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KORT

App-bespreking

Risicoscan brengt snel gezondheidsrisico’s
ouderen in beeld
Astrid Schat*

Risicosignalering is belangrijk in de
ouderenzorg. Bij een verhoogd risico op
verkeerd medicijngebruik kan de zorgverlener bijvoorbeeld zijn zorg hierop
aanpassen. Ook hier geldt: voorkomen
is beter dan genezen. Zorgorganisaties
zijn verplicht om risicosignalering uit
te voeren. Zij gebruiken daar in de regel
uitgebreide risicosignaleringslijsten
voor. Een stuk sneller gaat dit met een
app als Risicoscan, ontwikkeld door
Zorg voor Beter voor verzorgenden en
verpleegkundigen in woonzorgcentra,
verpleeghuizen en in de thuiszorg (zie
www.zorgvoorbeter.nl). De app is gebaseerd op de verkorte Checklist Veilige
Zorg, waarmee zorgmedewerkers snel
kunnen inschatten of er een gezondheidsrisico is op zeven risicogebieden:
ondervoeding, medicatiefouten, depressie, huidletsel, incontinentie, vallen en
mondproblemen.

aanvulling op de andere vaardigheden
die een student leert bij risicosignalering,
zoals observeren, doorvragen en klinisch
redeneren. De op de site aangeboden
risicosignaleringslijsten en werkbladen
kunnen ook in de lessen worden gebruikt. De app draagt bij aan het principe
van just in time informatie. Een student
kan bij een cliënt thuis ter plekke - nadat
hij eerst het gesprek is aangegaan met
de cliënt - een scan uitvoeren op zijn
smartphone. Met de resultaten van de
observatie, het gesprek en de scan kan
de student vervolgens in overleg met de
werkbegeleider.
Na de volledige scan kan de zorgverlener
de resultaten mailen naar zijn werk,
zodat alle cliëntgegevens desgewenst
digitaal kunnen worden verwerkt. De
risicoscan kan op deze manier worden
geïntegreerd in de totale zorgverlening.
Zo eenvoudig mogelijk

Hoe werkt
de scan?

De app werkt
simpel. Na de
homepage
kom je direct
bij de zeven
risicogebieden. Hier kun
je klikken op
een risicogebied of
alle gebieden tegelijk
scannen. Na het beantwoorden van vijf
vragen verschijnt direct het resultaat:
een verhoogd risico! (vraagt om direct
handelen) of geen risico.
Het handelen bestaat uit vier soorten
vervolgacties: situatie verkennen; plannen en doen; evalueren; en verfijnen. De
zorgverlener krijgt verschillende opties
om de zorg uit te voeren, waarbij steeds
de relatie wordt gelegd met het doorvoeren van de afspraken in het zorgleefplan.
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De gebruiker wordt het zo eenvoudig
mogelijk gemaakt. De app legt bijvoorbeeld na een scan de relatie met eventuele andere risicogebieden, biedt
concrete tips en een aantal kennistesten.
Daarnaast wordt per risicogebied extra
informatie aangeboden. De opbouw
hiervan is echter niet bij elk risicogebied
dezelfde, wat de overzichtelijkheid niet
ten goede komt. Bovendien is het doel
van deze extra informatie niet duidelijk
bij een app waar het gaat om snel handelen. Ook vermeldt de app per onderdeel
reacties van lezers (geen gebruikers), wat
prima is voor een site, maar niet voor een
app. Ten slotte komt ook de reclame voor
bijvoorbeeld workshops, trainingen en
boeken de gebruiksvriendelijkheid niet
ten goede.
Onderwijs

Risicosignalering is een belangrijk thema
binnen het zorgonderwijs. Het Kennisplein www.zorgvoorbeter.nl is onmisbaar
bij dit thema. De app wordt gebruikt ter

Zorg voor Beter

Het kennisplein www.zorgvoorbeter.nl
is een gezamenlijk initiatief van Actiz,
Vilans, V&VN en ZonMw en ontstaan
uit het programma Zorg voor Beter van
VWS (2005-2011).
Per maand bezoeken 80.000 mensen de
site, waarop allerlei up to date informatie te vinden is over de ouderenzorg.
In zogenaamde werkplaatsen van Zorg
voor Beter worden nieuwe instrumenten ontwikkeld. De kennis die hier uit
voortkomt, waaronder de Risicoscan,
wordt gedeeld op het Kennisplein. Op
verzoek van het praktijkveld wordt de
app momenteel verbeterd om integratie
met bestaande digitale rapportagesystemen mogelijk te maken.
Het kennisplein vermeldt dat de app al
7.000 keer is gedownload. Helaas staan
er geen concrete cijfers over het toepassen van de app bij zorginstellingen en/of
de thuiszorg.
Tot slot

De app Risicoscan is een bruikbaar
instrument als ondersteuning van het
zorgonderwijs, voor studenten in de
beroepspraktijkvorming, maar ook voor
de gediplomeerde professional.
* Astrid Schat is redacteur van OenG
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