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Frank de Jong ontwerpt patiëntenformulier voor slachtoffer van rampen

ODISEE-STUDENT VERPLEEGKUNDE WINT
BACHELORPRIJS 2017
Frank de Jong, student aan hogeschool Odisee (Campus Brussel), sleept de Bachelorprijs 2017
in de wacht. Voor zijn eindwerk Verpleegkunde werkte Frank een patiëntenformulier uit
waarmee interventieteams wereldwijd slachtoffers van rampen veel makkelijker dan voordien
kunnen helpen. “Franks scriptie is een multidisciplinair onderzoek van hoge kwaliteit, dat
straks mogelijk een internationale impact kent”, klinkt het bij de jury. “Experts zien er een
significante verbetering van registratie in en zijn ook overtuigd van de meerwaarde voor de
patiënt. Het patiëntenformulier kan volgens hen zó gebruikt worden door tal van humanitaire
organisaties.”
Franks formulier wordt gebruikt door zogeheten Emergency Medical Teams (EMT's), die medische
noodhulp verstrekken aan slachtoffers van humanitaire rampen. De teams rukken uit wanneer het
lokale gezondheidssysteem overrompeld is. “En daar komt mijn patiëntenformulier in beeld. Het
formulier is zowel op papier als digitaal beschikbaar, in tientallen talen, is overal te raadplegen,
goedkoop en gemakkelijk in gebruik.” Patiëntenrechten liggen aan de basis van deze oplossing,
benadrukt Frank. “De patiënt krijgt een papieren kopie van het patiëntenformulier in een taal naar
keuze. Momenteel zijn er vijftig talen beschikbaar. Het eindresultaat is een verwerkingssysteem
dat niet alleen rekening houdt met de minimale standaard van de WHO, maar daarbovenop een
volwaardig patiëntendossier levert, met een overzicht van alle verstrekte hulp. De selectie van
gezondheidsindicatoren dekt 98 % van symptomen die werden vastgesteld bij 10.000 patiënten uit
vijf soorten humanitaire rampen. Het formulier is intussen al bij duizenden slachtoffers gebruikt.”
Atypische student
Frank is naar eigen zeggen een atypische student. “Ik heb mijn bachelordiploma Verpleegkunde
aan Odisee gehaald terwijl ik voltijds werkte als zelfstandig informaticus. Daarnaast zet ik me al
tien jaar in als humanitair vrijwilliger. Aanvankelijk bij het Rode Kruis, later – en nog altijd – als
brandweerman en ambulancier, als verpleegkundige voor de ngo Dokters van de Wereld en als
logistiek ondersteuner bij het Belgische hulpverleningsteam B-FAST. Het idee voor mijn
bachelorproef is trouwens ontstaan tijdens mijn B-FAST-missie in de Filipijnen na tyfoon Haiyan,
eind 2013.” Frank studeert vandaag nog altijd: hij volgt de Bachelor-na-bacheloropleiding
Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg. “Het wordt dus nog even druk dit semester!”
Contact (niet voor publicatie)
Frank de Jong. E-mail: frankdejong@gmail.com. Tel: 0475-92 65 14.
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Meer info
Een voorbeeld van het patiëntenformulier vindt via https://goo.gl/kSKMWC.
Foto’s van Frank kunt u downloaden via de WeTransferlink https://we.tl/2PCIU9YmxD.
De Bachelorprijs, die deel uitmaakt van de Vlaamse Scriptieprijs, wil de bachelorproef bekronen
die naast een duidelijke nieuwswaarde en journalistieke bruikbaarheid – dé criteria voor de
Vlaamse Scriptieprijs – ook het beste blijk geeft van een innoverend karakter en een hoge
toepasbaarheid in de praktijk.
Odisee biedt 25 bacheloropleidingen in zes studiegebieden (Lerarenopleiding, Sociaal-Agogisch
Werk, Biotechniek, Gezondheidszorg, Bedrijfskunde en Technologie) en diverse
vervolgopleidingen. De instelling wil state-of-the-art onderwijs aanbieden d.m.v. een integraal
talentbeleid waarbij superdiversiteit en een verankering in het werkveld speerpunten zijn. Ze heeft
campussen in Aalst, Brussel, Gent en Sint-Niklaas. Voor meer info, surf naar www.odisee.be.
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