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Voor vragen gedurende de presentatie:
(Let op dat je aan iedereen of alleen aan presentator kunt kiezen)

Moderators:
Theodor Poels | Simon Schoonen
Royal HaskoningDHV Digital

Welke narratieve informatie over cliënten in de zorg zou beter ontsloten moet worden voor
u en waarom?

hoe belangrijk iets is voor iemand/wat echt belangrijk is
beleving
kwaliteit van zorg

leefplezier

zorg persoonsgerichter te maken
input voor verbetering van beleid

levensloop

Feedback ophalen en trends uithalen

Waaraan ontlenen mensen hun kwaliteit van leven

Even wat
vragen
over
jullie…

Poll 1: Voor wat voor soort organisatie ben
je actief?

Poll 2: Een groot deel van de verslaglegging in de zorg is
narratief. Hoeveel kennis heb je over narratieve informatie?

Poll 3: Doet jouw organisatie op dit moment iets om
geschreven informatie te ontsluiten?

Webinar Verhalenvenster
Vivianne de Vries

Verhalenvenster is ontstaan in innovatieve sferen
•
•

•
•
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Programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V)
Taakstelling narratieve informatie: “Onderzoeken hoe te komen van narratieve informatie tot bruikbare
kwaliteitsinformatie, waarna de resultaten van de verkenning en de vervolgstappen worden afgestemd
met het veld alvorens een advies aan te bieden aan de minister.”
• Werkend Proof of Concept werkt met tekst-mining
Platform IZO
Werkt aan innovatie in informatievoorziening in de langdurige zorg. IZO is met burgers in gesprek
gegaan over wat zij belangrijk vinden in informatievoorziening. Zij gaven aan meer regie te willen
voeren over hun zorg, keuze-informatie is daar een onderdeel van.
• Verrijking Verhalenvenster door video-mining
• Verkennen zorgbrede toepassing van de technieken

Het Verhalenvenster
29 oktober 2020
Lilian Lelieveld
tanteLouise
Annanina Koster
Royal HaskoningDHV Digital

Agenda
• De ‘makers’ van het verhalenvenster
• Introductie en demonstratie Verhalenvenster
• Zes thema’s gezamenlijk uitwerken legt basis
voor gebruik narratieve informatie in KIK-V
• De belangrijkste lessen van het consortium

Wie maakten het
verhalenvenster?

En hoe ging dat dan?

Het Verhalenvenster is een
online platform
• Narratieve informatie (verhalen) uit diverse bronnen wordt
op inzichtelijke en persoonlijke wijze gedeeld
• Gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (3
inhoudelijke thema’s)
• Maakt gebruik van tekst mining methoden om verhalen te
verzamelen en te presenteren
• Doelgroepen: cliënten en mantelzorgers (indirect:
professionals)

• Verhaal: zin of korte tekstpassage die iets zegt over
beleving en/of ervaren kwaliteit in de verpleeghuiszorg

Vanuit een wetenschappelijke basis

Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg
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Leren in de praktijk
(Jennings)

Positive Health
(Machteld Huber)

Uitdagingen bij narratieve
informatie
• Balans tussen normatief en narratief
• Transparantie van narratieve informatie
• Communicatief kwetsbare cliënten moeten in staat
kunnen zijn om hun verhaal te vertellen
• Betrouwbaarheid en validiteit van informatie

14

Het verhalenvenster is nuttig
als keuze-informatie en voor
leren en verbeteren
1. Cliënten en mantelzorgers die nog een keuze moeten
maken voor een verpleeghuis kunnen de verhalen
gebruiken om een beeld te krijgen van een
verpleeghuis.
2. Mensen die reeds cliënt zijn van een specifiek
verpleeghuis kunnen de verhalen gebruiken om
thema’s binnen hun eigen verpleeghuis bespreekbaar
te maken zodat er intern geleerd en verbeterd kan
worden.

Een aantal belangrijke
randvoorwaarden
• Gebruikte bronnen van narratieve informatie
(alleen tanteLouise voor Proof of Concept)
 Interne cliëntenreviews
 Kwaliteitsverslagen Verpleeghuizen
 Inspectieverslagen IGJ

• Randvoorwaarden

 Geen additionele administratieve belasting voor
verpleeghuizen, professionals of cliënten
 Informatie uit meerdere bronnen en het moet duidelijk
zijn uit welke bron de informatie komt
 Het verhalenvenster velt zelf nooit een waardeoordeel
 Disclaimer op de website

Proof of Concept

Tekst verwerking
• Één interne review is één “verhaal”
 Één regel in een Excel bestand

• Één zin uit een kwaliteitsverslag of IGJ
rapportage is één verhaal
 PDF’s zijn opgeschoond
 Toen opgeknipt in zinnen

 Niet altijd even makkelijk, goede tussenweg gevonden

• Alle verhalen gekoppeld en gecheckt op match
met thema-woordenlijst
 Woordenlijst is iteratief aangescherpt

• Één database met al deze informatie gemaakt
 Overgedragen aan ICATT voor de visualisatie

Matches met woordenlijst
"Mijn moeder kwam van een andere zorginstelling en kon
niet lopen. Zij zat de hele dag in haar rolstoel of lag
in bed. Bij Heerma State ging zij na enige tijd onder
begeleiding met een rollator van haar slaapkamer naar de
huiskamer. Hierdoor hoefde zij niet meer met een takel
uit bed te worden getild. Dankzij haar rollator was zij
fitter dan daarvoor."

"20-7-2017; - Rapportage ‘manager WWZ Actueel’; - Verbeterregister
Wintmolen; - Overzicht van ziekteverzuim en personeelsverloop van de
te bezoeken locatie(s); - Lange Termijn Personeelsplanning 2015–2020
Stichting Elisbeth; d.d. april 2016; - Inzet centrum zorgfuncties;
d.d. 27 september 2017; - Strategisch opleiden bij Stichting
Elisabeth, 2016–2020; - Beleid Bekwaam is bevoegd."

"Onder het begrip ‘vrijheidsbeperking’ verstaat de inspectie
alle maatregelen die de vrijheid van bewoners beperken."
"Het is tevens onduidelijk of de registratie (56 stuks) juist is omdat dit
registratieformulier buiten het in te vullen kader allerlei toevoegingen en
doorhalingen kent."
"Zij zegt; “ik probeer het wel weer vanavond en anders blijft het maar zitten”."
"Bij een andere somatische bewoner
is in de rapportage te zien dat
zorgverleners regelmatig bij de
bewoner binnen lopen."

"De houding van het personeel is vriendelijk, beleefd, warm,
belevingsgericht naar bewoners en familie/ bezoek. Ze houden
zich aan afspraken en bij veranderingen/ bijzonderheden wordt
je dezelfde dag geïnformeerd. Ze kennen de bewoners goed, dat
zie/hoor je terug in de benadering naar de bewoners.Het enige
minpuntje vind ik dat er geen toilet dicht bij de woonkamer
is. Woon je achter op de gang en je moet nodig naar het toilet
en je mobiliteit is minder goed dan is een \" ongelukje\" gauw
gemaakt."

"Toch had de zorgverlener besloten de
bewoner mee naar buiten te nemen omdat
deze anders nooit buiten komt."

"Prettige verpleging/ verzorging, wordt veel ondernomen, ook vanuit het personeel individueel
naar de bewoners toe. De sfeer is rustig, gezellig en vertrouwd. Nu ook tuin aangelegd voor de
bewoners, dat was voorheen het grootste minpunt maar is nu opgelost."
"Zij hebben hierdoor meer bewegingsruimte en ervaren meer vrijheid."
"Verbinding met de buitenwereld: We willen zo veel mogelijk senioren uit de wijk
van onze locatie gebruik laten maken en hen onze deskundigheid aanbieden."
"• Dwaaldetectie (polsband): een cliënt kan ervoor kiezen om een polsbandje te
dragen, waarmee verzorgend/verplegend personeel een melding krijgt wanneer een cliënt
zich (onbewust) bij een uitgang van een locatie bevindt; dit ter ondersteuning voor
het geven van vrijheid."

"De accommodatie is altijd netjes en schoon,
prettig balkon, ik kan lekker naar buiten.
Ruime kamers en veel licht. De kamer wordt ook
heel goed schoongemaakt. De verzorging hier is
heel goed, ze zijn allemaal vriendelijk en
aardig. Ze hebben ook alle tijd voor mij en
geduld. Afspraken heb ik niet echt. Ze brengen
mij bijvoorbeeld naar bed als ze daar tijd voor
hebben (dat heb ik zo afgesproken) en op het
moment dat ik bel weten ze dat het echt nodig
is. De verplegers hebben het heel erg druk merk
ik. Maar ondanks dat merk ik er niks van voor
mij zijn ze heel goed. Ik heb niks slechts te
vertellen."

Uitbreiding naar video’s
• Analyse van 63 YouTube video’s van tanteLouise
 Slideshows
 Interviews
 Met/zonder gesproken tekst
 Met/zonder bijschrift

• Een video bestaat uit heel veel plaatjes achter elkaar
Speech-to-text

Scene detection

Captioning

Object detection

Een aantal belangrijke
randvoorwaarden
[00:1
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Zijn er vragen mbt de
techniek?

Focusgroep
• Voldoet het Verhalenvenster aan de doelstelling?
• Welke aanvullingen zijn er voor eventuele
doorontwikkeling?
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De 4 belangrijkste lessen van het
consortium
1. Strategische keuzes op de zes thema’s moet je
samen maken
Alle ketenpartners moeten betrokken zijn

2. Toepassing van narratieve informatie vergt
multidisciplinariteit

Kennis van cliënten en professionals, zorgstelsel en –keten,
data-analyse en verwerking, vormgeving

3. Beoogde doelgroepen moeten rechtstreeks
betrokken zijn

De pilot bij tanteLouise leverde een schat aan informatie op,
toonde een aantal aandachtspunten aan

4. Verwacht geen perfectie

Net als bij kwantitatieve kwaliteitsinformatie zal de toepassing
altijd een incomplete weergave bieden. Disclaimers (tekst niet
uit context halen, er kunnen geen rechten aan worden ontleend)
vermoedelijk nodig
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6 thema’s samen uitwerken legt basis
voor narratieve informatie in KIK-V
Doelgroepen en doelen: Voor wie moet narratieve informatie ontsloten en
gepresenteerd worden, en waarvoor?
Eenheden van narratieve informatie: Woorden, zinnen, paragrafen of hele
pagina’s? Geschreven tekst of gesproken audio/video? Foto’s?
Inhoudelijke basis
Waarover moet de gepresenteerde informatie gaan? En waarover niet?

Bronselectie: Uit welke bronnen mag de gepresenteerde informatie afkomstig
zijn? Wat is valide en ‘eerlijk’, wat niet?
Beheer en analyse van informatie: Welke data worden geëxtraheerd? Kiezen we
voor standaardisatie of juist niet? Aan de bron of bij het bewerken?
Presentatie van informatie: Hoe geven we de narratieve informatie weer?
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Sparren over
het vervolg

En wat
vinden
jullie
hiervan?

Poll 4: Wat vind je van het Verhalenvenster als keuze
instrument voor potentiële nieuwe cliënten?

Het werkende proof of concept laat zien aan de
hand van een (sub)thema uit het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg (Ik kan naar buiten als ik dat wil)
dat de gebruiker zich een beeld kan vormen over een
onderwerp door tekst selecties te maken uit
verschillende bronnen.
Poll 5: Als het gebruikt wordt voor keuze informatie
(cliënten mantelzorgers), moeten er dan thema’s aan
toegevoegd worden en zo ja welke?
Poll 6: Zie je het Verhalenvenster als een potentieel
leerinstrument voor zorgorganisaties/zorgaanbieders?

Vraag aan
het
panel…
Lilian Lelieveld
tanteLouise

Annanina Koster
Royal HaskoningDHV Digital

Open vraag 1: Waar zie jij nog meer kansen om narratieve
informatie beter in te zetten in jouw werkomgeving
(verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg etc?

Open vraag 2: Wil je betrokken worden bij verdere
uitwerking van toepassingen rondom ontsluiten van
narratieve informatie in de zorg?

Jullie inbreng is waardevol
•

KIK-V bespreekt de resultaten van het webinar met het tactisch overleg en de werkgroep Verhalenvenster

•

IZO bundelt zorgbrede toepassingen en zoekt naar manieren om innovatie te stimuleren

Kijk ook op:
https://www.ynformed.nl/zorg/

Visit us on:
www.royalhaskoningdhv.com/digital
Follow us on:

