Ziekenhuisverpleegkundigen trainen in hun
telehealth-competenties
Het opschalen van ‘zorg op afstand’ (telehealth) vanuit een
ziekenhuis gaat nog moeizaam. Een van de oorzaken hiervoor
is het gebrek aan zelfvertrouwen onder verpleegkundigen in
hun eigen telehealth-vaardigheden. In deze studie onderzochten wij onder 1.017 Nederlandse ziekenhuisverpleegkundigen
in welke competenties zij voldoende en onvoldoende vertrouwen hebben. Op basis van de uitkomsten worden aanbevelingen
gedaan voor training.
Het onderzoek bouwt voort op een eerdere studie waarin 52 verschillende telehealth-competenties werden vastgesteld, besproken in Onderwijs & Gezondheidszorg, nr. 3, 2015. Van de 52 competenties die verpleegkundigen nodig hebben voor het verlenen
van zorg op afstand, waren er 31 echt ‘nieuw’. Bijvoorbeeld: ‘weet
wat je moet doen als de technologie niet werkt’ of ‘kan patiënten
trainen in het gebruik van technologie’. Aan 3.543 verpleegkundigen uit drie verschillende ziekhuizen in Nederland werd gevraagd
hun zelfvertrouwen te scoren in deze 31 nieuwe competenties.
Hierop reageerden 1.017 verpleegkundigen (respons 29 procent).
Uit de resultaten blijkt dat verpleegkundigen in 22 competenties
middelmatig of onvoldoende vertrouwen hebben, zoals ‘duidelijk
kunnen communiceren via beeld en weten wat hierbij aandachtspunten zijn’. In negen van de telehealth-competenties hadden
verpleegkundigen voldoende zelfvertrouwen, zoals ‘openstaan
voor nieuwe ICT-innovaties in de zorg’.
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Op basis van de scores uit het onderzoek wordt aanbevolen in
ieder geval de volgende acht competenties op te nemen in een
telehealth-training: (1) kennis van beleid, procedures en protocollen
binnen de organisatie over de toepassing van zorg op afstand, (2)
kennis over wat te doen als de technologie niet werkt, (3) kennis over
de procedure: wat te doen ingeval van nood tijdens het verlenen
van zorg op afstand, (4) vaardigheid om praktijkervaring effectief
te combineren met telehealth-technologie, (5) vaardigheid om via
beeld de behoefte en de situatie van de patiënt te herkennen/duiden,
(6) vaardigheid om effectief via beeld te kunnen communiceren en
hoe je het contact kunt bevorderen (bijvoorbeeld door stemgebruik,
licht, achtergrond), (7) houding waarmee je empathie kan overbrengen via beeld via gezichtsuitdrukking en verbale communicatie en
(8) houding die ethisch correct is tijdens het beeldbellen (eerlijkheid,
vertrouwelijkheid en persoonlijke en professionele integriteit).
Zelfvertrouwen in het eigen kunnen (self-efficacy) is een belangrijke voorwaarde voor gedragsverandering. Meer zelfvertrouwen in
deze acht telehealth-competenties kan eraan bijdragen dat zorg op
afstand op grotere schaal ingezet gaat worden.
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