deelt regelmatig complimenten uit, dit scholingsprogramma heeft het compliment van het bestuur gehad. Hier zijn we toch wel heel trots op. Zeker voor de doelgroep artsen is het super dat ze allemaal hier mee aan de slag gaan en dat we geen negatieve reactie gehoord hebben. 
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Presenter
Presentation Notes
Samengevat: Voor ons leerhuis heb ik een visie geschreven die uitgaat van de 5 moments of need. Ik heb nu vooral laten zien dat we veel gebruik maken van videoinstructie (KLIK).Bij elke vraag kijken we in welk van de momenten het thuis hoort en steeds vaker zet ik video in, naar grote tevredenheid. Andere afdelingen worden ook jaloers en zeggen: Dat willen wij ook. Terwijl we eerder vaak hoorden met e-learning: dat willen wij niet. 



 
Please see me 
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Presenter
Presentation Notes
Minder tijd voor klassikaal onderwijs, meer tijd voor de patient. Leerhuis ondersteunend, gaat om de patientenzorg.Video helpt om de zorg beter te maken, het gaat toch om de patient.  Video gaat om zien, we werken steeds meer met beelden en visueel maken. Ik wil afsluiten met een video die mij zelf ook wel geraakt heeft als het gaat om werken in het ziekenhuis. Video is een hulpmiddel om naar te kijken, uiteindelijk gaat het erom dat we de patient zien en dat deze het beste geholpen wordt. Door het inzetten van video wordt de zorg zeker beter.  Dit heb ik ook van iemand gekregen, moeten meer delen met elkaar.   KLIK HYPERLINK OP FOTO NAAR VIDEO PLEASE SEE ME

https://landsteiner.mediasite.com/Mediasite/Play/e5d65e297c2b4b0a95a219dfc4caff9e1d
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Jaco van der Worp 
Senior adviseur opleidingen 

Groene Hart Ziekenhuis 
jaco.van.der.worp@ghz.nl 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYse-356_aAhUJ6KQKHdNdD04QjRx6BAgAEAU&url=https://www.meltwater.com/ap/blog/pr-metrics-will-give-best-indicator-brand-reputation/&psig=AOvVaw3HPSZHc_C4HkLX7YYvXq42&ust=1523453145280066
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir7r_jz7TaAhVSaFAKHSsODCgQjRx6BAgAEAU&url=https://pixabay.com/nl/vraagteken-vraag-punt-helpen-info-154789/&psig=AOvVaw3Bli44IGO0rhDZMbXfb_hx&ust=1523618540780555
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