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Hoe kun je technologische innovaties die 
verpleegkundigen ondersteunen in hun werk zo 
ontwerpen dat deze ook echt gebruikt worden? 

Verpleegkundigen besteden slechts een derde van hun 
werk direct aan de patiënt, de rest van de tijd zijn ze 
kwijt aan registratie, administratie en logistiek. Slechts 
30% van de technologieën die ontwikkeld worden om 
daar verandering in te brengen, is succesvol ingevoerd. 
Dit percentage is zo laag doordat de innovatie vaak niet 
aansluit bij het werkproces van verpleegkundigen. 

Verpleegkundigen betrekken bij het innovatieproces 
zou voor een betere aansluiting kunnen zorgen. Maar 
verpleegkundigen zijn druk, heel druk! Toch zijn zij 
experts over hun eigen werk en bovendien ook goed in 
het bedenken van oplossingen. Dus hoe betrek je ze? En 
waar hebben verpleegkundigen nou echt behoefte aan? 
Daarom wil je in een vroegtijdig stadium al samenwerken en 
co-creëren, maar daarvoor zijn verpleegkundigen ook vaak 
weer te druk.

In deze kaartenset staan voorbeelden van hoe je dit toch 
kunt doen, met geleerde lessen uit het project COUNT. 

Deze kaartenset is voor iedereen die zich bezighoudt met 
zorginnovatie voor en met verpleegkundigen.



COUNT, ofwel Communication and Operation on 
the Unit between Nurses and Technology, was een 

onderzoeksproject waar studenten en onderzoekers 
(Hogeschool Utrecht) samen met verpleegkundigen 
(UMC Utrecht en St. Antonius), bedrijven (Ascom, 
Pontes, Panton, Menzor) en organisaties (V&VN, 
UCreate) hebben gewerkt aan innovaties die de 
hoge werkdruk van verpleegkundigen kunnen 

verminderen, zodat ze echt kunnen doen waar ze 
voor opgeleid zijn: de zorgtaken!

COUNT



Looptijd: 2018 – 2021

In samenwerking met 
37 verpleegkundigen 50 studenten
13 technici en ontwerpers 13 onderzoekers

Voor meer informatie: www.count.hu.nl



Design 
Thinking

Binnen complexe vraagstukken zijn verschillende 
problemen met elkaar verbonden. Wat een 

probleem is voor de één, is niet automatisch een 
probleem voor de ander.

Design Thinking helpt om de perspectieven van de 
verschillende personen beter te kunnen begrijpen. 

Dit gebeurt in co-creatie.

 



In de Double Diamond is te zien dat het goed defi niëren 
van de problemen en het samen focus kiezen, minstens zo 

belangrijk zijn als het bedenken van oplossingen. 

Door deze oplossingen vervolgens ook snel te maken 
en te testen in de praktijk, levert dit eerlijke feedback 

op, waarna je in verschillende iteraties je problemen en 
oplossingen keer op keer scherper krijgt.

Co-Creatie
Om de perspectieven van alle betrokkenen continu mee 
te nemen wil je het liefst alles in co-creatie doen. In de 

praktijk is dit vaak niet haalbaar en zeker in de zorg is dit 
een uitdaging.

Wanneer heb je wie nodig? In welke fase moet je 
de verpleegkundigen betrekken? In ieder geval niet 
alleen aan het begin en ook niet alleen aan het eind. 

Een belangrijk moment is de splitsing tussen de twee 
‘diamonds’, hier ga je kiezen waar je je op gaat focussen. 

Streef ernaar om in elke fase van het proces 
co-creatie toe te passen. 

Fasen�van�
Design�Thinking



Empathize

Leren over de doelgroep, je helemaal 
onderdompelen in hun perspectief. Zoeken 

naar verhalen die blijven hangen.



Deze eerste fase is bedoeld om vanuit 
het probleem empathie te ontwikkelen 
voor de verschillende stakeholders 
in het ziekenhuis. Je kunt denken 
aan verschillende verpleegkundigen, 
maar bijv. ook patiënten en hun 
familie, artsen, schoonmakers of 
logistiekmedewerkers. Het doel van deze 
fase is om aannames over het probleem 
en de betrokken personen achter 
je te laten. 

Echte verhalen van echte mensen 
verzamelen, het liefst vanuit zoveel 
mogelijk perspectieven!

Leg alles vast, ook als je nog niet weet of 
je de informatie nodig hebt. Verzamel 
teksten en quotes, maak foto’s, video’s 
en zoek afbeeldingen. 

Empathize



Define

Bijstellen van het probleem 
en keuzes maken!



Het doel van deze tweede fase is de 
kern van het probleem te vinden. 
Vanuit de empathize fase heb je een 
berg met informatie. Nu kun je de data 
gaan clusteren en analyseren.

Wat is nu echt het probleem waarvoor 
we een oplossing zoeken? 
En voor wie is dit een probleem?

Aan het eind van deze fase kies je op 
welk probleem je je gaat richten.

Defi�ne



Ideate

Ideeën bedenken, zoveel mogelijk!



Nu je weet op welk probleem je je gaat 
richten, ga je in de derde fase ideeën 
bedenken. In deze fase geldt: “er zijn 
geen slechte ideeën,” want juist vanuit 
aparte ideeën ontstaan de meest 
innovatieve oplossingen. 

Bedenk altijd zoveel mogelijk ideeën 
(ongeveer 100, en dat is geen grapje). 
Pas na de eerste voor de hand liggende 
ideeën, komen de vernieuwende. 
In deze fase kan het interessant zijn 
om bijv. inspiratie op te doen in hele 
andere sectoren: hoe doen ze zoiets bij 
de gemeente, bij een multinational, een 
start-up of bij de Efteling?

Vanuit die vele ideeën maak je 
misschien combinaties of je kiest een 
veelbelovende richting.

Ideate



Prototype

Maak het!



In de vierde fase ga je je gekozen idee 
uitwerken en realiseren. Eerst in een 
snelle, goedkope en versimpelde versie, 
en in latere iteraties uitgebreider. Door 
het idee ervaarbaar te maken zul je in de 
testfase echte feedback op kunnen halen 
van je toekomstige gebruikers.

Het is belangrijk om te weten welke 
onderdelen van de oplossing je wilt 
uitwerken voor de verschillende 
gebruikers. Wat betekent dit voor 
een verpleegkundige? Waar zal die in 
aanraking komen met de oplossing en 
wat wordt er van hem of haar verwacht?

Maar ook: wat betekent dit voor de 
organisatie en wie zijn er nog meer 
betrokken? Kun je elementen van 
de oplossing zo echt laten lijken dat 
iedereen zich er een voorstelling van kan 
maken hoe dat zou zijn? 

Prototype



Test

Test het prototype in de praktijk.



In de vijfde en laatste fase ga je het 
prototype testen. Het is belangrijk 
om de mening van alle betrokkenen 
te horen. Toch is dit vaak nog niet het 
einde van je project. Uit de test komen 
vaak inzichten over hoe de oplossing 
verbeterd kan worden of soms moet het 
probleem opnieuw worden gedefi nieerd. 

Je kunt de fases van Design Thinking 
dus keer op keer opnieuw doorlopen, 
totdat je een oplossing hebt die aansluit 
bij de behoeften van je gebruikers en 
helemaal past binnen het ziekenhuis. 

Test



Deze kaartenset kun je gebruiken om inspiratie 
op te doen over hoe je verpleegkundigen kunt 
betrekken in alle fasen van het ontwerpproces.  

 
Er is een aantal algemene kaarten die gaan over tijd 
en plaats. Daarnaast zijn er kaarten met methoden 

en kaarten met voorbeelden.  
 

Op de achterzijde van deze kaart zie je wat de 
verschillende kleuren en icoontjes betekenen.

Deze 
kaartenset



Met sterren geven we suggesties voor de mate van het 
betrekken van verpleegkundigen (vanaf nu: vpk), die 
helpen om te bedenken of je echt het verpleegkundig 
perspectief in je proces hebt meegenomen.

Algemene 
inzichten 
over tijd

Meer weten? Per methode staat een google 
zoekterm vermeld

Methode-
kaarten

Sterren

Algemene 
inzichten 
over plaats

Voorbeeld-
kaarten

Minimale vorm van het betrekken van vpk

Grotere betrokkenheid van vpk 

Meeste betrokkenheid van vpk

Soorten kaarten



Co-creatie is met elke doelgroep heel anders. Grote 
uitdagingen van co-creatie met vpk (maar ook met 

anderen in de zorg) is dat ze weinig tijd hebben. 
Binnen COUNT hebben we een aantal algemene 

inzichten opgedaan over co-creatie met vpk. 
Hoeveel tijd kun je vragen? En op welke plaats

kun je het beste in contact komen met vpk? 

Voor�je�
start



Kort: 5 – 15 min

Midden: 30 – 60 min

Lang: 2 – 4 uur

Extra lang: een hele dag/meerdere dagen of 
regelmatig terugkerende afspraken 
 

 

Op de afdeling, tijdens het werk

Op de afdeling, in een pauze

Op of in de buurt van de afdeling, na werktijd

In het ziekenhuis, op andere locaties

Buiten het ziekenhuis

Tijd

Plaats



Kort

Problemen ophalen, aannames checken, 
ideeën beoordelen, feedback vragen: veel van 
deze activiteiten kun je in hele korte tijd doen 
met vpk. Op een rustige dag kun je spontaan 

best 5 tot 15 minuten van hun tijd vragen.



Pluspunten
+  Je hoeft het niet lang van tevoren te regelen.
+  Je kunt in korte tijd veel meningen ophalen.

Minpunten
-   Je stoort vpk tijdens hun werk of in hun pauze.
-  De feedback is oppervlakkig.

Aandachtspunten
• Zorg voor een goede voorbereiding: maak een korte 

pitch, een poster of een infographic.
• Maak het ervaarbaar en leuk: gebruik zoveel mogelijk 

beeldmateriaal en weinig tekst (liefst alleen woorden 
of korte quotes).

• Bekijk de methode ‘dot voting’ – dit is een snelle en 
makkelijk manier om mensen te laten stemmen  
of kiezen.

Voorbeeld: Posters ophangen in de koffiekamer, vpk 
kunnen hier langs lopen en een aantal stickers plakken bij 
wat ze interessant of belangrijk vinden.



Midden

Praten over een probleem op de werkvloer, 
een casus bespreken, voorleggen van ideeën 

en concepten. Wanneer onderwerpen 
aansluiten bij de wereld van vpk kun je in 

een gesprek van een half uur tot een uur al 
heel veel data ophalen. Stem van tevoren af 
met een afdelingshoofd of er vpk zijn die tijd 
hebben voor een gesprek of een interview.



Pluspunten
+  Je kunt echt in gesprek gaan, vpk voelen zich gehoord.
+ Je hebt tijd om door te vragen en zo meer informatie  
 te krijgen.

Minpunten
-  De input die je krijgt is van individuele personen, dit  
 moet je zelf nog combineren en vergelijken.

Aandachtspunten
• Zorg voor een goede voorbereiding, gebruik 

beeldmateriaal om sneller tot de kern te komen.
• Doe dit niet met een grote groep, maar het liefst met 

2 of 3 vpk.
• Stel open vragen.

Voorbeeld: Gesprekken met vpk kunnen gaan over 
onderwerpen als werkdruk, technologische innovaties of 
competenties. In de vorm van interviews, maar ook in de 
vorm van korte gebruikstesten.



Lang

Mogelijkheden voorleggen, hierop 
voortborduren, gedeeld begrip krijgen, 
projecten pitchen. Wanneer je wat meer 

tijd hebt kun je met één of meerdere vpk of 
andere stakeholders een sessie organiseren. 

Dit vergt een goede planning en afstemming, 
want het is niet gemakkelijk om zoveel tijd van 

zorgverleners te krijgen.



Pluspunten
+  Je kunt meerdere denkstappen maken en van   
 problemen naar oplossingen gaan.
+  Je kunt een sessie met meerdere mensen doen, die op  
 elkaar kunnen reageren: een oplossing is dan meer 
  systemisch gedragen (vanuit verschillende perspectieven).

Minpunten
-  Dit moet je lang van tevoren regelen (als het al lukt). 
-  Kost veel tijd (van jezelf en van vpk).

Aandachtspunten
• Een goede voorbereiding en planning: je hebt veel tijd 

gekregen, zorg dat je deze optimaal benut.
• Kom niet alleen om informatie op te halen, zorg dat je 

ook wat teruggeeft (inzichten, kennis).
• Maak er een leuke sessie van en combineer het bijv. met 

een lunch of een borrel.
• Hoe leg je het vast? Laat je mensen zelf schrijven/

tekenen, neem je het op of laat je iemand notuleren?

Voorbeeld: Een synthese-sessie waarin gezamenlijk
inzichten worden geformuleerd, gebaseerd op customer 
journeys die zijn gemaakt door studenten tijdens het 
meelopen op verschillende afdelingen.



Extra lang
of�vaker

Wanneer je vpk volledig de regie wilt 
geven in een traject vergt dit een 

grotere tijdsinvestering: hele dagen, een 
innovatieweek of design sprint of een 

regelmatig terugkerende afspraak (bijv. 1x  
per week). 



Pluspunten
+  Wanneer je dit voor elkaar krijgt, heb je echt het   
 verpleegkundig perspectief te pakken.
+  Bij repeterende afspraken kun je elke volgende stap  
 samen zetten, voorbordurend op de vorige keer.

Minpunten
-  Dit moet je lang van tevoren regelen (als het al lukt). 
-  Kost veel tijd (van jezelf en van vpk).

Aandachtspunten
• Zorg voor een goede voorbereiding en planning. Je 

hebt veel tijd gekregen, zorg dat je deze optimaal 
benut en echt met de vpk kunt co-creëren.

• Maak er een leuke sessie van en combineer het bijv. 
met een lunch of een borrel.

• Kijk naar de samenstelling van je groep, heb je 
genoeg verschillende perspectieven aan tafel? Lukt 
dat niet, kijk eens naar de methode ‘persona’s’.

• Hoe leg je het vast? Laat je mensen zelf schrijven/
tekenen, neem je het op of laat je iemand notuleren?

Voorbeeld: Wekelijks een uur voor een update over een 
project om samen verder te denken, waar zowel technici, 
vpk, assistenten en fysiotherapeuten bij aanwezig zijn. 



Op�de�afdeling,�
tijdens�het�werk

Vpk zijn de hele dag heel druk bezig met hun 
werk. Door aanwezig te zijn op de afdeling kun 

je dit werk observeren en af en toe  
vragen stellen.



Pluspunten
+  Je bent in de context van de vpk en je kunt dus met je  
 eigen ogen zien wat er gebeurt.
+  Je weet zeker dat je vpk tegenkomt.

Minpunten
-  Vpk zijn aan het werk.
-  Je kunt het gevoel hebben dat je in de weg loopt.
-  Het kan ineens heel druk worden en dan kun je beter  
 weg gaan.

Aandachtspunten
• Overleg wat je komt doen en vraag of er ruimte voor 

is die dag.
• Je kunt helpen met simpele taken zoals een bed 

opmaken, dan komt er misschien wat tijd vrij om je 
vragen te stellen.

Voorbeeld: Een dag meelopen op een afdeling. Met een 
pak van een vpk aan hoor je er helemaal bij. Als je samen 
de bedden opmaakt ontstaan er vanzelf gesprekken die 
veel kennis opleveren.



Op�de�afdeling,�
in�de�pauze

Op elke afdeling is er een aparte ruimte 
(kantoor of koffieruimte) waar je kunt 

verblijven. Vpk zijn aan het werk, maar ze 
komen tussendoor vaak even de  

ruimte binnen.



Pluspunten
+  Je bent in de buurt van de vpk.
+  Je loopt niemand in de weg.

Minpunten
-  De tijd die je inneemt gaat af van de pauze of van de  
 tijd met de patiënt.
-  Als het heel druk is, kan het voorkomen dat er   
 niemand komt.

Aandachtspunten
• De koffiepauze is heilig, je moet wel een heel leuke, 

eenvoudige vraag of activiteit verzinnen.
• Laat vpk zelf beslissen of ze willen bijdragen of niet.

Voorbeeld: Een expertmeeting tijdens een koffiepauze, 
waarbij posters en quotes zijn geprint en opgehangen. 
Vpk lopen langs de posters en geven met stickers aan wat 
ze interessant of belangrijk vinden (methode dot-voting). 



Op�of�in�de�buurt�
van�de�afdeling,�
na�werktijd

Na de dienst kun je de vpk treffen in de buurt 
van de afdeling. Dit zou een goed moment 
kunnen zijn, want ze zijn klaar met werken. 

Maar misschien zijn ze wel erg moe of hebben 
ze nog andere verplichtingen 

na het werk.



Pluspunten
+  Je stoort de vpk niet in hun werk.
+  Omdat het in de buurt van het werk is, is reistijd  
 geen belemmering.

Minpunten
-  Na een werkdag willen de meeste mensen wel  
 graag naar huis.

Aandachtspunten
• Spreek van tevoren af wie er langskomen.
• Plan geen ingewikkelde sessie.

Voorbeeld: Tijdens een Design sprint een paar vpk aan 
het einde van hun dienst vragen om reacties te geven op 
tussentijdse resultaten, bijv. ideeënposters. Betrokkenen 
bij de sprint kunnen uitleg geven over wat er op staat. 
Vervolgens kunnen vpk hun mening geven en deze bijv. 
op post-its schrijven.



In�het�ziekenhuis,�op�
andere�locaties

Ziekenhuizen hebben meestal vergaderruimtes 
of onderwijszalen. In deze ruimtes worden 
vaak cursussen, oploopjes of congressen 

georganiseerd. Je kunt hier zelf iets 
organiseren of aansluiten bij een  

bestaand initiatief.



Pluspunten
+  Je stoort de vpk niet in hun werk.
+  Als je aansluit bij andere initiatieven waar al vpk   
 komen, hoef je niet zelf actief deelnemers te werven.

Minpunten
-  Het is iets extra’s, het kan moeilijk zijn om  
 vpk te vinden.
-  Organiseren en de juiste mensen vinden in het   
 ziekenhuis kost meer tijd.

Aandachtspunten
• Breng je bijeenkomst onder de aandacht op  

de afdelingen.
• Kijk of je een enthousiaste vpk kunt vragen om ook 

collega’s uit te nodigen.

Voorbeeld: Om de voortgang van een project te 
communiceren kun je een bijeenkomst organiseren, bijv. 
een ‘pitch&drinks’, waar studenten of onderzoekers hun 
projecten presenteren en je afsluit met een borrel. Toch kan 
het nog steeds een hoge drempel zijn voor vpk om hier aan 
deel te nemen. Het past niet in de hectiek van de dag, of het 
is toch te belastend na afloop van een dienst.



Buiten�het�ziekenhuis

Je kunt vpk ook uitnodigen op je eigen 
werkplek of een andere locatie. Misschien is 

er wel een congres waarvan je weet dat er vpk 
aanwezig zullen zijn.



Pluspunten
+  Vpk zijn uit de context en hectiek van hun werk,
 waardoor er mogelijk meer ruimte is om mee  
 te denken. 
+  Bij een congres zijn er vaak vpk uit  
 verschillende ziekenhuizen.

Minpunten
-  Het is iets extra’s, dus het is onzeker hoeveel  
 vpk komen. 
-  Het kan veel tijd kosten om het te organiseren.

Aandachtspunten
• Wat wil je ophalen en wat kom je brengen: zorg dat dit 

in balans is. 

Voorbeeld: Deelnemen aan het jaarcongres van de V&VN. 
Hier komen veel vpk met wie je korte gesprekken  
kunt aangaan. 

Voorbeeld: Vpk uitnodigen voor sessies op je eigen 
werkplek, als deze niet te ver van het ziekenhuis is. Houd er 
dan wel rekening mee dat ze mogelijk niet komen opdagen.



Er zijn veel bestaande ontwerpmethoden voor 
Design Thinking en co-creatie in boeken en op het 
internet te vinden. De kaarten in deze set zijn een 
greep uit deze methoden. We hebben ze toegepast 
in COUNT en hebben er dus specifieke inzichten 

over het gebruik in de zorg hebben opgedaan. Als je 
meer wilt weten over de methoden en inspiratie wilt 
zoeken, dan vind je op de achterkant van dit kaartje 

enkele tips voor boeken en websites.

Meer lezen  
over�ontwerp- 

methoden



Boeken

Websites
Designkit - IDEO
www.designkit.org

Design Method Toolkit - Digital society school 
toolkits.dss.cloud/design/

Systemic Design Toolkit
www.systemicdesigntoolkit.org

Inclusive Design Toolkit - University of Cambridge
www.inclusivedesigntoolkit.com

Change By Design - Tim Brown (2009)

This is Service Design Thinking - Marc Stickdorn(2011)

Convivial toolbox - Liz Sanders, Pieter Jan Stappers (2012)

This Is Service Design Doing - Marc Stickdorn (2018)

Ontwerpen voor Zorg en Welzijn - Job van ’t Veer, Eveline 
Wouters, Monica Veeger, Remko van der Lugt (2020)



Persona’s

“De ene verpleegkundige 
is de andere niet...” 



Omdat je niet altijd vpk in je projectteam hebt, kun 
je persona’s maken van vpk. Persona’s zijn (vaak 
heel verschillende) fi ctieve personen, die je als het 
ware aan het woord kunt laten wanneer je voor 
beslissingen staat in je project.

Een persona heeft een naam en bestaat meestal uit 
een korte beschrijving, een foto, een quote en een 
aantal karaktereigenschappen.

Zelf maken op basis van literatuurstudies 
+ feedback van vpk

Interviews/meelopen 
+ feedback van vpk

Samen met vpk persona’s maken 
+ feedback van andere vpk

In welke fase maken?

In welke fase gebruiken/inzetten?

Persona’s design thinking



Na diverse interviews en meeloopdiensten hebben 
we vier persona’s van vpk gemaakt: de verbeteraar, 

de teamspeler, de ethicus en de snelle fi xer. Deze 
persona’s zijn ingezet tijdens een Design Sprint in 

het ziekenhuis, want tijdens die week waren er niet 
altijd vpk aanwezig. 

Op deze persona’s staan persoonlijke 
eigenschappen, frustraties, doelen en een verhaaltje 

met een (werkgerelateerde) situatie. 

Persona’s 
van�vpk

Methode: Persona’s



Tips
• Baseer een persona op kenmerken van 

meerdere personen.
• Voorkom kwetsende stereotypen.
• Maak de persona’s divers en zoek juist  

naar uitersten.
• Gebruik de persona’s als leidraad in je 

ontwerpproces: “Zou dit idee ook een oplossing 
zijn voor Anna?”.

“Nu ik deze persona’s lees, zie ik 
zoveel gelijkenissen met de vpk die 
ik heb geïnterviewd, terwijl dat in 

een ander ziekenhuis was.” 

- Student

Anna, 42
de snelle fixer



Meelopen op de 
afdeling

“Je snapt het pas als je het zelf een keer 
ervaren hebt...” 



Een vpk kan je vertellen over zijn of haar werk, 
maar je voelt meestal pas echt hoe dat is als je het 
zelf meemaakt. Je let misschien op heel andere 
dingen dan de vpk zelf. Je kunt ervoor kiezen om 
alleen te observeren of je kunt sommige taken ook 
helpen uitvoeren. 

Bedenk van tevoren ook goed welke informatie je 
wilt verzamelen en neem een klein opschrijfboekje 
mee voor je aantekeningen.

Enkele uren meelopen met een vpk 
of een assistent

Een hele dienst meelopen met een vpk 
of een assistent

Alle diensten (dag, avond, nacht) meelopen 
met een vpk of een assistent

In welke fase?

Shadowing methode



Om 7.15u bij het St. Antonius Ziekenhuis aanwezig, 
langs de ‘pakkenautomaat’ om een wit pak in de 

goede maat te halen en vervolgens een hele 
dienst meedraaien.

 Taken verdelen tijdens de dagstart, helpen de 
bedden op te maken en uitleg krijgen over het EPD. 

Tussendoor werden de vpk wel 
30 keer gestoord, wat een multitaskers zijn het! 

Om 16.00 uur moe en voldaan naar huis. 

Onderzoeker
draait�dienst

Methode:�Meelopen�op�de�afdeling



Tips
• Neem een klein opschrijfboekje mee om 

aantekeningen te maken (geen laptop).
• Stel vooral ‘domme’ vragen (als er tijd voor is).
• Probeer zoveel mogelijk mee te doen, maar geef 

ook je grenzen aan.
• Vraag of je foto’s mag maken.

“Het hoeveelste jaar zit je eigenlijk 
in de studie verpleegkunde? 

Oh, je doet dat helemaal niet? 
Je zou hier zo kunnen werken!” 

- Afdelingshoofd



Studenten van HBO-Verpleegkunde en de 
minor Co-design liepen samen diensten mee in 
het ziekenhuis: een dagdienst, avonddienst en 
nachtdienst. Het idee was dat zij, baat konden 

hebben van elkaars kennis en expertise. Zo gingen 
de HBO-V-studenten op een andere manier naar 

bepaalde gewoontes kijken en leerden de co-
designstudenten veel over de werkzaamheden van 

de vpk.

Studenten op 
de�afdelingen

Methode:�Meelopen�op�de�afdeling



Tips
• Door een team te maken van een student 

verpleegkunde en een ontwerp- of ICT-student, 
leren ze van elkaar.

• Het is handig als ze na afloop in een aparte 
ruimte kunnen samenkomen (leeg kantoor 
of koffieruimte), zodat ze samen kunnen 
bespreken wat ze hebben geobserveerd.

• Neem een groot vel, post-its en stiften mee (als 
je een ‘customer journey map’ wilt maken, zie 
methode).

“Ze dachten dat ik een 
verpleegkundige was, en toen kreeg 

ik ineens een zak bloed in mijn 
handen geduwd.” 

“Ik dacht eerst, ja, ik heb al stage 
gelopen, wat heb ik hier nu aan, 
maar samen met die co-design 

student hier staan is echt anders, 
ik heb allemaal nieuwe inzichten 

opgedaan.” 

- Student co-design

- Student verpleegkunde



Customer Journey 
Map

“We hebben geturfd en we zagen dat de 
verpleegkundige 42 keer gebeld werd 

tijdens een dienst.”



Een customer journey map, klantreis of patiëntreis 
is een visualisatie van de route en de stappen, 
die een persoon doorloopt gedurende bijv. een 
zorgverleningsproces. Vaak wordt dit gebruikt voor 
de reis van een patiënt, maar het kan ook gebruikt 
worden voor het in kaart brengen van de stappen 
die een vpk doorloopt. 

Bijv.: wat moet een verpleegkundige allemaal 
doen om bloeddruk te meten bij een patiënt en dit 
vast te leggen in het EPD? Klinkt simpel, maar bij 
observatie blijken dat toch veel stapjes te zijn.

Zelf maken op basis van literatuurstudies 
+ feedback van vpk

Interviews/meelopen 
+ feedback van vpk

Samen met vpk een journey maken 
+ feedback van andere vpk

In welke fase?

Patiëntreis; “customer journey”



Tijdens het meelopen van een dienst hielden de 
studenten een journey bij van de vpk. Ze schreven 

op wat er allemaal gebeurde tijdens de dienst: 
taken, quotes, reacties van vpk, etc. Na afl oop 

legden ze met post-its en stickers alles wat er was 
gebeurd vast in de journey. Dat leverde een goed 

gevulde brown paper op. 

Customer�journey�
van�vpk-diensten

Methode:�Customer�journey�map



Tips
• Leg alles klaar voor de dienst begint (o.a. 

genoeg post-its!).
• Gebruik stickers zodat je minder hoeft te 

schrijven (bijv. met emoticons).
• Leg zoveel mogelijk vast in aantekeningen en 

in foto’s (vraag hiervoor wel toestemming en 
zorg dat zorgverleners en patiënten hier nooit 
herkenbaar op staan). Leg ook reacties, emoties 
en quotes vast.

• Kijk zonder oordeel; inzichten hieruit afl eiden 
komt later.

• Laat je verrassen.

“Wauw, ik wist niet dat ik zo vaak 
gebeld werd op een dag.”

- Vpk



Tussentijdse�evaluatie

“Ideeën, concepten, mock-ups en prototypes 
kunnen tussentijds met beoogde gebruikers 

en andere betrokkenen worden geëvalueerd.” 



Door ideeën, concepten, mock-ups en prototypes 
tussentijds met vpk te evalueren deel je het 
ontwerpproces op in iteratieslagen. 

Door steeds de feedback van vpk mee te nemen in 
de volgende slag wordt de kans op acceptatie en 
daadwerkelijk gebruik van het eindproduct veel 
groter. Als je de feedback zoveel mogelijk op de 
werkplek verzamelt, hoeft dit hen niet veel tijd te 
kosten. Daarnaast kunnen vpk zich dan ook beter 
voorstellen hoe het zou passen binnen hun werk. 

In de koffi  ekamer een korte demonstratie geven 
en reacties vragen aan vpk

Eén-op-één demonstreren aan vpk en 
reacties ophalen

Een sessie organiseren met vpk om reacties op 
te halen en uit te wisselen 

In welke fase?

User evaluation, user feedback, iterative design



Na een onderzoek over het gebruik van de COW 
(Computer On Wheels), bespraken we twee 

concepten met de vpk. Hierbij kwamen de volgende 
onderwerpen aan de orde: het werkproces, de 
opslag van de COWs, opladen van de COWs, 

voorbereiden van de medicijnen, indeling van de 
medicijnladen. We gebruikten een plattegrond van 

de afdeling zodat de vpk zich de werking van de 
concepten beter konden voorstellen: bijv. wat een 

optimale looproute was en in welke kamer de COWs 
het best konden worden opgeslagen.

Twee concepten 
voor�de�Computer

On Wheels 

Methode:�Tussentijdse�evaluatie



Tips
• Gebruik een plattegrond van de afdeling om 

verschillende looproutes aan te geven.
• Gebruik bijv. legoblokjes die objecten voorstellen.
• Laat vpk zelf met de materialen ‘spelen’.

“Na dit onderzoek weet ik precies 
wat mij te doen staat!”

- Afdelingshoofd



Gigamap

“Wel echt indrukwekkend, nu je alles zo naast 
elkaar op een grote poster ziet.”



Met een gigamap kun je een complex systeem in 
kaart brengen. De waarde van gigamapping is 
om gezamenlijk inzicht te krijgen in een complex 
probleem of situatie, door samen bijv. verschillende 
organisatie-onderdelen, betrokkenen en hun rollen 
en belangen in kaart te brengen.

Deze methode kun je bijv. gebruiken voor 
een multidisciplinair team van vpk, medisch 
specialisten, afdelingsassistenten, poli-assistenten 
etc. Met een uitgewerkte gigamap kun je ook de 
inzichten communiceren naar anderen. 

Zelf maken met een onderzoeksteam
+ feedback van vpk

Zelf maken en aan laten aan vullen door 
meerdere vpk

Samen met vpk maken 
+ feedback van andere vpk

In welke fase?

Giga mapping (zoeken op afbeeldingen)



Om informatie uit allerlei deelonderzoeken samen te 
brengen en overzicht te krijgen, hebben we met het 

onderzoeksteam een gigamap gemaakt. We hadden alle 
relevante documenten geprint en neergelegd op een 

grote tafel. Dit probeerden we te mappen: Wat kunnen 
we bij elkaar leggen? Hoe kunnen we de informatie 

clusteren? Lopen er lijntjes tussen verschillende 
onderwerpen? In continu overleg zijn we zodoende tot 

consensus gekomen.

Gigamap�na�
een�jaar�onderzoek

Methode:�Gigamap



Tips
• Bereid een gigamap sessie goed voor: je wilt alle 

relevante informatie bij de hand hebben.
• Gebruik scharen, plakband, lijm, post-its, 

touwtjes, een grote brown paper.
• Het is goed om nog een slag te maken over 

de gigamap om hem visueel aantrekkelijk en 
overzichtelijk te maken.

“Mag ik er een poster van? Ik wil 
hem graag op de afdeling hangen!”

- Afdelingshoofd
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Regie VPK 
vs. 

Regie Patiënt

Cultuur ZH - VPK
Nu vs. Toekomst

Subjectieve ervaring VPK 
werkdruk 

vs.
voldoening 

Snelheid van technologische vernieuwing 
vs. 

Traagheid van organisatorische besluitvorming

Inrichting van techniek 
vs. 

inrichting van werkprocessen 

Afdelingsproces 
vs.

organisatieproces

Financiën

Patiëntveiligheid 
vs. 

Laten/vermijden 
vs. 

Privacygevoelige data

Datadingen

Werkprocessen:
Rolverdeling vpk – rol apparatuur

Vs.
Rollen/taken anderen

Werkprocessen efficiëntie

VB: Medeye (VPK)
- Medeye (app) voor patiënt
- UMC gebruikt dit niet
- (vpk: patiënten kunnen het niet (allemaal))
- Visie UMC: ZH moet regie houden want 
heeft de verantwoordelijkheid - regelgeving Vraag: Is ZH er mee bezig om 

medisch model te veranderen 
naar sociaal model?

Pers
on

a’s

Patiënt
Patiënt ook verantwoordelijkheid/regie:
- Kan patiënt dit?
- Hoe weet je dat (zeker)? – Check
- Wil de patiënt dit?
En wanneer/ in welke situatie

Zelfmanagement patient
Trappenbrug et al.
Anneloes van Stam – zelfmanagement bij chronische ziekten

Grounded theory: 
PhD thesis Plut

marvel, 2017

- vpk technische skills
- tijd aan het bed
- taakwisselingen
- contact met familie
- hoe en waarom (blijven) 
mensen leren?

Culture eats strategy for breakfast

- Betrekken vpk bij innovatie vs. vpk 
ambitie/vpk leiderschap (nu) + 
switchen naar de toekomst
- Waardering vpk (Calimero?) – 
Hiërarchie (rol van de arts?)

S. Butler - Entreprenurse

Investeren in COW’s /in tablets? 
= Nu interessant, maar niet tegen de 
tijd dat investering is geëffectueerd.

Oplossingen implementeren voor alle afdelingen 

Afdelingen hebben eigen werkprocessen en kiezen 
vervolgens eigen (tussen) oplossingen + 
gefragmenteerdheid van processen
centraal vs decentraal

- Experience lab? Voor wie?
- Verpleegkundig adviesraad

Waarnemen van pilots/wat speelt er al?
- Hoe compleet zijn we?
- (Veel) verschillen tussen afdelingen
- Verschillen tussen ziekenhuizen

Gluren bij de buren voor oplossingsrichtingen.

(vb. Medicatiekar + COW kamer 1 – 
4, vkp voor patiënt kamer 1 en 6)

Registreren in verschillende systemen
- waarom zinvol?
- waarom verschillende systemen?

Images by freepik

- Bedbezetting
- Investeringen in techniek

Technologie slimmer maken (minder hoogwaardig werk) vs. 
Hoogwaardig werk vpk

EPD als perspectief vs. patiënt als perspectief

Data uit metingen ZH vs data van patiënt (fitbit/historische 
waarden diabetes)

+ connectiviteit (apparaten uit ZH automatische koppeling)

+ICT+reparatie/oplossingen

- arts
- afdelingsassistenten
- vrijwilligers
- patiënt

Werkprocessen technologie vs. hoe leren mensen

Relaties
Loopprocessen
Slimme meldingen
Taakdifferentiatie (dingen tegelijk)
Beschikbaarheid medicatie
Beschikbaarheid materialen 
Smart kamerbel
Waar is collega? Hulp nodig.

COUNT



Service�Blueprint

“Handig dat je in één overzicht kunt zien wat 
er nodig is, zowel voor de vpk als voor de 

technici.”



Een service blueprint is een schematische 
voorstelling van alle betrokkenen en stappen in 
een proces. Hierbij maak je onderscheid tussen de 
voorkant (de voor de gebruiker zichtbare kant van 
het proces), en de achterkant (de acties van alle 
verschillende rollen die nodig zijn). 
Bijv.: als een vpk een aanvraag doet voor 
bloedafname, dan vormen het aanvraagformulier, 
de manier van verzenden, de labmedewerker die 
op de afdeling komt en de uitslag in het EPD de 
voorkant van het proces. Aan de achterkant moet 
de aanvraag verwerkt worden door het lab, een 
afspraak in de agenda van een labmedewerker 
gemaakt worden, het bloedmonster voorzien 
worden van de juiste stickers en volgens de juiste 
procedure geanalyseerd. 

In welke fase?

Service blueprint

Zelf maken met een onderzoeksteam
+ feedback van vpk en technici

Zelf maken en aan laten aan vullen door 
meerdere vpk en technici

Samen met vpk en technici een service 
blueprint maken 
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Support
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Employee 
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Aanschaffen rollator Tags plaatsen

Rollator zal in het 
dashbord worden ge-
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Dashboard laat zien 
welke rollator waar naar-

toe moet.

Runner verplaatst rol-
lator naar afdeling-

shub

Afdelingshub is ge-
registreerd dmv track 

and trace

Patient heeft een 
rollator nodig.

Patient gebruikt de 
rollator.

Patiënt verlaat het 
ziekenhuis

VPK zet rollator op de 
gebruikte rollator 

afdelingshub.

‘Runner’ zet rollator 
terug in schone
 afdelingshub

Dashboard afdeling-
shub +1 rollator

Er is iets kapot de vpk 
maakt een melding

'Runner' komt rolla-
tor ophalen

Zet rollator terug in 
schone afdelingshub

Dashboard afdeling-
shub +1 rollator

Grote schoonmaak of 
onderhoud

Rollator afschrijving 
-1

Reparatie rollator Afschrijven

QR-scanner schade 
melder

'Runner' komt om 
een kleine 

schoonmaak te doen

'Runner' neemt rollator 
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Gebruikte rollator 
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Dashboard laat zien wat 
er moet gebeuren met 
de gebruikte rollator

De vpk pakt een rollator 
vanuit afdelingshub

Service Blueprint: Rollator concept UMC Utrecht

Dashboard afdelingshub 
-1 rollator

Status rollator = 
ingebruik

Lectoraat Co-Design, Hogeschool UtrechtProject: COUNT 2019

Tijdens onze Design Sprint in het UMCU hebben we 
een Service Blueprint gemaakt van de service rondom 
beschikbare en inzetbare rollators in het ziekenhuis. 
Op deze blueprint is de rol van de gebruiker te zien 

(in dit geval vpk, assistenten en fysiotherapeuten die 
ze inzetten bij patiënten), de rol van de technische 

ondersteuning (vindbaarheid door track-and-trace) en 
van onderhoud en logistiek.
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Actions
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Aanschaffen rollator Tags plaatsen

Rollator zal in het 
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Afdelingshub is ge-
registreerd dmv track 

and trace

Patient heeft een 
rollator nodig.

Patient gebruikt de 
rollator.

De vpk pakt een rollator 
vanuit afdelingshub

Dashboard afdelingshub 
-1 rollator

Status rollator = 
ingebruik

Service�blueprint
rollators

Service Blueprint: Rollator concept UMC UtrechtMethode:�Service�blueprint
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Lectoraat Co-Design, Hogeschool UtrechtProject: COUNT 2019

Tips
• Zoek uit wie er allemaal een rol hebben in je 

toekomstige service of dienst en geef hen een 
plek in je blueprint.

• Maak de stapjes van het proces heel klein en 
bedenk per stap: wie en wat is hiervoor nodig?

• Maak de blueprint eerst op een groot vel met 
post-its, dan kun je nog makkelijk schuiven.

“Handig om te zien wat onze rol 
gaat zijn in dit proces.”

- Logistiek medewerker



Clusteren

“De clusters zijn heel herkenbaar voor mij als 
verpleegkundige!“



Informatie die in verschillende vormen vastgelegd 
is (bijv. post-its of inzichtkaarten) kun je met je 
onderzoeks- of ontwerpteam gaan clusteren. Dit 
kan door gerelateerde informatie bij elkaar te 
hangen en een titel te geven die het probleem of de 
kans duidt (bijv. werkonderbrekingen, gebrek aan 
competenties). Ook kun je verbanden leggen tussen 
verschillende clusters; dit helpt bij het bepalen 
van thema’s waarop je je verder wilt richten. De 
clusters en thema’s kun je aan ziekenhuispersoneel 
voorleggen om te verifi ëren.

Zelf clusteren; alleen de hoofdthema’s 
voorleggen aan vpk om te verifi ëren

Zelf clusteren; clusters voorleggen aan vpk om 
te verifi ëren (de gehele clusters)

Samen met vpk een cluster-sessie houden

In welke fase?

Cluster/clusteren design thinking 



Dot�voting

“COUNT your votes.”



Dot voting is een handige methode als je in weinig 
tijd van vpk wilt weten welke richtingen, ideeën 
of oplossingen zij het meest (of minst) relevant 
vinden. Je hebt bijv. de probleemrichtingen 
geclusterd of je hebt een aantal ideeën geschetst. 
Je kunt dit kort toelichten en daarna kunnen vpk 
zelf nog jouw informatie bekijken en één of meer 
stickers plakken bij de onderwerpen die ze het 
meest of minst belangrijk vinden. 

Tijdens een koffi  epauze heel kort je bevindingen 
of ideeën pitchen (bijv. met behulp van 
een poster) en vpk vragen op de voor hen 
belangrijkste of interessantste te dot voten

Uitgebreider toelichten aan vpk: wat je hebt 
gedaan en hoe je bent uitgekomen op je 
inzichten en ideeën. Vragen op de voor hen 
belangrijkste of interessantste te dot voten 

Uitgebreider toelichten (zie ) en aan 
meerdere stakeholders, niet alleen de vpk

In welke fase?

Dot voting (design thinking) 



Tijdens de koffi  epauze is er heel weinig tijd, daarom 
hadden we een speciaal stickervel gemaakt om het 
dot voten nog makkelijker en intuïtiever te maken. 
Vpk konden stemmen met nummers (1ste, 2de, 3de 
keus), met icoontjes voor “zo zie ik het NU” en “in 

de toekomst” en ‘een UMCU’tje’ voor wat ze het 
allerbelangrijkste vonden. 

Dankzij deze stickers was het mogelijk om toch veel 
verschillende inzichten op te halen ondanks dat we niet 

lang konden praten.

Dot�voting�
in�de�koffi��epauze

Methode:�Dot�voting



Tips
• Bereid het zelf heel goed voor.
• Maak het leuk en maak het simpel.
• Neem iets lekkers mee om je deelnemers  

te bedanken.

“Ik dacht, NEE, niet mijn pauze, 
maar dit was echt wel een leuke en 

korte manier om toch input te 
kunnen geven.” 

- Vpk



Expertsessie

“Het was zo leuk om zoveel betrokken en 
enthousiaste mensen te spreken. Ik ben 

hierdoor weer helemaal gemotiveerd voor  
mijn onderzoek.”



In een expertsessie kun je in korte tijd krachten 
en kennis bundelen om een stap te maken in 
het innovatieproces. Van tevoren moet je wel 
bedenken welke disciplines betrokken moeten 
worden, afhankelijk van het onderwerp. Als er een 
technologische oplossing voor vpk wordt ontworpen 
zou je in het team van experts in elk geval een vpk, 
technicus en ontwerper willen hebben. Verder is het 
van belang dat je de sessie goed voorbereidt 
en structureert.   

Organiseer een korte sessie (1 uur) met vpk, 
technici en ontwerpers

Organiseer een uitgebreide sessie (dagdeel) 
met vpk, technici en ontwerpers 

Organiseer een aantal sessies met vpk, 
technici, ontwerpers

In welke fase?

Expertsessie



Design�sprint

“Wat is er veel bedacht en gemaakt in  
één week!”



In een design sprint doorloop je in korte tijd een 
heel ontwerpproces: van Empathize tot Test. Je 
gaat met het ontwerpteam een week lang aan de 
slag met een ontwerpvraag. Deze vraag komt vanuit 
de praktijk en moet je van tevoren goed afstemmen 
en afbakenen. Tijdens een design sprint vlieg je 
op gezette tijden experts in: vpk, technici, etc. 
Van tevoren moet je dus duidelijk hebben welke 
disciplines je wilt betrekken. Aan het eind van de 
sprintweek heb je fysieke of digitale prototypes 
die je kunt demonsteren aan vpk en andere 
stakeholders, bijv. door middel van een rollenspel 
(zie methoden en voorbeelden hierover).

nvt.

nvt.

Een design sprint duurt altijd meerdere dagen 
en vereist een goede voorbereiding. Ook heb je 
een procesbegeleider (sprintmaster) nodig die 
hier ervaring mee heeft

In welke fase?

Design Sprint (en kijk op count.hu.nl)



Inzichtkaarten

“We dachten dat alles goed ging op de 
afdeling want we krijgen nooit meldingen, nu 

blijkt dat ze ‘meldingsmoe’ zijn.”



In de loop van je project vergaar je veel informatie 
waar je inzichten uit wilt halen. Dit kun je doen 
door met een aantal experts (bijv. je eigen collega’s) 
inzichten vast te leggen op inzichtkaarten. Op een 
inzichtkaart staan een titel, een inzicht en de bron.
Degene die de data heeft verworven presenteert 
de informatie en de experts schrijven op wat dit 
hen aan inzichten oplevert. Ten slotte deel je de 
inzichten met elkaar en probeer je clusters en 
verbanden daartussen te vinden.                                                                

Inzichtkaarten genereren met je eigen collega’s 
en 1 vpk

Inzichtkaarten genereren met je eigen collega’s 
en meerdere vpk

Inzichtkaarten genereren met collega’s, 
meerdere vpk, en andere stakeholders

In welke fase?

Insight cards (design thinking) 



In de Empathize fase hadden we 21 journeys 
van diensten van vpk verzameld. Met behulp 

van inzichtkaarten hebben we tijdens een sessie 
met experts inzichten geformuleerd. Studenten 

presenteerden kort wat er in hun journeys stond 
en wat ze hadden meegemaakt tijdens hun 

meeloopdiensten. De experts konden daarna 
de journeys uitgebreider bekijken en in gesprek 
gaan met de studenten. Tussendoor schreven ze 

inzichten op de kaarten, die ze aan het einde van de 
sessie met elkaar deelden.

Inzichtkaarten�bij�
een�expertsessie

Methode:�Inzichtkaarten



Tips
• Het kaartje mag heel simpel zijn.
• Zorg dat je meer dan genoeg kaartjes hebt.
• Vraag bij elk inzicht naar de informatie die 

leidde tot dit inzicht (met eventueel een quote)
en de bron.

• Deel de inzichten met elkaar.
• Probeer clusters te vinden en verbanden 

te leggen.

“Het is goed om te beseff en wat ruwe 
data is en wanneer je hieruit een 

conclusie trekt, waar je vervolgens 
je ontwerp op kunt baseren.”

- Onderzoeker

Titel

Hier kunnen we van leren, want ...

!"#$

%&'(('

(schrijf het over of knip uit de poster en plak hier)

)$*&+,'-(("'



Rollenspel

“Fantastisch, ik zie helemaal voor me hoe dit 
gaat werken.” 



Je kunt je ideeën en oplossingen voor nieuwe 
processen of producten in de context van het 
ziekenhuis demonstreren. Hierbij kunnen 
onderzoekers bepaalde rollen uitbeelden, zo veel 
mogelijk op de bedoelde locatie. Zo wordt het idee 
voor vpk (en andere stakeholders in het ziekenhuis) 
ervaarbaar: Hoe zou dit hun werk veranderen? 
Hierdoor krijg je waardevolle vragen en feedback.

Vpk als toeschouwer bij rollenspel in 
koffi  epauze, kort om reactie vragen (eventueel 
d.m.v. post-its/stickers)

Vpk als toeschouwer bij rollenspel, na afl oop in 
gesprek over wat ze hebben gezien: wat sprak 
hen aan, wat niet? waarom? 

Vpk als deelnemer in rollenspel en achteraf 
evalueren - hoe voelde dit voor hem/haar? 

In welke fase?

Rollenspel Design Thinking



Op de laatste dag van onze Design Sprint in het 
UMC Utrecht hebben we ons service design concept 
voor rollators getest. Om dit zo realistisch mogelijk 

te doen, bereidden we een rollenspel voor. Eén 
persoon ‘Randy de Runner’ speelde een centraal 

fi guur uit onze oplossing: ‘Randy de Runner’, 
Randy is verantwoordelijk voor het tijdig leveren 

van schone en goed functionerende rollators. Door 
dit proces na te spelen kregen betrokkenen uit 

het ziekenhuis een goed beeld van hoe het service 
design concept zou uitpakken in de praktijk. 

Rollenspel�in�het�
UMC Utrecht

Methode: Rollenspel



Tips
• Schrijf een kort script, wie zegt en doet wat  

en wanneer. 
• Het doel is de oplossing zo realistisch mogelijk te 

demonstreren (met fysieke of digitale prototypes).
• Kies een locatie en laat zien waar de nieuwe 

oplossing komt te staan, bijv. met tape op  
de grond.

“Hier kun je de rollators echt niet 
neerzetten, want hier komen straks 

de etenskarren te staan.” 

- Vpk



Op de laatste dag van onze Design Sprint in het St. 
Antonius ziekenhuis hebben we onze prototypes getest 

in een rollenspel. Iemand speelde een vpk met een 
verbeteridee. De vpk noteerde haar idee op één van de 
prototypes: het innovatiebord in de koffi  ekamer. We 

lieten zien wat de vervolgstappen in het vebeterproces 
waren, met onder andere een prototype van een 
innovatiedatabase. Door na te spelen hoe dit kon 

werken kregen betrokkenen uit het ziekenhuis een goed 
beeld van hoe ons ontwerp zou uitpakken in de praktijk.

Rollenspel�in�het�
St.�Antonius�Ziekenhuis

Methode: Rollenspel



Tips
• Schrijf een kort script, wie zegt en doet wat 

en wanneer .
• Als je mock-ups maakt van apps of webpagina’s 

zet dan het logo van het ziekenhuis daarin en 
laat je inspireren door hun eigen website.

• Vraag of je voor het rollenspel 
ziekenhuiskleding mag lenen.

“Oh, dat idee van die automatische 
verlichting! Wordt dat nu al 
opgepakt? [...] Oh dit is een 

prototype, het lijkt ZO echt.”

- Vpk



Ideeënposter

“Een poster bekijken mensen sneller dan een 
verslag, en je hebt er ook minder  

tijd voor nodig.”



Een ideeënposter is een goede manier om bondig 
en visueel weer te geven welk idee je hebt bedacht 
en waarop dat is gebaseerd. Je kunt zo in korte tijd 
toelichten aan vpk (en andere stakeholders) wat 
je hebt gezien en wat je naar aanleiding daarvan 
hebt bedacht. Vpk kunnen erop reageren, bijv. door 
post-its te plakken op je poster, of door groene of 
rode stickers te plakken bij ideeën die ze wel of niet 
interessant vinden. 

Poster in koffi  epauze kort presenteren aan vpk, 
vragen om stickers te plakken

Poster uitgebreider presenteren aan vpk en tijd 
voor mondelinge reacties

Poster uitgebreider presenteren aan vpk en 
met vpk in gesprek over aanvullingen en 
aanpassingen op de ideeën

In welke fase?

Poster presentatie (negeer de wetenschappelijke 
posters), ‘3, 30, 300 - poster’



Nadat de studenten met diensten hadden 
meegelopen, hebben we een expertsessie 

georganiseerd. We hadden een posterformat 
gemaakt waarop de studenten konden weergeven 

welke oplossing ze hadden bedacht voor welk 
probleem. Dit presenteerden ze kort aan de 
aanwezige experts waarna de experts vragen 

konden stellen. Iedereen had post-its en stickers 
zodat ze feedback, ideeën en interessante 

stakeholders voor het betreff ende idee op de poster 
konden plakken.

Posters�tijdens�een
expertsessie

Methode: Ideeënposter



Tips
• Probeer zoveel mogelijk visueel weer te geven 

(zoek eens een poster op met de 3, 30,  
300 - regel).

• Vermeld quotes van vpk: dit kan ook veel 
informatie geven.

• Maak duidelijk hoe je tot dit idee bent gekomen.
• Maak je idee concreet en visueel, dat maakt het 

makkelijker om het je voor te stellen en dus ook 
om te reageren.

Wat�zet�je�op�je�ideeënposter:
• Wat heb je gezien? (quotes, afbeeldingen, 

observaties).
• Wat is daarin volgens jou een probleem? 

Maak dit probleem ook visueel!
• Wat is jouw oplossingsidee? (ook visueel).
• Hoe draagt jouw idee bij aan het hogere doel, 

zoals kwaliteit van zorg en werkgeluk van vpk?
• Wie heb je al gesproken en wie zou verder mee 

kunnen denken? 
• Ruimte voor feedback en tips&tops.

“Wow, wat hebben de studenten  
veel bedacht”

- Expert van een ICT bedrijf



Interview

“Hij was helemaal enthousiast over ons 
onderwerp en ik heb allemaal handige  

tips gekregen.”



Interviews zijn in verschillende fases nuttig. Door 
vpk te interviewen kun je goed doorvragen naar 
wat voor hen belangrijk is. Op deze manier kun 
je voorkomen dat je je ontwerp baseert wordt op 
aannames over de gebruiker. In latere fasen kun je 
vpk bijv. eerste prototypes voorleggen en in gesprek 
gaan over in hoeverre deze prototypes bijdragen 
aan hun behoeften. Het beste werkt vaak een semi-
gestructureerd interview, met van tevoren bedachte 
onderwerpen, maar wel ruimte om hier tijdens het 
interview fl exibel mee om te gaan.

Interview enkele vpk

Denk na over persona’s; wat voor typen vpk 
zijn er hier. Probeer een zo divers mogelijke 
groep aan vpk te spreken, niet alleen de 
mensen die affi  niteit hebben met innovaties

Interview naast vpk ook andere stakeholders

In welke fase?

Empathy Interview, the fi ve whys methode



Een afstudeerstudent HBO-Verpleegkunde deed 
onderzoek naar hoe vpk meer gebruik kunnen 

maken van mobiele technologie. Hiervoor 
interviewde zij eerst verschillende aanbieders 

van mobiele technologie om beter zicht te krijgen 
op wat er allemaal bestaat en mogelijk is. In de 
interviews met vpk besprak ze in hoeverre vpk 
deze voorbeelden van mobiele technologie als 
meerwaarde zagen voor hun werk en de zorg 

voor patiënten. 

Interviews�over�de�
mobiele�vpk

Methode:�Interview



Tips
• Selecteer de juiste experts om te interviewen 

door je af te vragen wie er echt een antwoord op 
je vragen kan geven.

• Denk na over de volgorde van interviews, zodat 
je de mogelijkheid hebt om input uit eerdere 
interviews mee te nemen in latere interviews.

• Laat je verrassen: bied ruimte voor onderwerpen 
waar je zelf nog niet aan gedacht had.

• Probeer de ander echt te begrijpen, vraag 
daarom door als je niet zeker weet of je het goed 
begrepen hebt.

• Vraag aan het einde wat de ander van het 
interview vond. Soms komt er dan pas een echt 
interessant gesprek op gang.

• Als alternatief voor een lijst met onderwerpen 
kun je ook fysieke voorwerpen, foto’s, 
afbeeldingen of een applicatie meenemen en 
hierover in gesprek gaan.

“De vpk vond de thema’s heel 
herkenbaar, maar had ook nog 

verschillende aanvullingen”

- Afstudeerstudent HBO-Verpleegkunde



Terugkoppelen 
resultaten

“Na elke fase kun je de resultaten 
terugkoppelen aan vpk. Doe dat wel op een 

aansprekende manier!”



Door vpk en andere betrokkenen tussentijds en 
na afl oop te informeren over opgedane inzichten, 
ideeën, concepten, mock-ups en prototypes 
zorg je ervoor dat iedereen op de hoogte is van 
de ontwikkelingen en resultaten. Hiermee geef 
je mensen die verschillende functies hebben in 
het ziekenhuis ook de gelegenheid te reageren, 
waardoor je inzicht krijgt in verschillende 
perspectieven op het probleem en de voorgestelde 
oplossingen. Deze informatie is heel waardevol om 
mee te nemen in de vervolgstappen.  

Een digitale nieuwsbrief naar alle betrokkenen 
sturen, en vragen om reacties

Vpk vragen om reacties te schrijven op een 
poster in de koffi  ekamer 

Een sessie organiseren met vpk om reacties op 
te halen en uit te wisselen 

In welke fase?

Resultaten presenteren, informeren, infographics  



Binnen COUNT werkte een groot aantal mensen 
mee via allerlei deelprojecten. Om iedereen op 
de hoogte te houden van alles wat er gebeurde, 

verstuurden we nieuwsbrieven. Zo maakten lezers 
soms ook verbindingen tussen projecten die we 

als projectteam niet konden leggen, omdat wij niet 
volledig op de hoogte konden zijn van wat er zich in 

de ziekenhuizen op de verschillende 
afdelingen speelde.

Nieuwsbrief

Methode: Terugkoppelen resultaten 



Tips
• Je kunt de nieuwsbrieven ook gebruiken om 

bijeenkomsten aan te kondigen.
• Gebruik een tool zodat de nieuwsbrief meteen 

leesbaar is in de mail (bijv. Mailchimp, Laposta).
• Gebruik veel afbeeldingen en niet te veel 

tekst. Eventueel kun je doorlinken naar 
achtergrondinformatie.

• Hou de doelgroep in je achterhoofd: wat 
interesseert hen? (vpk zijn geïnteresseerd in wat 
een nieuw apparaat voor hen kan betekenen en 
niet in bijv. de technische specificaties).

• Zorg voor een makkelijke aanmeldmogelijkheid
• Communiceer ook via kanalen van de 

ziekenhuizen (intranet, nieuwsbrieven).

Gaan we ook een pilot draaien met 
dit prototype? 

- Projectleider ziekenhuis

- Hoofd innovatie ziekenhuis

Kunnen we dit afstudeerresultaat 
om gaan zetten in een app?

Reacties op nieuwsbrieven:



Als we onderzoek hadden gedaan op een afdeling, 
wilden we dat altijd terugkoppelen. Het was niet 

altijd mogelijk hiervoor een afspraak in te plannen 
of om alle vpk te bereiken. We maakten dan een 

poster met de belangrijkste resultaten en inzichten 
die we bijv. in de koffi  ekamer ophingen. We 

nodigden vpk ook uit om er reacties bij te schrijven. 
Als het lukte, presenteerden we de poster kort 
tijdens een koffi  epauze en vroegen we direct 

om reacties.

Poster op de 
afdeling

Methode: Terugkoppelen resultaten 



Tips
• Maak de poster visueel aantrekkelijk en gebruik 

niet te veel tekst.
• Vermeld altijd wat de vervolgstappen zijn.
• Voeg concrete vragen of stellingen toe waar vpk 

op kunnen reageren, en stel hiervoor materiaal 
beschikbaar (bijv. post-its en stiften).

• Als je veel reacties wilt, presenteer dan (kort) je 
poster en vraag direct om reacties.

KAN MIJN PATIENT ZELF 
REGISTREREN?

de “sherlock holmes”

DE ALLROUND ANAMNESE 
Een patient komt binnen op afdeling, door goed 
op te letten kun je al een eerste inschatting maken 
of deze patient eigen regie kan hebben en 
zelf kan registeren.

MENTAAL?  
- Leeftijd
- Zichtbare verwarring?
- Zenuwachtig?

MOTORIEK?
-  

SOCIALE OMGEVING?
- Familie of vrienden mee?
- Maakt praatje met
anderen terwijl wacht
-   

PERSOONLIJKHEID EN
ACHTERGROND?
- Beroep?
- Zelfstandig?
-

FYSIEK?
- Loopt goed?
- Wordt ondersteund?

DIGITAAL?
- Leeftijd
- Heeft een 
smartphone?
- 



Fysieke�prototypes

“Een fysiek prototype is een op schaal of op 
ware grootte gemaakt model van een ontwerp 

of product.”



Vroeg in het ontwerpproces kun je al een fysiek 
prototype maken van je beoogde ontwerp of 
product. Hierdoor maak je zichtbaar en tastbaar 
wat je in gedachten hebt. Voor vpk wordt het dan 
ook gemakkelijker om te bedenken of het ontwerp 
nuttig is en bruikbaar binnen hun werk, en om 
suggesties voor verbetering te geven. Daarom kun 
je het fysieke prototype ook het beste in de beoogde 
gebruikscontext plaatsen. 

In de koffi  ekamer een korte demonstratie 
geven en reacties vragen aan vpk 

Een-op-een demonstreren aan vpk en 
reacties ophalen  

Een sessie organiseren met vpk om reacties op 
te halen en uit te wisselen  

In welke fase?

Prototyping, fysiek prototype



Het leek vpk handig als de medicijnenverstrekking 
met de COW kon plaatsvinden, in plaats van met 

een aparte medicijnenkar. Met een 3D-printer 
hebben studenten een medicijnenlade gemaakt die 
precies in de COW paste, zodat vpk konden ervaren 
hoe dat zou werken. Naar aanleiding daarvan gaven 

de vpk nog nieuwe suggesties, zoals een andere 
indeling van de vakjes om aan te sluiten bij de 

afmetingen van veelgebruikte medicijnen.

Medicijnenlade�Computer�
On Wheels

Methode:�Fysieke�prototypes�



Tips
• Maak gebruik van beschikbare technieken,  

bijv. 3D-printing.
• Zorg ervoor dat het prototype aansluit bij  

de gebruikscontext.
• Maak het mogelijk om snel veranderingen aan 

te brengen in de prototype.

“Vpk werden enthousiaster over 
de COW nadat ze deze een tijdje 

gebruikt hadden” 
- Onderzoekers



Het UMCU is bezig om hulpmiddelen te voorzien 
van sensoren, zodat deze via track&trace snel 
kunnen worden gevonden in het ziekenhuis. 

Hierbij moet je met veel factoren rekening houden: 
veiligheid, schoonmaak, batterijen verwisselen, 

en verschillende materialen en vormen van 
hulpmiddelen. Uiteraard mag de bevestiging het 

gebruik van het hulpmiddel niet belemmeren. 
Studenten hebben een behuizing ontworpen voor 

de sensoren en deze 3D-geprint. Daarna konden ze 
dit in de praktijk testen.

Testen met Tags 
in�het�UMCU

Methode:�Fysieke�prototypes�



Tips
• Maak een testplan en bedenk van tevoren welke 

stappen je doorloopt.
• Voer de test uit met twee personen, de een 

kan het woord doen en de ander noteert de 
resultaten en maakt foto’s.

• Vraag van tevoren of je foto’s mag maken.

Een aantal tests konden we 
zelf doen, zoals de stoot-test. 
We hebben de tag op een stoel 
geplakt en deze meerdere keren 
op de grond laten vallen. Het 
was echter ook belangrijk om in 
het ziekenhuis te testen. De vpk 
gebruiken de apparaten elke dag, 
dus toen wij onze behuizing op 
de apparaten plakten, zagen we 
direct wat hier nog aan  
moest veranderen.

“Echt zo fijn dat we zoveel hebben 
kunnen testen. We zijn wel veel 
efficiënter gaan nadenken over  

de tests.” 

- Student



Tijdens de Design Sprint in het St. Antonius 
Ziekenhuis kwamen we tot de ontdekking dat er een 

nieuwe rol nodig is. Om dit inzicht te prototypen 
hebben we een nepvacature gemaakt voor een 

Kwartiermaker Verpleegkundige Innovaties.. Deze 
hebben we precies zo vormgegeven als echte vacatures 

van het ziekenhuis. In de vacaturetekst stond onder 
andere: “wat ga je doen?”, “onderdelen van je functie”, 

“jij brengt mee”, het aantal uren, de salarisschaal en 
hoe in contact te komen.

Nep
Vacature

Methode:�Fysieke�prototypes�



Tips
• Maak het zo realistisch mogelijk, zoek op wat in 

vacatures staat en maak zoiets na.
• Gebruik de vacature in een rollenspel.

“Deze vacature heb ik laten zien in 
een presentatie en nu gaan ze het in 

een ander ziekenhuis oppakken.” 

- Onderzoeker



Vpk hebben, startend met Florence Nightingale, 
altijd al goede ideeën gehad voor innovaties. En ze 
hebben het ook voor elkaar gekregen om die ideeën 
te verwezenlijken. Om de vpk van nu te inspireren 
om ook met eigen ideeën te komen hebben we een 

museum gemaakt van innovaties door vpk. Dit 
museum kan worden aangevuld met innovaties die 

bedacht zijn in het eigen ziekenhuis. 

Museum�innovaties�
door�vpk

Methode:�Fysieke�prototypes�



Tips
• Zorg voor een professionele, uitnodigende en 

verplaatsbare presentatievorm,  
bijv. een ‘kijkkastje’.

• Besteed aandacht aan het museum in de interne 
en externe communicatie van het ziekenhuis.

• Vul het museum op gezette tijden aan en 
maak daar een feestelijk moment van, in 
aanwezigheid van de vpk die het idee heeft 
ingebracht en uitgewerkt.



Mock-ups

“Een mock-up is een doorklikbaar interactie-
ontwerp, wat de gebruiker al de indruk geeft van 

een werkend eindproduct.” 



Vroeg in het ontwerpproces kun je al een mock-
up maken van je beoogde interactie-ontwerp 
voor een systeem. Hierdoor maak je zichtbaar en 
tastbaar wat je in gedachten hebt. Doordat vpk 
er al doorheen kunnen klikken, wordt het ook 
gemakkelijker om te bedenken of het ontwerp 
nuttig is en gemakkelijk in gebruik, en om 
suggesties voor verbetering te geven. Daarom 
kan de mock-up ook het beste in de beoogde 
gebruikscontext worden geplaatst en uitgeprobeerd. 

In de koffi  ekamer een korte demonstratie geven 
en reacties vragen aan vpk

Een-op-een laten gebruiken door vpk en 
reacties ophalen   

Een sessie organiseren met vpk om te 
gebruiken, reacties op te halen en uit 
te wisselen  

In welke fase?

Prototyping. Mock-up. 



Een afstudeerder heeft een mock-up gemaakt van 
een applicatie op een tablet waarmee patiënten 

tijdens een ziekenhuisopname zelf registraties over 
ingenomen medicatie kunnen invoeren. Ze doen dit 

door de medicatie te scannen: hiervan wordt een 
melding gestuurd naar het Elektronisch Patiënten 

Dossier (EPD) van de patiënt. De vpk die gedurende 
die dienst de verantwoordelijkheid heeft over de 
patiënt controleert of de registratie klopt. Daarna 

wordt deze defi nitief opgenomen in het EPD.

MED
app

Methode: Mock-ups 



Tips
• Zorg ervoor dat look&feel aansluit bij de 

huisstijl, en dat deze rust uitstraalt.
• Zorg voor (beperkte) interactiviteit, om te tonen 

hoe het zou kunnen werken.
• Zorg voor gemakkelijk te begrijpen uitleg bij de 

verschillende stappen.

“Patiënten worden onderschat in 
wat ze eigenlijk zelf kunnen. Dus 

het is een mooi uitgangspunt dat de 
regie meer bij de patiënt  

komt te liggen.”
- vpk



Tijdens de Design Sprint in het St. Antonius 
hebben we een interactieve mock-up van een 

innovatiedatabase gemaakt. Zo kunnen vpk zien 
welke ideeën er al door anderen zijn ingebracht, wat 

hen ook stimuleert om zelf ideeën voor innovaties 
aan te dragen. Deze database kan getoond worden 

op alle beeldschermen in het ziekenhuis, bijv. op de 
schermen in de gangen. Vpk vonden de mock-up er 

zo realistisch uitzien dat ze dachten dat 
hij al bestond.

Innovatie-
database

Methode: Mock-ups 



Tips
• Zorg ervoor dat de mock-up aansluit bij de 

look&feel van het ziekenhuis.
• Zorg voor (beperkte) interactiviteit, om te tonen 

hoe het zou kunnen werken.
• Zorg ervoor dat de content realistisch en 

herkenbaar is.

“Een website waardoor iedereen op 
de hoogte blijft en waar je ook kunt 

stemmen op ideeën. Super!”

- vpk



Storyboard

“Het verhaal blijft hierdoor wel beter hangen.” 



Een storyboard is een verhaal in visuele vorm 
(plaatjes of foto’s), wat je kunt vergelijken met een 
stripverhaal. Aan de hand van een storyboard kun 
je bijv. vertellen hoe een oplossing zou kunnen 
werken in de context van het ziekenhuis. Door in 
sleutelscènes de interactie met een oplossing te 
laten zien kunnen gebruikers zich dit 
gemakkelijker voorstellen.

Zelf een storyboard maken en reacties 
vragen van vpk

Een start maken met een storyboard, 
maar ook ruimte laten voor inbreng van 
vpk (hoe zou jij dit doen?)

Samen met vpk een storyboard maken 
(in bijv. een expertsessie)

In welke fase?

Storyboard design thinking (zoek op afbeeldingen)



Tijdens de Design Sprint in het UMCU hebben 
we een storyboard gemaakt van de service 

rondom rollators. In het storyboard stonden de 
verschillende stappen voor onder andere het 

schoonmaken en onderhouden van de rollators, wat 
door ‘Randy de Runner’, een onderhoudstechnicus, 

werd gedaan. Dit storyboard is gemaakt met 
Playmobil: we hebben verschillende scènes 

uitgebeeld en daarvan foto’s gemaakt.

Storyboard 
Rollator

Methode: Storyboard



Tips
• Je kunt een storyboard op verschillende 

manieren maken, als je niet kunt of wilt 
tekenen gebruik dan bijv. Lego of Playmobil en 
maak hier foto’s van.

• Je kunt ook plaatjes uitknippen uit tijdschriften
• Voeg gebruikers toe, wat zeggen ze, wat denken 

ze? (Of vraag hier feedback over).

Storyboard: Rollator 

Storyboard 

UMC Utrecht Lectoraat Co-Design, Hogeschool Utrecht

Medewerkers van de Centrale Hub  
waaronder Runners.

Project: COUNT 2019

Rollator

Aanmelden nieuwe rollator

Centrale Hub reparatieCentrale Hub schoonmaak 

Afvoer van rollator

Centrale Hub

Runner brengt rollator naar afd. hub

Runner zet rollator op schone plek

Patient gebruikt rollator

Patient gaat naar huis

Runner geeft kleine schoonmaak

Runner scant rollator 

Runner brengt rollator naar Centr.Hub



Tijdens de sprint in het St. Antonius ziekenhuis 
hebben we een storyboard gemaakt van een vpk 

die een verbeteridee heeft. In het verhaal komt aan 
bod hoe het verbeteridee eerst wordt gedeeld met 
andere vpk en daarna wordt opgepakt door een 

innovatie-team totdat het gerealiseerd is 
in de praktijk.

Storyboard 
Innovatieproces

Methode: Storyboard



Tips
• Hele simpele tekeningen zeggen al heel veel.
• Probeer emoties toe te voegen aan de personen 

die in het storyboard staan (denk hierbij 
aan emoticons).

• Je kunt een storyboard ook goed maken in 
Powerpoint, voor elke scène gebruik je een 
nieuwe slide.

badkamer

Verpleegkundige Anke heeft er genoeg van. Elke keer als 
een patient het lichtknopje in het toilet niet kan vinden, moet 
ze te hulp schieten.

Dat licht zou gewoon automatisch aan 
moeten gaan!

1. Anke heeft een idee!

In de verbeterbord-sessie worden allerlei verbeteringen besproken. 
Anke zegt: 
“Ik vind dat er nu eindelijk iets met de lampen in de toiletten moet gebeuren!” Iedereen is het 
er mee eens, dus Anke schrijft haar idee op het innovatiebord.

2. Het idee wordt van de afdeling

verbeterbord
innovatiebord

verbeterbord
innovatiebord

De hele week blijft het idee op het innovatiebord staan. Andere collega’s geven het een +. 
Iemand schrijft dat het wel duurzaam moet zijn; een ander vindt dat het licht niet ineens uit mag 
gaan als de patient nog op het toilet is

3. Collega’s vullen het idee aan

innovatiebord

Ivo, de verpleegkundig innovator, komt langs op zoek naar ideeën. 
Hij ziet het idee op het verbeterbord staan.  
Hij heeft dit idee al wel op 2 andere afdelingen gezien.

4. Ivo komt het idee ophalen

Hij voert het idee alvast in in de 
ideeen-database.

Ivo brengt een paar mensen bij elkaar om het verder te 
bespreken. Ze bepalen de precieze inhoud van het idee, 
welke problemen het oplost, de haalbaarheid en de voor-
ziene kosten. .

5. Ivo brengt collega’s van verschillende verpleegafdelingen samen

Hij maakt een poster van het idee. Hij brengt mensen van de afdelingen I&I en KFI bij elkaar die hierbij betrokken moeten worden. 
Ze worden allemaal enthousiast van de poster. 
Ze werken het verder uit tot een business case en een uitvoeringsplan.

6. De verpleegkundig innovator haakt ondersteunende afdelingen aan

AFDELING A3

Ivo vult het idee aan in de database. Anke en andere betrokkenen krijgen een update per e-mail. 
Op de afdelingsschermen zien geinteresseerden dat het idee is toegevoegd aan alle lopende verbeter-
projecten.

7. Terwijl aan de uitvoering gewerkt wordt, blijft iedereen op de hoogte

badkamer

In de verbouwing van vleugel E2 wordt de automatische verlichting geinstalleerd en wordt alles getest. 
De rest van het ziekenhuis volgt spoedig. Verpleegkundigen en patienten zijn er erg blij mee!

8. . De automatische verlichting wordt gerealiseerd

Idee van het jaar!

Anke’s idee is verkozen tot idee van het jaar! 
In de volgende verbeterbord-sessie heeft haar collega Zayra weer een nieuw idee.

9. Het idee van het jaar!



Poster als praatplaat

“Super overzichtelijk, de poster vat het 
allemaal samen.”



Een praatplaat is een poster met daarop een 
verhaal, proces of boodschap. De poster kan 
worden gebruikt als ondersteuning van een gesprek 
of interview, bijv. door het verhaal van een nieuwe 
innovatie in het ziekenhuis te verbeelden. 

Zelf een praatplaat maken en deze inzetten in 
een gesprek met een vpk

Zelf een praatplaat maken aan de hand van een
gesprek met een vpk; en deze inzetten in een
gesprek met (andere) vpk

Een praatplaat maken met input van vpk, zodat 
ze direct feedback kunnen geven

In welke fase?

Praatplaat design thinking, 
infographic (zoeken op afbeeldingen) 
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ENTREPRENURSE

ZINVOLLE 
REGISTRATIE

WAT  GEBEURT  ER  MET DE  
IDEEEN  in  de  organisatie

Wat een 
goed idee!
Wat een 

goed idee!

Na het eerste halfjaar van ons project hadden we 
meerdere thema’s en sub-thema’s geïdentifi ceerd 

met het onderzoeksteam. Om dit voor partners 
in het project en de vpk overzichtelijk te houden, 
hebben we een praatplaat gemaakt, die we tijdens 
meerdere sessies en gesprekken hebben ingezet.

Themaposter 
fase 1 COUNT

REGIE  BIJ  DE  Patient

Koppelingen  
tussen  apparatenMethode: Poster als praatplaat



“Ik zie gelijk hoe al die verschillende 
onderdelen van het project aan 

elkaar linken”

- Afdelingshoofd

Tips
• Zoek icoontjes op de website:

www.thenounproject.com
• Powerpoint is een goed en makkelijk alternatief 

om een poster in te maken als je geen Adobe 
gebruikt (je kunt het formaat wijzigen).

• Zoek online naar voorbeelden ter inspiratie.
• Zet geen of weinig tekst op de poster.
• Stel open vragen in het gesprek over de poster 

en vraag door (waarom zie jij dat zo?).
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De DesigNurse is een nieuwe rol voor een vpk die 
zich bezighoudt met innovatie. Een afstudeerder 

heeft deze rol uitgewerkt. Op een poster en 
bijbehorende kaartjes heeft zij weergegeven 
wat de rol inhoudt. Ook staat erop hoe deze 
rol samenwerkt met andere disciplines om 

verbeterideeën die geïnitieerd zijn door de vpk op te 
pakken en uit te voeren.

Poster
DesigNurse

Methode: Poster als praatplaat



Tips
• Wanneer je meerdere eindproducten maakt, 

maak dan een kleurenlegenda, zodat gelijk te 
zien is wat bij wat hoort.

Wanneer een verbetering is 
gerealiseerd, kan deze worden 
verspreid door het ziekenhuis.

IMPLEMENTEREN

Dit resulteerd in verbeteringen 
voor de werkomgeving van 

verpleegkundigen.

VERBETERING VAN DE 
WERKOMGEVING

De verbeterkansen die op de 
verschillende afdelingen 
bedacht worden, worden 

verzameld.

VERBETERKANSEN 
VERZAMELEN

De verbeterkansen van 
verschillende afdelingen 

worden gedeeld.  

VERBETERKANSEN 
DELEN

De verbeterkans met de 
meeste prioriteit vormt de 

basis voor het genereren van 
verbeterideeën.

IDEEËN GENEREREN

Om de keuze voor prioriteit 
te verifiëren, wordt de top 3 
verbeterkansen voorgelegd 
aan de verpleegkundigen 

op de afdeling.

AFDELING UPDATEN

Om te kunnen testen of de 
gekozen oplossing de kans 

verbetert, wordt er een 
prototype gemaakt of 

gekocht. 

PROTOTYPEN

Na het testen, komt het team 
weer samen om het geteste 

idee te evalueren. 

EVALUEREN

De verbeterkansen van alle 
afdelingen worden gedeeld. 

Vervolgens wordt er een orde 
aangebracht tussen de 

verbeterkansen.

CLUSTEREN EN 
PRIORITEREN

Op de afdeling wordt het 
prototype uitgeprobeerd door 

verschillende 
verpleegkundigen. 

TESTEN

Na het testen en evalueren, 
wordt er aan de afdelingen 

gecommuniceerd wat er 
verder gaat gebeuren met de 

verbeterkans. 

AFDELINGEN OP DE 
HOOGTE HOUDEN

Als de verbetering waarde 
opleverd voor de afdelingen, 

wordt er het idee 
aangedragen voor 

implementatie.

VERBETERAANVRAAG 
INDIENEN

Gedeelde 
verantwoordelijkheid

Sterktes van 
teamleden benutten

Creeëren van draagvlak 
voor implementatie

Gevoel van waardering 
voor verpleegkundige

Efficiënt gebruik van tijd 
van verpleegkundige 

Duidelijke 
laagdrempelige stappen

Verpleegkundigen

DesigNurse

Design 
Engineer

Design 
Facilitator

KE
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Keuze: De meest kansrijke 
verbeterkans.

Door: De Ontwerkgroep. Gebaseerd 
op input van de verpleegkundige.

Keuze: De oplossing met de meeste 
potentie.

Door: De Ontwerkgroep. Gebaseerd op de 
technische kennis van de Desiign Engineers.

Keuze: Verbetert deze oplossing de 
verbeterkans? 

Door: De ontwerkgroep. Gebaseerd 
op de testen met verpleegkundigen.

Keuze: Is deze oplossing 
het investeren waard?

Door: ’Innovatie’ 
manager.
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Verpleegkundigen 
kunnen de 

verbeterkansen 
laagdrempelig 

aankaarten bij de 
DesigNurse .

De DesigNurse 
houdt zijn/haar 

oren en ogen 
open voor 

verbeterkansen.

Verpleegkundigen 
kunnen hun mening 

geven over de 
geselecteerde 

verbeter kansen. 

Verpleegkundigen 
nemen deel aan 

de test.

De verbetering 
wordt 

geintroduceerd 
aan de 

verpleegkundigen. 

Elke verbetering die 
word 

geimplementeerd 
draagt bij aan het 
werk plezier van 

verpleegkundigen.

De Design 
Engineers maken 

een 
implementatie 

plan. 

De DesigNurses
delen de meest 

kansrijke 
verbeterkansen 

met hun 
afdelingen.

De DesigNurse 
houdt de 

verpleegkundigen 
op de afdeling op 
de hoogte over de 
voortgang van de 

verbeterkans.

De Ontwerkgroep 
komt samen om 

de verbeterkansen 
van de afdelingen 

te delen met 
elkaar.

De Design 
Engineers zijn hier 
bij om te snappen 

waar de 
verbeterkansen 

vandaan komen.  

De DesigNurses 
representeren 
het perspectief 
van de afdeling 

in het prioriteren 
van de 

verbeterkansen. 

De Design 
Engineers kijken 

met een ander 
perspectief naar 
de impact die de 
verbeterkansen 

kunnen creeëren.  

De DesigNurses 
zorgen ervoor dat 

er op de 
afdelingen een 
mogelijkheid is 
om te kunnen 

testen. 
De ontwerkgroep 
genereerd ideeën 

over mogelijke 
oplossingen voor 

de gekozen 
verbeterkans. 

De Design 
Engineers zorgen 

dat het idee getest 
kan worden d.m.v. 

een prototype.

De Design 
Facilitator kan, in 
een overleg van 

afdelingshoofden, 
de gekozen 

richting pitchen, 
zodat de 

afdelingshoofden 
op de hoogte zijn 

van de 
toekomstige 
verbetering.

De Design 
Facilitator leidt 

de meeting.

Het 
Afdelingshoofd 
wordt door de 
DesigNurse op 

de hoogte 
gehouden.

De Design 
Facilitator leidt 

de meeting.

De Design 
Facilitator 

ondersteunt de 
activiteiten die 
onderdeel zijn 

van de 
ideeëngeneratie.

Verpleegkundigen 
die interesse 

hebben, kunnen 
betrokken zijn bij 
het bedenken van 

ideeën.

Na de test, 
evalueert de 

Ontwerkgroep 
samen de 

resultaten.  

Gebaseerd op de 
resultaten van de 

test, schrijft de 
Design Facilitator 
een voorstel voor 

implementatie. 

De 
Afdelingshoofden 

maken de 
beslissing of er 

geïnvesteerd kan 
worden.

De Design 
Engineers gaan 

langs de 
afdelingen om 
het prototype 

te testen.

De Design 
Facilitator leidt 

de evaluatie. 

Deze poster geeft een beschrijving van de stappen die het verbeterteam zal doorlopen en wie bij welk onderdeel op welke manier betrokken is. 
De keuzemomenten worden toegelicht en wie de bevoegdheid heeft deze keuzes te maken. Onderaan de poster staan de voordelen van het proces.

HET VERBETERPROCES

Afdelingshoofden

De Ontwerkgroep

Het verbeteren van de 
producten en services op de 

verpleegafdelingen door 
middel van een goede 
samenwerking tussen 
verpleegkundigen en 

technici.

Doel

24 uur per 
maand 

32 uur per 
maand 

DesigNurse Tijd om te besteden aan De 
ontwerkgroep.

Keuzes maken over de 
proriteit.
Keuzes maken over de 
oplossingen.
Op de afdeling afspraken 
maken over test 
momenten. 

Bevoegdheden
De DesigNurse is een verpleegkundige met de verantwoordelijke rol om 
zich bezig te houden met het verbeteren van de afdeling. Elke afdeling 
kan een DesigNurse hebben. 

Zo werk je als DesigNurse samen met DesigNurses van andere afdelingen 
om de verbeterkansen te verzamelen en te prioriteren. Je werkt samen 
met de ontwerkgroep van het ziekenhuis om de verbeteroplossingen te 
testen en te evalueren. Om te valideren of het verschil maakt op de 
werkvloer. 

Je houdt je bezig met:

Meedenken over 
mogelijke 

oplossingen

Ophalen van 
verbeterkansen op 

je eigen afdeling

Delen en 
prioriteren van 
verbeterkansen 

Je collegas op de 
hoogte houden 

van de voortgang

Evalueren van 
geteste oplossingen

Tijd

Wie kan deze rol vervullen?

Een interesse voor het verbeteren 
van zijn/haar werk omgeving.
Analytisch denkvermogen
Affiniteit met technologie
Interesse in het ontwerp proces

Een verpleegkundige met:

Activities Documenting 
Improvement 
Opportunities

Updating 
the 
Unit

Making Test 
Arangements

Meetings

Design 
Engineer

Tijd om te besteden aan 
ontwerkgroep activiteiten.

Keuzes maken over de 
proriteit van de 
verbeterkansen.
Keuzes maken over de 
oplossingen.

Het gebruiken van budget 
voor het maken van 
prototypes

De Design Engineer is een engineer/ontwerper die verantwoordelijk is  
voor het verbeteren van de producten en services in de werk omgeving 
van verpleegkundige.

Als Design Engineer ben je betrokken bij het delen en prioriteren van de 
verbeterkansen en denk je samen met de DesigNurses na over mogelijke 
oplossingen. Daarna ben je als Design Engineer verantwoordelijk voor het 
maken van een test/evaluatie plan aan de hand van een 
gemaakt/gekocht prototype. Deze zal de Design Engineer testen op de 
afdeling op momenten die de DesigNurses hebben vrij gemaakt op hun 
afdelingen. 

Bevoegdheden

Tijd

Wie kan deze rol vervullen

Technologie en bestaande zorgproducten
Het maken van prototypes
Het verbeterproces

Binnen het ziekenhuis zijn er mensen met deze 
vaardigheden die de rol van verbeter maker kunnen 
vervullen.

Sommige ziekenhuizen hebben een samenwerking 
met studenten van een hogeschool in dat geval 
kunnen groepen van ontwerp of werktuigbouw 
studenten deze rol ook vervullen.

De verbeter maker moet verstand hebben van:

Activities Prototyping Testing Making a 
Business 

Case

Meetings

Design
Facilitator

De Design Facilitator is verantwoordelijk om het proces in goede banen te 
leiden. Het is de projectleider van de ontwerkgroep en zorgt dat het 
proces helemaal wordt doorlopen. Door zijn/haar ontwerp kennis, zorgt 
de Design Facilitator voor de juiste tools en activiteiten om het proces zo 
soepel mogelijk te laten verlopen.

Daarnaast kan de Design Facilitator zorgen voor een gedeelde taal tussen 
de verpleegkundige en de technici. 

Aannemen van leden 
van de ontwerkgroep

Veranderingen in het 
proces aan te brengen 
wanneer nodig

Experts betrekken 
wanneer nodig

Bevoegdheden

Je houdt je bezig met:

Plannen van 
ontwerkgroep 

activiteiten

Leiden van 
onterkgroep 

vergaderingen

Houdt het grote 
doel in de gaten

Tijd

Wie kan deze rol vervullen
Vanwege de ontwerp gerelateerde stappen in 
het proces is het belangrijk dat de Design 
Facilitator kennis en ervaring heeft met het 
ontwerpproces. De rol zou vervuld kunnen 
worden door een externeontwerper of een 
ontwerper in dienst van het ziekenhuis die het 
verbeter team kan meenemen en 
ondersteunen in het process 

Activities Planning 
Meetings and 

Activities

Long term 
planning

Meetings

16 uur per 
maand 

• Het komt 
professioneler 
over bij een 
presentatie of 
demonstratie als 
je de poster op 
een foamboard 
laat printen.



Schetsen

“Ik wist niet dat ik kon tekenen.. maar dit is 
eigenlijk best makkelijk.”



Schetsen of tekenen is een belangrijke methode 
in de ideate-fase. Met kleine tekeningetjes kun 
je ideeën vaak sneller delen met anderen en 
daarnaast stimuleert beeld creativiteit. Je denkt 
sneller in metaforen waardoor andere aanwezigen 
weer nieuwe associaties krijgen. Zo bouw je door 
op elkaars ideeën en kun je veel sneller een grote 
hoeveelheid ideeën verzamelen.

Zelf schetsen maken en hier feedback op vragen 
van vpk 

Zelf schetsen maken en vpk aan laten vullen

Samen met vpk schetsen maken

In welke fase?

Visual Thinking, beelddenken, crazy 8



Tijdens onze Design Sprint in het St. Antonius 
ziekenhuis hebben we gebruikgemaakt van het 

‘Innovatie-uurtje’ binnen het Zorginnovatiecentrum 
(ZIC) op één van de verpleegafdelingen. We hebben 
de studenten een casus voorgelegd en hen schetsen 

van ontwerpen laten maken. Ze kregen eerst een 
tekenoefening, om te ontdekken dat ze best konden 
tekenen. Na het tekenen lichtten ze hun schets kort 

toe. Hun schetsen van ontwerpen zijn meegenomen als 
inspiratie voor de Design Sprint.

Innovatie-uurtje�met�
vpk-studenten�

Methode: Schetsen



“Leuk om te zien en horen waar 
jullie allemaal mee bezig zijn. Ik 
kom vanmiddag nog even langs 

om te kijken!” 

- Stagiaire HBO-Verpleegkunde van de ZIC

Tips
• Stem het van tevoren af zodat het op de agenda 

staat van het innovatie-uurtje (of een 
vergelijkbaar moment).

• Formuleer een duidelijk doel wat je binnen het 
uur wilt bereiken.

• Neem benodigde materialen zelf mee.
• Als mensen niet zo vertrouwd zijn met 

ontwerpen of tekenen, geef ze dan de 
gelegenheid om hieraan te wennen.

• Wissel, bij wederzijds enthousiasme, 
contactgegevens uit om op een later moment 
nog eens samen te kunnen werken.



HKJ

“In de ontwerpwereld gebruiken we niet 
zoveel afkortingen als in de zorg.. maar wel 

deze voor “Hoe kun je..?”



HKJ is een methode om van Defi ne richting Ideate 
te gaan. Je stelt allerlei deelvragen die beginnen 
met Hoe Kun Je…? Aan het begin van een project 
kun je met alle partners in kaart brengen wat er 
allemaal speelt in een bepaald probleemgebied, 
bijv. administratieve druk bij vpk. Daarna kun je 
met hen HKJ’s opstellen die voortborduren op deze 
informatie. Vervolgens ga je kijken welke HKJ’s 
men het belangrijkst vindt en kun je daarmee 
verder in de Ideate-fase.

HKJ’s opstellen met ontwerpteam + met 1 of 2 
vpk erop stemmen (zie dot voting)

HKJ’s opstellen met ontwerpteam + met 5-10 
vpk erop stemmen (zie dot voting)

HKJ’s opstellen samen met vpk en met hen 
erop stemmen (zie dot voting)

In welke fase?

HKJ hoe kun je design thinking



Tijdens de kick-off  sessie van COUNT hebben we met 
alle partners HKJ-vragen opgesteld naar aanleiding 

van alle kennis, ervaringen en dromen die elke partner 
had ingebracht. Daarna gingen ze in groepjes de drie 
voor hen belangrijkste HKJ’s op een poster schrijven. 
Deze posters hingen we op, waarna iedereen er op kon 

aangeven welke HKJ ze belangrijk vonden en of ze 
ermee aan de slag wilden.

HKJ�tijdens�
de�Kick-off�

Methode: HKJ



“Hoe kun je vpk in een rol zetten dat 
ze – op de juiste momenten – echt 

betrokken worden?”

- afdelingshoofd tijdens kick-o�

Tips
• Hoe meer HKJ’s hoe beter: je bent hier aan  

het divergeren.
• HKJ’s opstellen kan in groepjes, maar als je 

het individueel doet dan krijg je vaak veel meer 
HKJ’s. Overlap kun je later weer verwijderen.

• HKJ’s kun je eventueel ook weer clusteren, zeker 
als het er heel veel zijn (zie ook: clusteren). 

• Stemmen doe je op losse HKJ’s, niet op clusters. 
Zo weet je welk aspect het belangrijkst  
wordt gevonden.




