
Infectiepreventie, a serious game 

Toelichting n.a.v. jury feedback  

Wat moet er opgelost worden?  

Het is belangrijk om zorgmedewerkers periodiek te scholen over het voorkomen van verspreiding 

van micro-organismen. Binnen de Reinier de Graaf hebben we in 2016 een project gestart voor 

ziekenhuisbrede scholing op het gebied van infectiepreventie. Het nadeel van scholen, bijvoorbeeld 

met een E-learning en klinische lessen, is dat dit arbeidsintensief is en extra druk legt op werkvloer. 

Daarom werken we binnen ons ziekenhuis met aandachtsvelders Infectiepreventie (AVI). Volgens een 

model van teach-the-teacher wordt van deze medewerkers verwacht dat zij hun collega’s scholen. 

De pratkijk leert dat dit, gezamenlijk met alle andere activiteiten van de afdeling infectiepreventie, 

lang niet altijd het doel behaald. Een aanvulling op dit gebied was dus wenselijk om een zo groot 

mogelijk deel van de medewerkers te blijven bereiken.  

Hoe controleer je of de game dit oplost?  

Serious gaming is niet de oplossing voor ziekenhuisbrede scholing voor infectiepreventie. Wel is het 

een belangrijke toevoeging aan het opleidingsplan. In het dashboard van de game worden 

uitgebreide statistieken bijgehouden, o.a. door wie en hoe de game gespeeld wordt. Zo wordt 

inzichtelijk in hoeverre medewerkers geschoold zijn en op welke onderwerpen meer scholing nodig 

is. Dit kan vervolgens gerealiseerd worden door klinische lessen op maat van AVI’s of de deskundige 

infectiepreventie (DI). In het dashboard worden ook de scores van de spelers bijgehouden waardoor 

het mogelijk is onderlinge competities op te zetten en de spelers van feedback te voorzien. Ook kan 

de game ingezet worden als interventie, bijvoorbeeld na een uitbraak. De game wordt ingezet bij de 

introductie van nieuwe stagiaires en arts-assistenten, doelgroepen die door volgepakte programma 

op andere wijze moeilijk te bereiken zijn.  

Waarom is deze methode beter dan andere methoden? 

Uit het onderzoek van de TU is naar voren gekomen dat juist de variatie van leermethodieken een 

meerwaarde geeft. Mensen verschillen en zo ook hun manier van leren. Waar de één liever een 

klassikale scholing bijwoont waarbij een docent de stof toelicht, is het voor de ander prettig om op 

eigen gelegenheid aan de slag te gaan. Door verschillende methodieken met elkaar te combineren 

hebben we een flexibel opleidingsplan waarmee we onze dynamsiche  doelgroep beter kunnen 

bedienen.  

Waarom onderscheidt jullie game zich van andere games?  

De game is gemakkelijk toegankelijk vanuit de appstore en op te spelen op de smartphone, tablet en 

pc. REINier de game onderscheidt zich van andere serious games door de variatie in spelvormen. De 

game bestaat uit 6 kernmechanismen, waar andere er slechts 1 of 2 hebben. De game is op maat 

gemaakt en gemakkelijk te wijzigen bij aanpassingen in het beleid. De game is in te zetten voor alle 

zorgmedewerkers gezien de onderwerpen algemene voorzorgsmaatregelen  en isolatiemaatregelen. 

De ontwikkelaars zijn aangesloten bij de TU Delft en weten als geen ander hoe gaming in te zetten 

voor effectief leren.  

 



Welke toegevoegde waarde had de samenwerking met de TU Delft? 

Als STZ ziekenhuis (Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen) werken we veel samen 

met de TU Delft op het gebied van innovatieve verbeteringen in de zorg. Het leuke van samenwerken 

met andere professionals, vooral van buiten de zorg, is de andere blik op zaken. Door deze 

samenwerking konden wij ons vooral richten op de inhoud en de theorie van de game en hebben we 

gebruik kunnen maken van de kennis en expertise van de game-ontwerpers voor het ontwikkelen 

van een effectieve leermethodiek. De onderzoekers van de TU hebben vervolgens op 

wetenschappelijke wijze onderzocht in hoeverre de game effectief is.  

Een korte toelichting over het onderzoek: In het onderzoek zijn drie groepen medewerkers (game-

groep, klinische les-groep en controlegroep) vergeleken op kennis, ervaring en voorkeur voor 

lesmethode. Ervaring is gemeten door een enquête met vragen over het gevoel van nut, plezier, 

competentie en keuzevrijheid. Deelnemers geven aan door het spelen meer bewust te zijn van het 

belang van infectiepreventie, dit is onderdeel van het oorspronkelijke doel. Kennisverbetering (d.m.v. 

kennistoets) is voor beide methodieken gelijkwaardig. Vooral deelnemers die bekend zijn met het 

spelen van spelletjes zijn enthousiast en gaven de voorkeur aan de game. Vooral de feedback van de 

deelnemers (uit de interviews) zijn waardevol voor het door ontwikkelen van de game. 

Door deelname aan dit onderzoek hebben wij als DI ook veel geleerd over onderzoeksopzet, de 

wetenschap achter het “leren” en gedragspsychologie. Bijkomstigheid is dat er in de onderzoeks-

groepen veel zorgmedewerkers vanuit eigen motivatie zijn geschoold d.m.v. de game of de klinische 

les, gezien zij zich hier vrijwillig voor konden inschrijven. 

Wat zijn de ervaringen in jullie ziekenhuis? 

Door het ontwikkelen van de game is het onderwerp infectiepreventie binnen de organisatie in een 

nieuw daglicht geplaatst. Door intensieve samenwerking met de afdeling opleiding & wetenschap 

(Reinier Academie) hebben we veel van elkaar geleerd en is ons opleidingsplan naar een hoger 

niveau getrokken.  

Het ontwikkelen van de game met een multidisciplinaire projectgroep zorgde ervoor dat 

infectiepreventie een gezamenlijk doel werd. De stakeholders, waaronder een kinderarts, 

infectioloog, orthopeed, opleidingsdocent en leidinggevenden zijn hierdoor ambassadeurs geworden 

van infectiepreventie. De pilot testen zijn gedaan door AVI’s en een groep arts-assistenten, waardoor 

ook deze doelgroep (nog) meer betrokken is bij infectiepreventie. Mooi om te zien was dat er veel 

expertise in huis aanwezig is, bijvoorbeeld het hoofd de intensive care heeft de game als eerste 

volledig uitgespeeld. Door dit gezamenlijk in het hoofdenoverleg te bespreken heeft de game en 

infectiepreventie veel positieve aandacht gekregen.  

De game heeft een toegevoegde waarde op het opleidingsplan infectiepreventie en daarmee een 

positief effect op de kennis en vaardigheden van medewerkers van de Reinier de Graaf. We bereiken 

een grotere doelgroep met minder inzet en de vrijgekomen capaciteit van de afdeling 

infectiepreventie kan ingezet worden daar waar het nodig is. Kortom, in game-terminologie, het 

ontwikkelen en implementeren van de Serious game heeft het belang van de infectiepreventie-

maatregelen een mega-boost gegeven en levert daarmee voor langere termijn een bijdrage aan de 

kwaliteit van zorg aan onze patiënten.  


