WEDSTRIJDREGLEMENT
VERBETERPROJECTEN VOOR SENIOREN
De werkgroep ‘seniorvriendelijk ziekenhuis organiseert in september/oktober 2017 haar
eerste oproep tot het indienen van verbeterprojecten voor senioren.

WELKE VERBETERPROJECTEN KOMEN IN AANMERKING
•
•

•

•
•

Het project is een meerwaarde voor de ouderen ouder dan 75 jaar en/of zijn familie in
het Jessa Ziekenhuis.
Het project kan zich richten op
o Ouderen die ambulant naar het ziekenhuis komen voor onderzoek , consult,
dialyse…
o Ouderen opgenomen op spoedgevallen, een verpleegafdeling of het
dagziekenhuis
o Ouderen die hun naasten komen bezoeken
o Mantelzorgers van de ouderen
o …..
Het kan gaan om projecten die
o Inspelen op de noden van de patiënt in verband met infrastructuur,
toegankelijkheid, participatie, sociale contacten, dag invulling, psychologisch,
maaltijdzorg, stervensbegeleiding, veiligheid, functionaliteit, mobiliteit, zelfzorg…
o De communicatie bevorderen tussen de patiënt, zijn naasten en de zorgverleners
o Een warm onthaal in het ziekenhuis creëren
o Het ontslag naar huis vlot doen verlopen
o Het team ondersteunen om de zorg voor de geriatrische patiënt te vervolmaken
o De samenwerking met de eerste lijn, mantelzorger, vrijwilligers of andere
disciplines maximaliseren
o De aankoop van materialen die het mogelijk maken om de zorg voor geriatrische
patiënten te verbeteren
o …
Projecten die de zorg voor 1 individu verbeteren zullen uitgesloten worden
Projecten die een éénmalig effect hebben zoals het plannen van een ééndaags event
komen niet in aanmerking

PRIJZEN
De jury zal de beste 3 verbeterprojecten selecteren. Deze projecten zullen gerealiseerd
worden onder leiding van de werkgroep seniorenvriendelijk ziekenhuis in nauw overleg met
de indiener(s) van het project.
De indiener(s) van het project worden beloond met een geldsom . Dit bedrag kan naar eigen
wens besteed worden. Het verbeterproject dat
•
•
•

De 1ste plaats behaald zal een geldsom ontvangen ter waarde van 500 euro
De 2de plaats behaald zal een geldsom ontvangen ter waarde van 250 euro
De 3de plaats behaald zal een geldsom ontvangen ter waarde van 125 euro

PLANNING EN DEELNEMERSVOORWAARDE
•
•
•
•
•
•

•
•
•

De indiener(s) zijn medewerkers, artsen en vrijwilligers van het Jessa Ziekenhuis
De verbeterprojecten moeten ingediend worden voor maandag 16/10/2017
Gebruik het sjabloon in bijlage
Gebruik slecht 1 deelnemingsformulier per verbeterproject
Per verbeterproject kies je één contactpersoon als er meerdere indieners zijn
De winnende projecten zullen op 8/11 hun project moeten toelichten tijdens de
opening van de seniorenmaand en zullen dan vernemen welke positie ze hebben
gekregen van de jury en welk geldbedrag ze in ontvangst mogen nemen. Ze worden
hiervan enkele dagen voor dit event op de hoogte gebracht.
De projecten zijn geen commerciële projecten, een winstoogmerk moet uitgesloten
zijn.
De indiener(s) zijn akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten van de ingediende
projecten worden overdragen aan het Jessa ziekenhuis.
De projecten zijn realistisch en concreet en moeten gerealiseerd worden binnen 1
jaar

JURERING
o

De jury bestaat
o Een lid van de van de werkgroep seniorvriendelijk ziekenhuis
o Een directielid
o Een lid van de cel Business information & Program Management
o Een JOSS senioren

o

De selectiecriteria zijn:
o Creativiteit/ innovatie
o Realiseerbaar binnen 1 jaar
o haalbaarheid/slaagkansen, inhoudelijk en financieel
o duurzaamheid
 hoe lang blijven de positieve effecten aanhouden
 de impact (wie bereik je ) van het project

De jury motiveert haar keuze in een juryrapport. Waarvan iedere indiener/contactpersoon
een kopie kan bekomen op zijn verzoek na 7/11/2017. Bij een ex aequo tijdens de stemming
zal het directielid de doorslaggevende stem hebben.

CONTACT
Bij verdere vragen, bedenkingen, opmerkingen kan je steeds terecht bij
de werkgroep seniorvriendelijk ziekenhuis
Projectleider: Ann Lievens
011 33 94 10
ann.lievens@jessazh.be

