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Chatbotfunctie vergroot kennis facilitaire zorgmedewerkers 

VAKINFORMATIE 
VIA MOBIEL

Vakkennis op luchtige wijze up-to-date 
houden, aanscherpen en aanvullen. 
Dat kan door gebruik te maken van de 
chatbotfunctie via mobiele telefoon of 
e-mail. In het Erasmus MC verrijken 200 
facilitaire zorgmedewerkers op deze 
manier hun kennis.

Medewerkers kennis bijbrengen gebeurt 

doorgaans via trainingen, workshops of 

e-learning. Dat kan goed werken. Maar 

na verloop van tijd ebt de kennis weg en 

neemt de inspiratie af.   

  Een verklaarbaar verschijnsel, maar 

wel lastig. Wat kunnen we eraan doen? 

Die vraag stelden Gerjo Stout en Saskia 

Klaasen zichzelf twee jaar geleden. Stout is 

coördinator facilitaire zorgmedewerkers 

in het Erasmus MC. Klaasen is werkzaam 

bij Syndle, dat opleidingen verzorgt 

en concepten eten en drinken helpt 

te realiseren. 

Laagdrempelig kennis aanbieden
Stout en Klaasen zochten naar een methode 

waarbij ze kennis en vaardigheden op 

een laagdrempelige manier zouden 

kunnen aanbieden aan facilitaire 

zorgmedewerkers. Kennis op het gebied 

van bijvoorbeeld dieetleer, hygiëne, 

voedingsleer en gastvrijheid. 

De facilitaire zorgmedewerkers 
van het Erasmus MC krijgen twee

keer per week een ‘interventie’ 
via mobiel of e-mail.

 De facilitaire zorgmedewerkers van het Erasmus 

MC houden zich bezig met het verstrekken 

van eten en drinken aan patiënten, lichte 

schoonmaakwerkzaamheden rond het bed, 

voorraadbeheer, het bijvullen van de zorgtrolley en 

linnenbeheer. Ze hebben bijna allemaal het diploma 

MBO Facilitair Zorgmedewerker niveau 2 op zak of 

zijn bezig dit te halen. Dat is een eis.

Chatbottechniek  
“Kennis zorgt ervoor dat je je werk optimaal kunt 

uitvoeren”, zegt Klaasen. “En dat je je gemakkelijk 

voelt. Daarom is het jammer dat veel kennis 

wegvloeit. Gerjo en ik zijn gaan brainstormen. Toen 

Syndle met de chatbottechniek aan de slag ging, zijn 

we direct gaan bedenken hoe we dit in konden zetten 

voor de facilitaire zorgmedewerkers.”

  Het bedrijf, de instelling of het ziekenhuis kan 

berichten, foto’s of filmpjes zenden in combinatie 

met vragen of opdrachten. Bijvoorbeeld een foto van 

een aantal producten en de vraag bij welke allergie 

of intolerantie deze producten risicovol zijn en niet 

gegeven mogen worden.

 Een chatbot kan ook veelgestelde vragen 

beantwoorden. Automatisch. Als een medewerker 

bijvoorbeeld iets wil weten over een bepaald dieet, 

dan stelt zij of hij die vraag. De chatbot leidt de 

vraagsteller naar het antwoord in de database.

Twee keer per week 
De facilitaire zorgmedewerkers van het Erasmus 

MC krijgen twee keer per week een ‘interventie’ 

toegestuurd. Dat kan een vraag zijn, een opdracht, 

een quizje, een filmpje of een combinatie hiervan. 

Ze ontvangen deze doorgaans rond 10.00 uur op 

dinsdagen en donderdagen. Ze kunnen reageren op 

momenten dat het hen schikt.  

  Een voorbeeld van een interventie gaat over 

handenwassen. Je ziet een filmpje en je leest dat 

handenwassen belangrijk is. En dan de vraag: hoe 

vaak moet je de handen wassen? A) Vijf keer per 

dag. B) Tien keer dag. C) Meer dan tien keer per dag. 

Het goede antwoord is meer dan tien keer per dag. 

Vervolgens wordt uitgelegd waarom dat nodig is.

Geef vijf complimenten 
Coördinator Gerjo Stout kan zien welke medewerkers 

de vragen hebben beantwoord. En ze daarop 

desgewenst aanspreken. De ervaring leert dat bijna 

alle medewerkers graag met de interventies aan 

de slag gaan. De vragen, opdrachten en filmpjes 

prikkelen de nieuwsgierigheid. 

  Een opdracht kan bijvoorbeeld zijn: geef 

vandaag vijf complimenten of zeg iedereen die 

je tegenkomt gedag. Een vraag kan zijn: heb je al 

geglimlacht vandaag?   

 De vragen en opdrachten kunnen overigens per 

afdeling verschillen. Op neurologie wordt meer 

aandacht besteed aan slikproblemen. Op chirurgie 

moet je weer heel goed weten wat en wanneer 

mensen voor en na een operatie het beste kunnen 

eten of juist niet. Chatbot nu in drie ziekenhuizen
Het chatbotsysteem van Syndle is sinds januari 2020 in gebruik bij het 
Erasmus MC in Rotterdam. Daarnaast maken het ETZ in Tilburg en sinds 
kort het OLVG in Amsterdam er gebruik van. De ziekenhuizen gebruiken voor 
pakweg 75% de databank van Syndle. De overige 25% vullen ze zelf in. 

De chatboxfunctie is ook geschikt voor de ouderenzorg, aldus Saskia Klaasen 
van Syndle, die toevoegt dat de gebruikskosten beperkt blijven tot een paar 
euro per medewerker. Daarnaast zal er tijd van de eigen organisatie in de 
database geïnvesteerd moeten worden.

“ KENNIS ZORGT ERVOOR 
DAT JE JE WERK OPTIMAAL 
KUNT UITVOEREN”

Trainingen blijven nodig
Kan de chatbotfunctie trainingen en workshops vervangen? 
Deels misschien, maar zeker niet helemaal, zegt Saskia Klaasen. 
“Face-to-face blijft belangrijk als het gaat om trainingen. In het 
Erasmus MC laten we onder meer trainingen verzorgen door de 
eigen specialisten.” 

Ashley Olislager: “Ik heb behoefte 
aan wat meer diepgang op het 

gebied van voeding en diëtetiek.”
Lees verder ››



SAMEN HET BESTE UIT DE AARDE halen 

MEER WETEN?
 celavitafoodservice.nl

GEZONDE HOLLANDSE KOST
Wij zijn ervan overtuigd dat een gezond 
eetpatroon je langer fit houdt en bijdraagt 
aan een sneller herstel van patiënten. 
Onderzoek* van het RIVM toont aan dat bij 
een aardappelmaaltijd 20% meer groenten 
geconsumeerd wordt vergeleken met  
maaltijden met pasta of rijst. 
 

Het Nationaal Preventieakkoord vraagt 
zorgorganisaties om haar menu aanbod 
gezonder te maken. Onze producten 
kunnen daarbij helpen. Ons assortiment is 
mede daarom opgenomen in de database 
van PS in foodservice. Dit helpt u om nog 
gemakkelijker een gezonde maaltijd op 
het menu te zetten. 
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Hernieuwde oproep!

Onlangs postte ik een bericht op de sociale media over 
een heerlijk en verwarmend gerecht: gebakken appeltjes 
met warme custardvla en slagroom. Vervolgens bood ik 
mijzelf aan. “Ik kom graag naar uw verzorgingshuis om 
jullie bewoners te verrassen met dit heerlijke gerecht”. 
Mijn sociale activiteit voor geluksmomenten in de zorg 
was geboren.

Afgelopen periode toerde ik door het land. Samen met 
bewoners bakte ik vele appels goudbruin, we kookten 
liters custardvla en klopten verse slagroom. Ik voerde heel 
veel mooie gesprekken met evenzovele mooie mensen, 
we spraken over het leven en over favoriete smaken.

Zo ontmoette ik in Bussum mevrouw Van de Berg. 
Zij schilde de appels zo prachtig dun. Ik uitte mijn 
bewondering, waarop ze vertelde over vroeger thuis. 
“Tijdens de oorlog toen er niet zoveel te eten was, 
vond ik dat mijn moeder de aardappelen veel te dik 
schilde, zodoende schilde ik haar schillen nog een keer! 
Dat scheelde weer.”

Met de bewoners van een huis in Aarle-Rixtel maakten 
we van het kloppen van de slagroom met een ouderwetse 
klopper een leuke en sportieve klus; iedereen twintig keer 
draaien .... We hebben ontzettend veel lol gehad. Aan het 
eind van de activiteit werden de kommetjes volgeschept 
en vielen de gesprekken stil, iedereen genoot.

Waarom dit verhaal? Ik realiseerde me opnieuw: eten en 
drinken is zo’n prachtig en toegankelijk middel om contact 
te maken met mensen die zorgafhankelijk zijn.

Lees daarom dit bericht als een hernieuwde oproep aan 
alle medewerkers in de zorg, aan de zorgmanagers, 
de teamcoaches, aan beleidsmakers, raden van 
bestuur: jullie investeren in mooie gebouwen, 
aansprekende reclamecampagnes en fris meubilair, 
maar vergeet alsjeblieft niet het eetmoment, want daar 
worden veel mensen drie keer per dag nog steeds 
ontzettend gelukkig van.

Met haar bedrijf Bossert 
Kookwerken verzorgt en
ontwikkelt Lisette Bossert 
trainingstrajecten.

Praktische zaken
Ashley Olislager is een van de facilitaire 

zorgmedewerkers. Ze onderschrijft de uitlatingen 

van Stout en Klaasen. “Deze manier van werken is 

laagdrempelig en dat spreekt mij aan. Ik steek er veel 

van op. Praktische zaken vooral.”

  Ze geeft een voorbeeld. Een patiënt vraagt of hij op 

de rand van het bed mag eten onder begeleiding van 

de facilitaire zorgmedewerker. Dat mag niet, want 

de medewerker is niet medisch geschoold. Andere 

vraag: mag de medewerker de patiënt assisteren bij 

de maaltijd? Ja, dat mag, tenzij de persoon kampt met 

slikproblemen. In dat geval zal een verpleegkundige 

moeten assisteren.

Informatie opvragen
De vragen en de opdrachtjes zijn leuk. Daarnaast 

is het handig dat je makkelijk op ieder moment 

informatie kunt opvragen, zegt Olislager. “Over diëten 

die niet zo bekend zijn bijvoorbeeld.” 

  Het Erasmus MC verleent complexe zorg. 

Dat betekent dat er veel diëten zijn, zegt Olislager. 

“Daardoor komt de extra kennis die we opdoen ook 

zo goed van pas. We kunnen aan het bed ook meer 

vragen van patiënten beantwoorden. We verstrekken 

betere adviezen en stralen meer zelfvertrouwen uit.”

Broodserveerwagens 
De medewerkers gaan tijdens het ontbijt en de lunch 

met de broodserveerwagen langs de kamers. “Dat 

werkt prettig”, zegt Gerjo Stout. “Ze kunnen ad hoc 

reageren doordat ze veel producten bij zich hebben. 

Iemand die ondervoed is en niet al te veel trek heeft, 

kun je een yoghurtje en een eitje geven, zodat hij de 

nodige eiwitten binnenkrijgt.” 

  Dat is belangrijk, want de volgende stap zou zijn 

dat je het tekort aan eiwit met kunstmatige voeding 

gaat compenseren. Stout: “Als je dat kunt voorkomen 

doordat je medewerkers aan bed de juiste adviezen 

kunnen verstrekken, ben je goed bezig.”

Meer diepgang graag
Het is overigens geen probleem als medewerkers op 

vragen van de chatbot het verkeerde antwoord geven, 

zegt Klaasen. “We proberen ze te prikkelen, ze na te 

laten denken over het vak.” Dat lijkt te lukken. De 

interventies zijn tijdens pauzes geregeld onderwerp 

van gesprek, laat het drietal weten. Er wordt 

over gediscussieerd.

  We vragen aan Olislager of zij ook wel eens het 

idee heeft dat het allemaal wat te voor de hand 

liggend is. Ze antwoordt: “Wat mij betreft niet. Al heb 

ik wel behoefte aan wat meer diepgang op het gebied 

van voeding en diëtetiek. Omdat er op dat vlak heel 

veel te doen is en het circa 80% uitmaakt van je werk.”

Mobiel of e-mail?
De facilitaire zorgmedewerkers kunnen zelf 
aangeven of ze ‘interventies’ via hun mobiele 
telefoon of via de e-mail ontvangen. De mobiele 
telefoon is privé, dus hebben medewerkers het 
recht om die af te schermen. De e-mail is van het 
Erasmus MC en de medewerkers zijn verplicht om 
die te gebruiken.

“ DEZE MANIER VAN WERKEN 
IS LAAG DREMPELIG EN DAT 
SPREEKT MIJ AAN”

“ DE VRAGEN, OPDRACHTEN 
EN FILMPJES PRIKKELEN 
DE NIEUWSGIERIGHEID”

Coördinator Gerjo Stout kan zien
welke medewerkers de vragen
hebben beantwoord.


