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Coördinatorenvergadering 13 juni 2014
Kunnen zorgpaden gebruikt worden voor chronische aandoeningen?
Op vrijdag de 13e konden we de zorgpadcoördinatoren vinden in de Brabanthal te Leuven. Het was immers
de laatste NKP-activiteit vooraleer de zomer goed en wel van start kon gaan. Voor deze bijeenkomst konden
we rekenen op de ondersteuning van een aantal experten in het organiseren van zorg voor mensen met een
chronische aandoening.
Dhr. Daan Aeyels (KU Leuven) gaf het startschot door een theoretisch kader te
schetsen van de bestaande zorgmodellen voor de organisatie van chronische zorg. Eén
van deze modellen is het Chronic Care Model waarin gesteld wordt dat veranderingen
in de zorg teweeg gebracht kunnen worden door een verbetering in 6 onderling
gerelateerde
componenten
(gemeenschap,
gezondheidszorgsysteem,
zelfmanagement, delivery system design, beslissingsondersteuning en klinische
informatiesystemen). Daan benadrukte dat de uitdaging ligt in een betere afstemming
tussen de verschillende zorgverleners.
Vervolgens gaf prof. dr. Dirk Vogelaers (UZ Gent) een uiteenzetting over de ontwikkeling van
het geïntegreerd zorgmodel voor mensen met het chronisch vermoeidheidsyndroom (CVS) en
abnormale moeheid. De gehanteerde werkmethode baseert zich op vier steunpilaren:
vroegdetectie, focus op diagnostiek, reconditionering en cognitieve gedragstherapie. Dit
zorgpad heeft als doel de zorgverleners in de eerste en tweede lijn te sensibiliseren voor deze
pathologie maar hen ook te ondersteunen bij het detecteren en begeleiden van de
risicopatiënten.
Na de lunch kreeg Dr. Tom Meurrens (NMSC Melsbroek) het woord. Als expert in het werken met personen met multiple sclerose gaf hij aan dat er drie
stadia kunnen onderscheiden worden in het verloop van deze aandoening.
Voor elk van deze stadia dient een aangepast programma opgesteld te worden, namelijk vroege begeleiding, intensieve revalidatie en continue zorg.
Gebaseerd op het chronic care model werkte men binnen het MS-centrum
de multidisciplinaire zorgprogramma’s uit.
Mevrouw Sabine Buntinx (OPZC Rekem) gaf ons een blik op het werken in de
psychiatrische zorg. Hierbij benadrukte ze dat, bij de ontwikkeling van een zorgpad voor langdurige zorg, men zich op de verschillende fasen dient te concentreren eerder dan de zorg per dag te plannen. Verder ligt de focus op het streven naar ondersteuning van de patiënt en blijkt dat een integrale, transmurale
benadering onontbeerlijk is.
Bij een chronische aandoening is de rol van de patiënt van groot belang. Om de dag af te
sluiten lieten we dan ook mevrouw Lieve Van Dyck, voorzitter van de Vlaamse Liga voor
Fibromyalgie-Patiënten aan het woord. Als ervaringsdeskundige van deze pathologie kwam zij
een toelichting geven, gebaseerd op de therapie van dr. Eleanor Stein. De strategie van deze
therapie bestaat er in om te focussen op het zelfmanagement. Dit vraagt een multidisciplinaire
aanpak waarbij contact met lotgenoten essentiëel is.
Samengevat kunnen we stellen dat de organisatie van zorg voor mensen met een chronische aandoening
gekenmerkt wordt door vier componenten: een integrale benadering, multidisciplinair teamwerk,
zelfmanagement en transmurale samenwerking.
De presentaties kan u terugvinden op het NKP intranet.
Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over deze nieuwsbrief, mag u steeds contact met ons opnemen via
liz.vanderveken@med.kuleuven.be

