
Hoe aan de slag gaan met deze nieuwe module?  

We gaan deze theorie nu toepassen in de praktijk. We willen hiermee het aantal snelle afhakers drastisch 

reduceren en de therapietrouw van deze groep verhogen. Hoe pakken we dit concreet aan? Om de kwaliteit van 

de zorg in een module op te volgen is de werkwijze van “clinical audits” een goede praktijk. Een clinical audit is 

een systematische kritische analyse van de kwaliteit van de geleverde zorg. Voor het uitvoeren van een clinical 

audit worden een aantal criteria opgesteld. Audit criteria zijn meetbare aspecten die aangeven of een bepaalde 

praktijk wordt uitgevoerd zoals gepland. Dit is vergelijkbaar met het werken met indicatoren. Een indicator is 

een maat die toelaat om na te gaan in welke mate een organisatie haar doelstellingen bereikt.  

 

Om deze theoretisch uitgewerkte module effectief  te kunnen uitvoeren worden er een aantal interventies 

gepland die de implementatie van die module door de praktijkwerkers ondersteunen.  

Voor de module motivatie werd hiervoor de volgende planning van interventies opgesteld. Een belangrijke 

interventie werd afgewerkt in december 2011: een handreiking voor de hulpverleners waarin achtergronden en 

interventies concreet en in detail voorgesteld worden en een werkschrift voor de cliënt waarin die de verstrekte 

informatie, zijn oefeningen en opdrachten kan bijhouden.  

De volgende stap bestond uit het organiseren van opleidingen voor alle betrokken hulpverleners. Deze gingen 

door in de loop van de maand januari 2012.  De evaluatie van deze opleidingsdagen gaf ook al feedback op het 

eerste voorstel  en enkele punten werden bijgesteld. De formele start van de try-out was 1 februari 2012. 

Tijdens de rest van het jaar 2012 organiseren we een eerste clinical audit met de betrokken teams,  we 

bespreken de knelpunten die de implementatie bemoeilijken, we evalueren in welke mate we de beoogde 

resultaten bereiken en of we de doelgroepomschrijving, het formaat en/of inhoud van de interventies gaan 

aanpassen. We hopen om onze cliënten in 2013 een module te kunnen aanbieden die beantwoordt  aan hun 

profiel en aan hun doelstellingen.  

 

 

 

 


