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PRESENTATIE

Ik wil u allen die een sterke interesse hebben in de ervaring van de patiënt, bedanken
voor het feit dat u ons vanaf het begin van Shared Patient eXperience asbl, in juni,
hebt vertrouwd.

Hoewel het geen volledig jaar is, presenteren wij u hierna ons activiteitenverslag dat
2019 op een zeer positieve manier afsluit. Het delen van onze informatie en het
presenteren van onze initiatieven aan professionals van het gezondheidsstelsel
en managers van gezondheidsinstellingen is voor ons een verplichting en een
oefening in transparantie.

Deze paar maanden zijn bijzonder intens geweest, omdat ze getuige zijn geweest van
het ontstaan van de vereniging en de wens om een referentie te worden in Patient
eXperience op Europese schaal. En het feit dat de vereniging in België geboren
is, laat ons toe om een dubbele loyaliteit te behouden: de internationale en de
Belgische.

We zijn trots op wat er net is bereikt, maar onze ogen zijn al gericht op 2020 en
daarna. U kunt rekenen op SPX, een smeltkroes van energie, passie en een sterke
wil om de ervaring van de patiënt te verbeteren.

So Yung Straga

Eduard Portella

Voorzitter

Vice-voorzitter
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Shared Patient eXperience (SPX) is een non-profit organisatie met
als hoofddoel het bevorderen van de patiëntenervaring, met
name door institutionele managers en professionals te helpen
zich aan te passen en te ontwikkelen in dit nieuwe paradigma. De
actiegebieden van Shared Patient eXperience zijn de Europese
gezondheidsstelsels.

SPX is in juni 2019 met verschillende initiatieven begonnen:

1

Jaarlijkse conferentie georganiseerd op 15
oktober 2019, "De plaatsvvan de patiënt in het
strategisch beheer van
gezondheidsinstellingen".

In totaal 193 inschrijvers uit 5 verschillende landen (België,
Luxemburg, Zwitserland, Spanje, Frankrijk). Deze conferentie
werd georganiseerd rond verschillende sessies:
De ervaring van de patiënt in de gezondheidszorg. De
stand van zaken
Implementatie initiatieven rond patiëntenervaring
Rondetafel: De ervaring van de patiënt, een strategie die
verder gaat dan branding
Rondetafel: De plaats van de patiënt-ervaringsmanager
binnen het managementteam.
Rollen, verantwoordelijkheden en uitdagingen

In totaal namen 13 sprekers het woord.
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Studiereis naar Barcelona

Om bij te dragen aan de vergroting van de ervaring van professionals op het gebied van
Patient eXperience, heeft SPX in november een studiereis naar Barcelona
georganiseerd. Gedurende drie dagen kon een groep van twaalf personen in
leidinggevende of uitvoerende functies uit 7 Belgische en Franse instellingen drie
instellingen bezoeken die erkend zijn voor hun sterke betrokkenheid bij XP: Hospital
Clinic - Hospital del Mar - Hospital Sant Joan de Déu.
In elk ziekenhuis hebben het hoofd van de XP, respectievelijk Dr. Joan Escarabill,
mevrouw Maribel Perez, mevrouw Mercè Jabalera, de genomen stappen, de lopende
projecten, de gebruikte hulpmiddelen en de in ontwikkeling zijnde infrastructuren
kunnen laten zien. Er werden veel steunpunten gedeeld en er werd een netwerk
ontwikkeld.
Een paar verklaringen van de deelnemers:
"In dee bezochte ziekenhuizen wordt zwaar geïnvesteerd in XP, met verschillende
financieringsmodellen; ook daar is de technologie op verschillende manieren aanwezig. De
initiatieven worden eenvoudigweg beschreven, met een duidelijke openheid van de
gastheren om ervaringen te delen. We leren dat technologie geen doel op zich is in de
verbetering van XP. Delen is mogelijk met de gastheren maar ook met de leden die de reis
maken; het is een unieke kans om een gemeenschap van experts in XP te vormen. Het
verbeteren van XP in de eigen instelling brengt een cultuuromslag met zich mee, in de
eerste plaats van de kant van het senior management en het middenkader. Het
identificeren van een groep mensen als verantwoordelijk voor de ontwikkeling van XP
binnen instellingen draagt radicaal bij aan de cultuurverandering. De verbetering van XP
hangt grotendeels af van de kwaliteit van de relatie tussen de patiënt, zijn familie, zijn
entourage en alle professionals in de gezondheidszorg: praten, elkaar aanraken, in
volledige empathie zijn. Het is gemakkelijk te begrijpen hoe je met XP omgaat in je eigen
ziekenhuis. Ten slotte is de digitale technologie nog niet in de ziekenhuisruimte
binnengedrongen. Beheerscomités zouden dit soort reizen moeten maken.."
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SPX-Virtuele inhoud

Dit is een initiatief dat gericht is op het identificeren van documenten, publicaties,
video's... die de belangrijkste kwesties rond de patiënt eXperience behandelen. Deze
documenten worden in drie talen samengevat, inclusief de link naar het originele
document, en online beschikbaar gesteld, met een maandelijkse nieuwsbrief die
informeert over nieuwe documenten die beschikbaar worden gesteld.

Deze nieuwsbrief wordt maandelijks naar de leden en abonnees gestuurd om de
update van de inhoud aan te kondigen.

Een redactiecommissie, onder leiding van de heer Oscar Dia, zorgt voor de selectie
van de inhoud, de kwaliteit van de samenvattingen en volgt de aanbevelingen van de
lezers op. De leden van de redactieraad in december 2019 waren :

Mevrouw Nathalie Delbrassine (België)
Mevrouw Bruna Alvez de Renzende (Frankrijk)
Mevrouw Emilie Lebée-Thomas (VS)
De heer Frédéric Addor (Zwitserland)
Dr. Raimon Kampen (Spanje)
De heer. Oscar Dia, hoofdredacteur

Een dashboard over de ontwikkeling van dit initiatief is beschikbaar voor de leden
van het redactiecomité en de raad van bestuur, en ook voor elk ander lid van de VZW
dat geïnteresseerd zou kunnen zijn.

2019
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Club van instellingen voor verbetering van Patient eXperience

Het doel van deze Club is het samenbrengen van een panel van instellingen uit
verschillende gezondheidsstelsels met als doel het delen en verdiepen van de
implementatie van Patient eXperience binnen gezondheidsinstellingen.

Vanaf december 2019 bestaat de Club uit 13 instellingen uit 5 verschillende landen:
België, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland.
BELGIË

AZ Jessa
AZ Maria Middelares
AZ Nikolaas
CHC Liège
Clinique Saint-Jean
Institut de Pathologie et Génétique
UZ Brussel

ZWITSERLAND

EHC Morges
Hôpital Riviera-Chablais

LUXEMBURG

Hôpitaux Robert Schumann

FRANKRIJK

Unicancer

ESPANJE

H Clínic, Barcelona
Hospital Plató

Rond de tafel komen general managers, XP-managers en kwaliteitsmanagers samen
met als doel bij te dragen aan het delen van de nieuwste kennis op het gebied van
patiëntenervaring. Uit deze Club zijn verschillende werkgroepen voortgekomen die
zich richten op onderzoek en ontwikkeling.
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Position paper over patiëntenparticipatie in
zorginstellingen en alle implicaties.
Het doel van deze discussienota is een analyse te maken van de verschillende
modaliteiten voor de participatie van patiënten in zorginstellingen, en van alle
kwesties die rond deze initiatieven worden besproken: selectie, representativiteit,
rollen, enz.
De voorbereiding van deze position paper is een van de initiatieven van de Club van
instellingen voor verbetering van Patient eXperience, en Dr. Joan Escarabill is
aangesteld als de verantwoordelijke voor het opstellen van de discussienota. Het
werk van de literatuurstudie, de uitwisseling en het schrijven is begonnen in 2019
en zal in 2020 openbaar zijn.

6

Verzameling van Best Practices in Patient eXperience
Dit project bestaat uit de ontwikkeling van een compendium van innovatieve
praktijken op dit gebied, dat zou dienen om deze initiatieven te verspreiden en te
gebruiken als voorbeeld voor de ontwikkeling van de PX.
Het uiteindelijke doel is om de actoren van de PX-beweging met elkaar te
verbinden, zodat deze cultuur zich snel kan verspreiden.
Het onderzoek, de karakterisering en de classificatie van deze praktijken begon in
2019, en een eerste versie kon in 2020 worden verspreid.
Dit initiatief is bepleit door de Club van instellingen voor verbetering van Patient
eXperience.

7

Ondersteuning
Vanaf het begin van haar activiteiten heeft de non-profit organisatie Shared Patient
eXperience waardevolle ondersteuning gekregen:
De alliantie met BVZD-ABDH, in de verspreiding van onze activiteiten en de
economische ondersteuning die nodig is om onze activiteiten te starten.
De ondersteuning van Antares Consulting bij het faciliteren van de relaties met
haar internationale netwerk, en ook het bieden van menselijke ondersteuning bij
het opstarten van de eerste initiatieven.
De Clinique Saint-Jean die momenteel het hoofdkantoor van de vereniging is.
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ECONOMISCH
JAAR
2019
Hieronder staan de afgesloten
rekeningen van 2019 die een positief
nettoresultaat van €807,01 laten zien.

RESULTATEN

807.01 €

UITGAVEN
Algemene kosten:
Oprichting van de vereniging
Secretaris
Boekhouding en administratie
Ontwerp van de website
Uitgavencommissie
Promotie en reclame

360,00 €
6.821,38 €
2.197,15 €
5.304,00 €
1.269,92 €
7.155,25 €

Subtotaal algemene kosten

23.107,70 €

Uitgaveninitiatieven :
Colloquium
Studiereis
Virtuele inhoud PX

29.262,85 €
9.815,34 €
6.667,10 €

Subtotale initiatieven

45.745,29 €

Totale kosten

68.852,99 €

Er is een specifiek detail van het initiatief
Er is een specifiek detail van het initiatief

ONTVANGSTEN
Algemene inkomsten :
Lidmaatschapskosten
Subsidies
Subtotaal algemene inkomsten

36.560,00 €
12.500,00 €
49.060,00 €

Personen en instellingen

Recettes initiatives
Colloquium
Studiereis

16.350,00 €
4.250,00 €

Er is een specifiek detail van het initiatief
Er is een specifiek detail van het initiatief

Subtotaal inkomsteninitiatieven

20.600,00 €

Totale omzet

69.660.00 €

FINANCIERINGSBRONNEN

Registraties Initiatieven
29.5%

Lidmaatschapskosten
52.5%

Subsidies
18%

UITGAVENVERDELING
Reiskosten
14.3%

Reclame & Promotie
10.4%

Algemene kosten
23.2%

Uitgavenconferentie
42.5%

Virtuele inhoud
9.7%
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.International Colloquium Patient eXperience wordt gehouden in Brussel op 13 oktober
2020.

Colloque
international
Patient
eXperience

Het onderwerp van deze editie zal zijn: "Patiënt eXperience, een wereldwijd antwoord op

2

Organisatie van de studiereis. Op dit moment worden enkele opties overwogen:

Studiereis

Een delegatie van 15 personen zal de groep van de reis vormen.

3

Versterking van de SPX Virtual Contents met de opname van de inhoud met behulp van

SPX Virtual
Contents

een samenleving die op zoek is naar 'high touch'".
Het doel van deze 2020-editie is om het internationale karakter van de conferentie en
de vereniging te versterken. Er worden ongeveer 200 mensen uit verschillende landen
verwacht.

Londen, Parijs, Amsterdam of Kopenhagen.

andere formaten. Elke maand zal een nieuwe nieuwsbrief de nieuwe inhoud
aankondigen.

4

Presentatie en verspreiding van de verzameling van Best Practices, in verschillende

Best Practices

formaten.

5
XP training en
bewustwording

XP training en bewustwording. Hoe kan je de XP spelers verder professionaliseren?
Kunnen andere beroepen ons daarbij helpen? Het doel van dit project is het organiseren
van een samenwerkingstraject met vier universiteiten uit vier Europese landen. Het is
een kans om te leren en om deniekenhuizen te bezoeken die verbonden zijn aan deze
universiteiten.
Dit is het nieuwe initiatief voor 2020.
Een zeer ambitieus project, dat op voorstel van de Club van instellingen voor
verbetering van PatienteXperience werd gelanceerd.

SHARED PATIENT EXPERIENCE
Boulevard du Jardin Botanique, 32
1000 Brussel, België
info@spexperience.org

g
www.spexperience.org

