Effectiviteit van simulatietraining in de psychiatrie
Verpleegkundigen staan in de frontlinie van de geestelijke
gezondheidszorg, maar hebben vaak beperkt toegang tot
specialistische psychiatrische opleidingsmogelijkheden.
Simulatietraining is bij veel specialisaties effectief gebleken
bij bijvoorbeeld het verbeteren van medische fouten
beheren, patiëntveiligheid en teamwork. Piot et al. (2021)
hebben een systematische review en meta-analyse gedaan
naar de effectiviteit van simulatietraining in de psychiatrie
voor verpleegkundestudenten, verpleegkundigen en
verpleegkundig specialisten.
De onderzoekers hebben literatuur gezocht in relevante databanken vanaf de start van het bestaan van de databank tot 20
augustus 2020. Alle onderzoeken rondom het simuleren van
mensen met psychische stoornissen, gebruikt voor educatieve
doeleinden, kwamen in aanmerking. De primaire uitkomsten
waren gebaseerd op de Kirkpatrick-criteria: attitudes, vaardigheden, kennis, gedrag en gezondheidsuitkomsten bij cliënten.
Van de 52.705 gevonden studies bleven er na screening op titel
en abstract 118 relevante artikelen over die in de review zijn
gebruikt. Elf daarvan bleken geschikt voor de meta-analyse.
Deze studie toont een positief effect van simulatietraining in de
psychiatrie aan op de vaardigheden, attitudes en gedragingen
van verpleegkundigen in alle stadia in hun carrière. Het kleine
aantal geïncludeerde onderzoeken die geestelijke gezondheidsuitkomsten onderzochten lieten bijna allemaal significante
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verschillen zien. Kennis bleek ook significant te verschillen,
maar minder overtuigend. De meeste studies maakten gebruik
van pre/post-tests en niet-randomized controlled trials (nietRCT). Daarom raden de auteurs aan om in toekomstig onderzoek meer met RCT-methodologieën en lange termijn follow-up
te werken. Hierbij zou ook gekeken moeten worden naar
kosteneffectiviteit, gedrag vertoont in de kliniek en de gezondheidsuitkomsten van cliënten. Daarnaast werd een grote
heterogeniteit gevonden in pedagogisch ontwerp van de simulatietrainingen. Dit benadrukt de behoefte aan een handleiding
en/of begeleiding om trainingen af te stemmen op specifieke
contexten en behoeften van (leerling)verpleegkundigen.
Ondanks deze heterogeniteit heeft deze studie de effectiviteit
van simulatietraining in psychiatrische verpleegkunde voor
verpleegkundigen in alle stadia in hun carrière aangetoond.
Met het groeiende aantal onderzoeken en innovatieve simulatiebenaderingen is er genoeg kans en potentieel voor verdere
implementatie van simulatietrainingen in de psychiatrie.
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