Train verpleegkundigen in zorg op afstand
De grootschalige inzet van zorg op afstand door verpleegkundigen, telehealth, kent allerlei barrières. Een daarvan
is dat verpleegkundigen hierin geen onderwijs kregen toen
zij werden opgeleid. Hierdoor hebben zij onvoldoende
vertrouwen in hun kennis over en vaardigheden in het
verlenen van zorg op afstand. Onderwijs of training wordt
vaak aanbevolen als oplossing om deze barrière te doorbreken, maar de effectiviteit hiervan is zelden onderzocht.
Deze studie onderzoekt het effect van zo’n training.
Drie verpleegkundige teams werden getraind in het verlenen van
zorg op afstand: elf ziekenhuisverpleegkundigen, veertien thuiszorgverpleegkundigen en twaalf eerstelijnsverpleegkundigen. De
tweedaagse training was gebaseerd op een eerdere studie waarin
veertien verpleegkundige telehealthtaken en bijhorende competenties zijn vastgesteld. De training werd aangepast aan de betreffende setting; ziekenhuis, thuiszorg en eerstelijnszorg. Afhankelijk
van de daar beschikbare technologie konden er meer of minder
verpleegkundige telehealthtaken worden toegepast. In het ziekenhuis en de eerstelijnszorg werd gewerkt met een e-consultsysteem,
waarbij patiënten schriftelijk hulpvragen kunnen stellen aan verpleegkundigen. Hierbij waren drie verschillende telehealthtaken
mogelijk, zoals gezondheidsbevordering op afstand. In de thuiszorg werd gewerkt met beeldbellen. Hier waren negen verschillende taken mogelijk, zoals het verlenen van psychosociale steun.
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Vóór, direct na en zes tot tien weken na de training werd
gemeten hoeveel zelfvertrouwen verpleegkundigen hadden
in hun kennis en vaardigheden en werd bekeken hoe vaak
zij zorg op afstand inzetten. In elk team bleek dat de kennis
over zorg op afstand significant was toegenomen direct na
de training. In de eerstelijnszorg en thuiszorg hield dit effect
zes tot tien weken na de training stand. Het zelfvertrouwen
van de verpleegkundigen in hun vaardigheden om zorg op
afstand te verlenen was zes tot tien weken na de training
in alle drie de teams/settingen significant toegenomen. Het
aantal momenten dat er daadwerkelijk zorg op afstand werd
verleend, steeg in de eerstelijnszorg van twee naar twaalf, en
in de thuiszorg twaalf naar 35. Het daalde van 28 naar zeventien in de ziekenhuisomgeving. Voor deze afname werd geen
verklaring gevonden. De training lijkt het grootste effect te
hebben in de thuiszorg, waar in dit geval ook de meeste
telehealthtaken mogelijk waren.
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