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OPBOUW PRESENTATIE 

 

1. CIPIQ-S? 

2. Welke zijn de toegewezen opdrachten van CIPIQ-S in België? 

3. Hoe worden de onderwerpen voor deze AGP’s gekozen? 

4. Wat is de inhoud van deze aanbevelingen voor goede 
praktijkvoering?  

5. Welke methodologie wordt gehanteerd voor de ontwikkeling, 
verspreiding en implementatie van deze AGP’s? 

6. Welke AGP’s heeft CIPIQ-S tot op heden ontwikkeld? 

7. Richtlijn decubituspreventie in de thuisverpleging - 2011 

 

 

 



CIPIQ-S? 

 

   = COLLOBORATION INTERNATIONALE                                          
DES PRACTICIENS ET INTERVENANTS  

 EN QUALITÉ – SANTÉ 

 

 

 Is een Franstalige vzw opgericht in 1997 bestaande uit 
kwaliteitsmedewerkers en personen uit het werkveld van de 
gezondheidszorg 

 Deze vzw is een forum waar informatie kan gedeeld en 
uitgewisseld worden tussen professionals actief binnen de 
gezondheidszorg 

 Binnen de vzw zijn meerdere landen vertegenwoordigd: België, 
Zwitserland, Groothertogdom Luxemburg, Canada en Frankrijk 

 

www.cipiqs.org 

webmail@cipiqs.org 
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OPDRACHT CIPIQ-S   

 

 

 Sinds 2006 wordt de v.z.w. CIPIQ-S gesubsidieerd door de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
ter bevordering van: 

 

 de duurzame implementatie van EBN (Evidence-Based 
Nursing) in de thuisverpleging; 

 

 het kwaliteitskader binnen de thuisverpleging, door de 
het ontwikkelen van « Evidence-based richtlijnen » voor de 
thuisverpleging 

 

 Om deze subsidie te verkrijgen, dient CIPIQ-S jaarlijks een  
actieplan uit te werken dat gevalideerd wordt door de  FOD 
Volksgezondheid (aan de hand van een comité bestaande uit 
allerlei vertegenwoordigers van het verpleegkundig beroep) 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEUZE ONDERWERPEN VAN DE AGP 

 

 

 Keuze onderwerpen aanbevelingen voor een goede 
praktijkvoering (AGP) 

 

 Het onderwerp wordt bepaald door de FOD 

Volksgezondheid in overeenstemming met CIPIQ-S 

 

 In 2008 werd er een grootschalige bevraging uitgevoerd 

bij thuisverpleegkundigen (2500 verpleegkundigen namen 

deel) 

 

=  met de TOP 7 van prioritaire thema’s die uit deze 

bevraging ontstond, wordt tot op heden rekening  

gehouden 

 

 

 

 

 

 

 

 



INHOUD AGP 

 

 

 Inhoud AGP 

 

 Evidence-based aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk in 

de thuisverpleging = KERNAANBEVELINGEN 

 

 Medische aspecten worden eveneens opgenomen (bv. 

AGP Ulcus Cruris - meten systolische drukindex (EAI)) 

 

 De AGP’s zijn systematische adaptaties/revisies van 

bestaande aanbevelingen naar een Belgische context van 

thuisverpleging 

 

 

 

 

 

 

 

 



METHODOLOGIE CIPIQ-S 

 

 Methodologie CIPIQ-S 

 

 Benadering van CIPIQ-S 

! BOTTOM-UP         in samenwerking  

MET en VOOR het werkveld ! 

 

 Hiervoor werd een netwerk van referentiepersonen EBN (leaders 

of opinion) in  de thuisverpleging opgebouwd = 

thuisverpleegkundigen en artsen + die de mogelijkheid hebben 

gekregen om een opleiding te volgen inzake evidence-based 

richtlijnen georganiseerd door CIPIQ-S in samenwerking met 

CEBAM 

 Deze referentiepersonen worden betrokken bij alle fasen van het 

project 

 Deze referentiepersonen zijn de schakel naar het werkveld 

 Bottom-up methode faciliteert de implementatie van richtlijnen 

 

 

 

 

 

 

 



METHODOLOGIE CIPIQ-S 

 

 Methodologie CIPIQ-S 

 

 Inventaris situatie op werkveld 

 

Bepaling en beschrijving van onderzoeksdomein 

 

Enquête bij thuisverpleegkundigen  peilen naar 

kennis, noden, verwachtingen en knelpunten 

 

Onderzoeksvragen verder verfijnen 

 

 Inhoudstafel van richtlijn definitief opstellen 

 

 

 

 

 

 

 



METHODOLOGIE CIPIQ-S 

 

 Methodologie CIPIQ-S 

 

 Inventaris richtlijnen / literatuuronderzoek 

 

 Zoeken en analyseren van bestaande richtlijnen 

 

Bijkomend gericht literatuuronderzoek 

 

Gebruik van GRADE-methode voor bepalen graad van 

bewijs (Van Royen, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 



METHODOLOGIE CIPIQ-S 
 

 Methodologie CIPIQ-S 

 

 Redactie 

 

A. Ontwerpversie wordt aangeboden aan expertengroep ter 

evaluatie 

 

• 8 à 10 personen (½ Franstalig en ½ Nederlandstalig) 

• beoordelen richtlijn naar inhoud (discussiepunten kunnen 

worden toegelicht tijdens een consensusvergadering)  

• soms aanleiding tot bijkomend literatuuronderzoek 

• na tweede nalezing door experten wordt de ontwerptekst 

gefinaliseerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METHODOLOGIE CIPIQ-S 
 

 Methodologie CIPIQ-S 

 

 Redactie 

 

B. Herwerkte ontwerpversie wordt aangeboden aan 

referentiepersonen EBN ter evaluatie  

• 20-tal potentiële gebruikers 

• beoordelen richtlijn met gevalideerd instrument (AGREE II) 

• geven hun mening omtrent bruikbaarheid en toepasbaarheid 

 

C. Richtlijn defintief afwerken en voorleggen aan Centre for 

Evidence- Based Medecine (CEBAM) 

• beoordelen gehanteerde methodologie (AGREE II) 

• na eventuele aanpassingen en validatie  richtlijn klaar voor 

publicatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE  

GEBRUIKTE METHODOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

Precieze bepaling 

en omschrijving v/h 

onderzoeksdomein 

en van de outcome 

(1) 

Inventaris van de situatie 

op het terrein d.m.v. een 

vragenlijst en 

gesprekken. 

(leidinggevenden – 

verpleegkundigen). 

Onderzoek bij de 

behandelende artsen, 

beroepsverenigingen, … 

(2a) 

Inventaris van 

aanbevelingen 

(GRADE)  

Overzicht van de 

literatuur gebaseerd 

op EBN. 

(Cochrane, Medline, 

Cinhal, CBO) 

(2b) 

Inschatting en 

evaluatie van de 

noden, de 

verwachtingen en de 

kennis in het 

werkveld. 

Ontwikkeling van 

een netwerk van 

professionelen. 

(3a) 

Analyse van de 

resultaten.  

Voorleggen aan de 

begeleidingscomités. 

(CIPIQ-S/CEBAM/SPF) 

(3b) 

Bijeenbrengen van 

de resultaten en de 

opzoekingen. 

Precieze bepaling 

van de inhoud.  

(4) 

Opstellen van de 

ontwerpversie van de 

richtlijn. 

Voorstel van het 

opleidingsschema en 

van de modaliteiten 

voor het evalueren 

van de ontwerpversie. 

Theoretische 

benadering 

Praktische 

benadering 

 

Mening van de 

expertengroep. 

Mening van de 

vertegenwoordigers 

van de 

resonantiegroep. 

 Opstellen 

eindrapport 

(FOD) 



METHODOLOGIE CIPIQ-S 
 

 Methodologie CIPIQ-S 

 

 Verspreiding en implementatie 

 

AGP = Een tekstdocument met een volledige beschrijving van de 

 gebruikte methodologie en zijn wetenschappelijk 

 onderbouwing (+ 100 pagina’s) 

 

 MOEILIJKE LECTUUR VOOR HET MERENDEEL VAN DE 

THUISVERPLEEGKUNDIGEN + TIJDROVEND 

 

 Praktijkgidsen = gids voor de dagelijkse praktijk (aan het bed 

van de cliënt) 

 Posters 

 Presentaties 

 E-learning modules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITEITEN CIPIQ-S 2006 - 2013 

 

 
 

 
RBP gevalideerd 

in 

Gevalideerde 

hulpmiddelen in 

Verspreiding in Revisie in 

Veneuze ulcera September 2007 April 2008 November 2009 December 2014 

Chronische pijn Februari 2009 Oktober 2010 December 2011 Gepland in 2015 

Preventie van 

decubitus 

 

Septembrer 2011 September 2012 Nog te bepalen Gepland in 2016 

Insulinetherapie bij 

diabetes  

type 2 patiënten 

 

Januari 2014 Voorjaar 2015 

 

Nog te bepalen Gepland in 2019 



Four your info 

 

  

 www.cipiqs.org 

 

 Richtlijn veneuze ulcera (Executive summary, AGP + folder) 

http://www.cipiqs.org/file/RBPUlcereVariqueuxNL.htm  

 

 Richtlijn chronische pijn (AGP, praktijkgids + poster) 

http://www.cipiqs.org/file/RBPDouleurChroniqueNL.htm 

 

 Richtlijn preventie van decubitus (AGP)  

    http://www.cipiqs.org/file/RBPDecubitusNL.htm 

  

 Richtlijn correcte inspuitingstechniek en noties over voeding en 

beweging bij insulinetherapie 

 http://www.cipiqs.org/file/RBPDiabeteNL.html 

 

 

http://www.cipiqs.org/file/RBPDouleurChroniqueNL.htm
http://www.cipiqs.org/file/RBPDecubitusNL.htm
http://www.cipiqs.org/file/RBPDiabeteNL.html
http://www.cipiqs.org/file/RBPDiabeteNL.html
http://www.cipiqs.org/file/RBPDiabeteNL.html


RICHTLIJN DECUBITUSPREVENTIE IN DE 

THUISVERPLEGING 
 

 Methodologie CIPIQ-S 

 

 Inventaris situatie op werkveld - 2011 

 

Enquête bij thuisverpleegkundigen  peilen naar 

kennis, noden, verwachtingen en knelpunten 

 

Hoewel thuisverpleegkundigen decubituspreventie als 

een van hun belangrijkste opdrachten beschouwen, blijkt 

echter dat zij niet altijd een risicopatiënt herkennen 

en/of niet-adequate maatregelen toepassen.  

 

Men dient in de thuiszorg ook extra alert te zijn voor de 

meer fragmentaire zorg, de materiële problemen en de 

onwetendheid van de mantelzorg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICHTLIJN DECUBITUSPREVENTIE IN DE 

THUISVERPLEGING 
 

 Methodologie CIPIQ-S 

 

 Inventaris situatie op werkveld 

 

 In de thuiszorg bestaat het gevaar dat wat de cliënt als 

een comfortabele situatie beschouwt, toch een 

risicosituatie is voor het ontstaan van decubitus.  

 

Onderzoeksvragen verder verfijnen 

 

 Inhoudstafel van richtlijn definitief opstellen 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICHTLIJN DECUBITUSPREVENTIE IN DE 

THUISVERPLEGING 
 

 Methodologie CIPIQ-S 

 

 Inventaris richtlijnen / literatuuronderzoek 

 

 Zoeken en analyseren van bestaande richtlijnen: 

 

 « Belgische Richtlijn Decubituspreventie » (Defloor et al. 

2004) 

 

 « Prevention and treatment of pressure ulcers : Clinical 

Practice Guideline » (NPUAP & EPUAP 2009) 

 

Bijkomend literatuuronderzoek specifiek gericht op 

thuisverpleging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICHTLIJN DECUBITUSPREVENTIE IN DE 

THUISVERPLEGING 
 

 Methodologie CIPIQ-S 

 

 Redactie 

 

A.   Ontwerpversie werd aangeboden aan expertengroep ter       

 evaluatie 
 

 Paquay L.: MSc-RN, verpleegkundig coördinator Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 

 Plancq G.: RN, stomatherapeute, lid van Afiscep 

 Toppets A.: MSc-RN, UZ Leuven 

 Van de Vyver N.: MD, Domus Medica 

 Van Durme T.: MSc-RN, onderzoeksmedewerker aan het Onderzoeksinstituut voor 

Gezondheid en Maatschappij - Université Catholique de Louvain (UCL) 

 Dr Vanhalewyn M.: MD, SSMG 

 Professor Vanwijck R.: Phd-MD, plastische chirurgie – Cliniques Universitaires 

Saint-Luc 

 Professor Vanderwee K.: PhD, MSc-RN, Universiteit Gent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICHTLIJN DECUBITUSPREVENTIE IN DE 

THUISVERPLEGING 
 

 Methodologie CIPIQ-S 

 

 Redactie 

 

B. Herwerkte ontwerpversie wordt aangeboden aan 14 

referentiepersonen EBN ter evaluatie  

• beoordeelden richtlijn met gevalideerd instrument (AGREE II) 

• gaven hun mening omtrent bruikbaarheid en toepasbaarheid 

 

C. Richtlijn werd defintief afgewerkt en doorgestuurd aan het 

Centre for Evidence- Based Medecine (CEBAM) 

• de gehanteerde methodologie werd beoordeeld (AGREE II) 

• richtlijn werd gevalideerd september 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Methodologie CIPIQ-S 

 

 Verspreiding en implementatie 

 

 Volledige AGP 

http://www.cipiqs.org/file/AGP_preventie_decubitus_NL_finale_ve

rsie_09012013.pdf 

 

 Praktijkgids 

http://www.cipiqs.org/file/PreventionEscarres2012_BrochureNL_2

1.pdf 

 

 Dynamische pdf inclusief stappenplan 

http://www.cipiqs.org/file/PreventionEscarres2012_BrochureNL_F

ullDyn.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHTLIJN DECUBITUSPREVENTIE IN DE 

THUISVERPLEGING 
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 Inhoud AGP 

 

 28 KERNAANBEVELINGEN IN 3 CLUSTERS 

 

Risicobepaling (9) 

Beschouw elke patiënt met een score 3 of 4 op de Katz-

schaal voor het item « transfer en verplaatsing » als een 

risicopatiënt (opinie van experts);  

 

Effectieve maatregelen en materialen (16) 

Decubituspreventie wordt best toegepast met behulp van 

een ziekenhuisbed (opinie van experts);  

 

Kies hulpmiddelen (matrassen, bedden en kussens) 

aangepast aan de patiënt en zijn omgeving (opinie van 

experts);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHTLIJN DECUBITUSPREVENTIE IN DE 

THUISVERPLEGING 



 

 Inhoud AGP 

 

 28 KERNAANBEVELINGEN IN 3 CLUSTERS 

 

Preventie van decubitus als verpleegkundige interventie (3) 

Het is aanbevolen dat thuisverpleegkundigen vorming 

krijgen over adequate maatregelen ter preventie van 

decubitus (GRADE 1C);  

 

Educeer de patiënt en zijn mantelzorg over het 

preventiebeleid (opinie van experts);  

 

Het educeren van de patiënt en de mantelzorg 

betreffende de decubitusproblematiek aan de hand van 

een patiëntenfolder verhoogt de kans op de toepassing 

van adequate preventieve maatregelen (GRADE 1C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHTLIJN DECUBITUSPREVENTIE IN DE 

THUISVERPLEGING 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDANKT VOOR JULLIE 

AANDACHT 

 

VRAGEN? 


