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Coördinatorenvergadering 21 maart 2014
Hoe kan ICT het gebruik van zorgpaden faciliteren?
Op 21 maart brachten de coördinatoren hun collega’s van ICT mee naar Leuven. We wilden
namelijk samen nadenken over wat ICT kan betekenen bij het gebruik van zorgpaden. Aan
het begin van deze eerste lentedag rapporteerden mevr. Natacha Viseur en dr. Xavier de
Béthune, de collega’s van het franstalig deelnetwerk RIC, ons over de initiatieven van RIC².
RIC² staat voor de combinatie van het Réseau Itinéraires Cliniques en Rapid Improvement
Cycle. Met dit laatste wil men aangeven dat je al op korte termijn verbeteringen kan implementeren.
Vervolgens werden drie ICT-systemen toegelicht, elk met hun specifieke eigenschappen.
Nog voor de lunch demonstreerde dr. François Roucoux het systeem dat hij
ontwikkelde in samenwerking met de UCL: het APCOS (a computerized care
pathway orchestration system). Dit is een zeer visueel systeem waarbij de
voortgang van de patiënt in het zorgpad wordt aangegeven met een flowchart
en een kleurencode. Het laat tevens toe om automatisch acties te genereren
zoals een afspraak met de arts in te plannen of een voorschrift klaar te maken.
Meer informatie: www.palantiris.com
Dhr. Herman Van der Mussele van GZA duidde ons op enkele aandachtspunten bij
het uitwerken van een ICT-systeem ter ondersteuning van zorgpaden. Zo geeft hij aan
dat het documenteren van groot belang is in het kader van kwaliteitsoptimalisatie.
Herman Van der Mussele benadrukte dat je de afspraken binnen het team
afdwingbaar moet maken. Hij omschreef de volgende elementen als de bouwstenen
van een ICT-ondersteunend zorgproces: patiëntenpopulatie, doelstellingen,
ontslagcriteria, kritische indicatoren, sleutelinterventies, evaluatiecriteria en ruimte
voor rapportering van de variantie.
Een laatste systeem werd toegelicht door dhr. Bart Smeets. Hij gaf meer uitleg bij
het zorgprogramma project dat zes jaar geleden in UZ Leuven werd opgestart. De
artsen, verbonden aan UZ Leuven, werden van bij de aanvang betrokken bij het
uitwerken van het zorgprogrammatraject. De 220 zorgprogramma’s binnen UZ
Leuven werden geïntegreerd in het Klinisch Werkstation (KWS). Dankzij het
indicator dashboard kunnen de indicatoren overzichtelijk en begrijpbaar worden
weergegeven. Het is tevens mogelijk om op voorhand een target te bepalen en hier
acties aan te koppelen indien het target niet bereikt wordt. Dit systeem wordt
momenteel in meerdere ziekenhuizen geïmplementeerd. Meer informatie: www.nexuzhealth.be
De dag werd afgesloten met een discussie in kleinere groepen, waarbij de inbreng van de aanwezige ICTexperten een grote meerwaarde betekende. Om deze reden zullen de coördinatoren steeds een collega
kunnen uitnodigen.
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

