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Waarom Family Centered 
Care en Single Family 

Rooms

• Mogelijke gezondheidswinst:
• Reduceren aantal ligdagen
• Bevorderen borstvoeding
• Bevorderen hechting
• Infectie controle
• Positief effect voor zorgverleners

• Patiënten vragen naar hun behoeften middels 
enquête: 
• Rooming-in en samen verplegen
• Privacy
• Faciliteiten voor „Kangaroo care“ (skin-to-

skin contact)
NICU MMC (1988)

NICU MMC (2008)



FCC in Máxima MC

• We zorgen voor een comfortabele, veilige en ontwikkelingsgerichte 
omgeving, waar vrouw, moeder en kind deel uitmaken van het gezin en het 
gezin deel uitmaakt van het team, met als doel de beste zorg te bieden.

• We houden rekening met het netwerk van vrouw, moeder en kind.
• De ouder-kindrelatie is essentieel op elk zorgniveau (laag, gemiddeld, 

hoog, intensieve zorg)
• We respecteren het recht op privacy voor patiënt en familie.
• Het gezin is 24 uur per dag welkom.
• Door middel van onderzoek en scholing van alle 

zorgverleners/ondersteuners zoeken we naar wegen om de geleverde 
zorg te verbeteren. 

• Door middel van scholing brengen we het gezin tot partner in de zorg



Uitdagingen

• Financieel / efficiëntie

• Er is meer ruimte (m2) nodig voor dit nieuwe concept

• Flexibiliteit stop op een bepaald punt (door hoge 
kosten van de infrastructuur?)



Neonatal 
Medium Care (MC)

Neonatal Intensive Care 
Unit (NICU)

Delivery

Obstetric 
High Care

(OHC)



Uitdagingen

• Cultuur en gedrag zijn belangrijk
• Logistiek en werkprocessen veranderen ingrijpend 
• De bouw is alleen ondersteunend
• Mock up

• Foto Mock-up zoeken



Cultuur en gedrag

“Wee Care” Project (2012 – 2014)

Philips Healthcare Clinical consulting 
& education team 

Gestandaardiseerde aanpak

Focus op ontwikkelingsgerichte zorg

>80 sites in de laatste 15 jaar!



Benchmarking

O - meting feb. 2012:

237 ideaal score (theoretisch)

122 score MMC



Implementatie

• Workshops
• Train the trainer
• Managers training
• Werkgroepen
• Management dashboard
• Creëren PDCA cirkel

Post verbetertraject-meting juni 2014:
• Ideaal score 237
• MMC score 207 (van122)



Vervolg



Uitdagingen

• Patiënt veiligheid
• Geavanceerd monitoring en alarm systeem nodig



Veiligheid

Verpleegkundige staf: 

• Geen “peer controle” zoals op een zaal

• Minder directe communicatie

• Geen visueel contact met patiënten, ouders en collegas

• Emotioneel probleem: onveilig en eenzaam gevoel

• Afhankelijk van technische oplossingen (stabiel?)

• Een aantal problemen moeten opgelost worden met het veranderen 
van gedrag, niet met technologie.



Risico Analyse

Methode: Healthcare failure mode and effect analysis 
method (HFMEA)

Risico classificatie:

• Ernst als het gebeurt
• Kans dat het gebeurt
• Mogelijkheid tot detectie

Score



Het Proces:
• Alle rode risico’s moeten 

opgelost worden
• Oplossingen moeten gezocht 

worden in technologie en 
processen

• Voor elk risico is een 
gedocumenteerd process 
nodig.

• Livegang is alleen mogelijk als 
elk risico is opgelost. 



Oplossing

Primair: 
Bedside monitor
• Centraal post
• Interbed communicatie

Notification:
• Alarm server
• Handhelds

Reduceren risico’s:
• Training zorgverleners`(rode 

alarmen, alarmgradatie’s)
• Bewustwording



MOS
Medisch oproep systeem

Alarm

geen data!

VOS
Verpleegkundig oproep systeem

MA
Medisch alarm met inhoud 

Centrale 
bewakingspost

Berichtenserver 



• Relatie tussen alarmen vitale 
parameters (SpO2) en 
verzorgingsrondes

• S’nachts veel minder 
technische alarmen dan 
overdag



Evaluatie 2017

Resultaten van een enquete met betrekking tot alarmen  
vergeleken 
met bevindingen uit een video-observatieonderzoek 
om respons van verpleegkundigen op kritieke alarmen te 
kwantificeren.
Resultaten:
• Respons op kritische (rode) alarmen is relatief laag, wat 

suggereert dat niet alle alarmen relevant genoeg zijn om 
op re reageren. 

• Het aantal alarmen wordt niet als teveel ervaren. Er is wel 
ruimte voor verbetering.

• Eénpersoons kamers lijken geen invloed te hebben op de 
alarmperceptie en respons zolang er toegang is tot real-
time monitor curves en een functionele handheld



Optimalisatie

Implementatie van een slimme handheld: 

CareEvent 

Ascom i62

Ascom Myco 2



Uiteindelijk doel: Stille NICU!

Optimalisatiestappen

1. Verbetering kennis- en vaardigheden m.b.t. monitoring
2. Optimaliseren workflow rond alarmafhandeling: 

Gebruik van bed tot bed communicatie, alarm pauze, 
alarm silence

3. Alarmsettings in de monitor: 
alarmvertraging, implementatie “slimme alarmering”

4. Protocollering van alarm standaarden en grenzen
5. Verbetering van het monitoringsysteem, mobile 

caregiver (Philips)





Aantal alarmen vóór, tijdens en na 
optimalisatie

Aantal alarmen afgenomen gedurende de optimalisatiestappen. Fase na 
alle stappen geeft de meeste reductie in alarmen
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Take home

• Family Centred Care en SFR is een enorme uitdaging voor 
het ziekenhuis en zorgverleners.

• Voor een succesvolle implementatie is samenwerking 
tussen alle partijen en disciplines nodig. 

• Het implementeren van een nieuwe visie is 
verandermanagement. 

• Het gebouw is niet leidend, maar een startpunt en kan het 
proces ondersteunen.
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Take home

• Bouw Mock-up ruimtes en ontwerp daar je nieuwe 
werkprocessen.

• Vertrouw op de technologie.

• Echt, het werkt, uiteindelijk wil je niet meer terug.
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Tot slot

• Wacht niet met het implementeren van FCC tot je gaat 
verhuizen.

• Bedenk een top 3 van acties waar je morgen op de afdeling 
al mee kunt beginnen om de familie meer bij de zorg te 
betrekken en ga daar mee aan de slag.

• Het hele proces is meer een reis dan een doel. Wees 
geduldig!



Dank voor de aandacht

h.vandemortel@mmc.nl
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