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Samenvatting
Inleiding
Achtergrond
Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) heeft in 2009 een experimenteel kader
uitgewerkt om een innovatieve aanpak te ontwikkelen voor zorgverlening aan personen met een
chronische aandoening. Zorgtrajecten werden ontwikkeld voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie
en diabetes type 2. Het gaat om een pilootfase die werd getest in een proefperiode van 4 jaar. In het
kader wordt een onderscheid gemaakt tussen zorgtrajecten (ZT) en lokale multidisciplinaire netwerken
(LMN).
Reikwijdte van het onderzoek
Dit rapport focust op de ervaringen bij de uitwerking van de projecten. Daarbij wordt zowel stilgestaan
bij de factoren die het ZT beïnvloeden als bij randvoorwaarden die het vormgeven van het
ondersteunende LMN beïnvloeden. Het onderzoek staat stil bij de perspectieven van verschillende
betrokkenen (met uitzondering van de patiënten en hun mantelzorgers).
Methode
Het onderzoek focust zich op 58 LMN: projecten die op het moment van het onderzoek langer dan 1 jaar
concreet

in

werking

zijn.

Er

worden

twee

type

gegevensbronnen

gebruikt:

(1)

documenten

(beleidsdocumenten, actieplannen en voortgangsverslagen) en (2) focusgroepen. In de maanden
februari-mei 2013 zijn 12 focusgroepen georganiseerd. De focusgroepen werden opgesplitst in
Nederlandstalige

en

Franstalige

groepen.

Er

zijn

focusgroepen

gehouden

met

ZTpromotoren,

organisatoren, GDT-partners, medici en paramedici.
Belangrijkste resultaten
De informatiebronnen
Actieplannen: De meeste actieplannen zijn enkel uitgewerkt om te beantwoorden aan de oproep van de
opdrachtgever. De plannen weerspiegelen geen uitgekiende visie of operationele strategie over het
realiseren van LMN en ZT.
Voortgangsverslagen: voortgangsverslagen zijn eerder administratief uitgewerkt dan dat het om autoevaluatie gaat. Sommige projecten hebben zich bij de uitwerking van het activiteitenverslag laten
inspireren door aangrenzende projecten. De verslagen bieden weinig gegevens over gerealiseerde
resultaten.
Focusgroepen: Het aantal deelnemers per focusgroep varieerde van 3 tot 18. Bij de Nederlandstalige
focusgroepen lag de respons hoger. Algemeen was de respons van de diabeteseducatoren het hoogste.
Veel lager lag de respons van huisartsen, podologen en apothekers. Hoewel de focusgroepen geen
statistisch representatief beeld geven, leert de inhoudelijke saturatie dat veralgemeenbare inzichten rond
de uitwerking van LMN en ZT kunnen presenteren.

3

Het overheidsprogramma
Inhoudelijke krachtlijnen
Het RIZIV legt de nadruk op: een versterking van de 1e lijn met de huisarts als spilfiguur in de ZT; op
multidisciplinaire samenwerking; op langdurige zorg in de thuissituatie; op evidence based practice; op
preventie en op empowerment en zelfmanagement van de patiënt.
Het RIZIV is m.b.t. ZT strak sturend: De samenwerking is geformaliseerd in een contractuele verbintenis
tussen patiënt, huisarts en geneesheer-specialist. In het contract zijn de rechten en plichten van de 3
partijen opgenomen en is de doelgroep met inclusie- en exclusie criteria strikt bepaald.
Het kader m.b.t. het LMN is veel algemener en laat bij de invulling meer vrijheden toe. Het RIZIV geeft
weinig richtlijnen wat betreft de samenstelling van het LMN, de grootte van de projectregio en de
opdrachten van het LMN en de ZTP.

Ervaringen met het RIZIV-kader
-Werken binnen het RIZIV-kaderProjecten ervaren een spanningsveld tussen het eerder open kader van het LMN en het striktere kader
rond ZT.
Het regelgevend kader rond de LMN: Projecten met meer expertise vonden in het algemeen het ‘open’
kader een troef om het project lokaal te ontwikkelen. ZTP en GDT-vertegenwoordigers stellen dat het
kader op bepaalde aspecten meer richtinggevend zou mogen zijn. Projecten met minder expertise en
visie vonden in beginfase het kader te open en te weinig richtinggevend.
Het regelgevend kader rond de ZT: Alle betrokken partners vinden het principe van de zorgtrajecten
verdedigbaar.

Er

zijn

wel

bedenkingen

bij

de

oriëntatie

op

aandoeningen.

Voornamelijk

de

administratieve overlast bij de huisarts en de inclusie- en exclusie criteria van de doelgroep werden als
een knelpunt aangegeven.
Het RIZIV heeft doorheen de pilootfase meerdere informele bijsturingen gedaan rond doelgroep
oriëntering, de samenstelling van de stuurgroep en het aanwenden van financiële middelen, en projecten
hebben soms vragen bij de wijze waarop dergelijke bijsturingen zijn ingevoerd.

-Mate waarin de projecten door het RIZIV ondersteund wordenProjecten vinden de communicatie met het RIZIV niet altijd helder, consistent en duidelijk. De
gebrekkige communicatie rond het aanwenden van financiële middelen werd door organisatoren en ZTP
als contraproductief ervaren. Bij de ZTP leidden laattijdige en vage antwoorden op vragen tot ergernis.
Sommige organisatoren en ZTP hebben nood aan meer coaching en aansturing door het RIZIV. De
bijeenkomsten tussen ZTP op provinciaal en boven-provinciaal niveau werden als een meerwaarde
ervaren. Sommige ZTP sturen bijkomend aan op een taalgroep-overschrijdende uitwisseling van
ervaringen.

Ervaringen met het LMN
Regio afbakening
De grenzen van de projectregio’s vallen samen met werkingsgebieden van de huisartsenkringen en GDT.
De LMN hebben niet gekozen om op basis van het bevolkingsaantal een regio af te bakenen. De keuze
van de regio heeft een impact op de wijze waarop het LMN haar opdrachten kan invullen: veel actieve
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HAK in de afgebakende regio, stedelijkheidsgraad (zowel de stad als het platteland hebben hun
specifieke problemen), het aantal artsen en houding van artsen en het niet samenvallen van de grenzen
met zorgregio’s bemoeilijken de implementatie.

Netwerksamenstelling
De LMN’s worden gekenmerkt door een verschillende netwerkcomplexiteit. Sommige netwerken zijn in de
loop van het traject geëvolueerd naar een meer complex netwerk: dit heeft voornamelijk te maken met
een doelgroepverbreding.

Bestuursmodel
Sommige projecten zijn in de loop van het traject geëvolueerd naar een complexer bestuursmodel: een
multidisciplinair samengestelde stuurgroep en/of uitbouw van bijkomende overleggroepen. We hebben
indicaties dat de stuurgroep bij sommige projecten nauwelijks actief is of hoogstens in het laatste jaar
van het programma een beetje is geactiveerd. Daarnaast hebben we indicaties dat de stuurgroepen in de
praktijk nog vanuit een monodisciplinaire reflex werken. Niet alle partners zijn actief lid van de
stuurgroep: huisartsen en paramedici (o.a. kinesisten en podologen) zijn moeilijker in de stuurgroep te
betrekken. GDT partners zijn in beperkte mate (en soms louter formeel) in de stuurgroep betrokken.

De ondersteunende rol van het LMN
De mate waarin en de wijze waarop de LMN’s vorming aanbieden verschilt sterk per project: De
frequentie varieert van maandelijks, 6-maandelijks tot jaarlijks. De ervaringen van projecten met het
LMN zijn heel wisselend: sommige hulpverleners zijn tevreden over de aangeboden vorming. Andere
hulpverleners geven aan dat het LMN te weinig initiatief neemt om vorming te organiseren.

De rol van organisatoren (en stuurgroep) in het LMN
Organisatoren zijn zowel omwille van de doelstellingen van het programma (intrinsieke motivatie) als om
andere politieke en financiële redenen (extrinsieke motivatie) in het pilootproject gestapt. Organisatoren
zijn verdeeld over de vrijheid die ze krijgen bij het invullen van hun rol: organisatoren van projecten met
een voorgeschiedenis van projectwerking zagen het meer als een voordeel om van onderuit hun functie
te kunnen invullen. Organisatoren van projecten met minder expertise hebben het proces meer als een
‘zoektocht’ ervaren om de functie inhoudelijk in te vullen. Organisatoren zijn niet van start gegaan met
een vaststaand strategisch plan, hun functie en aanpak krijgt al doende geleidelijk aan vorm.
Organisatoren zijn ervan overtuigd dat het dankzij het feit dat de organisatie in handen is gegeven van
de HAK dat huisartsen makkelijker mee in bad zijn te trekken.
Sommige organisatoren ervaren volgende problemen: het moeilijk kunnen betrekken van HAK(s), het
management en beheer van het project (met specifieke verwijzing naar personeelsmanagement) en de
uitbouw van ICT en communicatie in de regio.
Betrokkenheid van GDT: De meeste GDT partners zijn geen actief lid van de stuurgroep. De GDT
partners weten niet goed welke rol ze juist in het LMN hebben. Ook hebben de meeste GDT partners
geen actieve rol bij het ondersteunen van het LMN of het organiseren van vormingen voor clinici.
Factoren als (1) een onduidelijke taakafbakening tussen LMN en GDT, (2) concurrentie tussen LMN en
GDT en (3) verschillen in benadering hebben een negatieve impact hebben op de onderlinge
samenwerking.
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De rol van de zorgtrajectpromotor (ZTP)
De ZTP wordt door de organisatoren als een onmisbare schakel in het LMN gezien. De ZTP hebben de
opdracht op een verschillende manier ingevuld, en niet iedereen vond het vanzelfsprekend om de functie
vorm te geven. De meeste promotoren ervaren het als een moeilijke en intensieve job. In de tijdsperiode
2010-2012 hebben 13 ZTP de functie verlaten.
In Vlaanderen ligt de nadruk van de ZTP meer op de uitbouw van een inter-organisatorisch netwerk,
terwijl in Wallonië de ZTP de concrete realisatie van ZT opneemt.

De rol van de betrokken partners in de ZT
De rol van de huisarts in ZT
De meeste huisartsen zijn beperkt betrokken in ZT. Slechts een minderheid van de huisartsen uit de
regio’s sluit ZT af. Voornamelijk de oudere generatie artsen (die ook solo arts zijn), vertonen het minste
engagement om ZT af te sluiten. Een aanzienlijk aantal huisartsen is nog te weinig geïnformeerd over
ZT. Naast het gebrek aan kennis of intrinsieke overtuiging, speelt de administratieve overlast een rol. De
administratie wordt in de praktijk dikwijls door andere personen opgenomen: de ZTP of de
diabeteseducator.

De rol van de specialisten in de ZT
Meerdere projecten vinden het een moeilijke opdracht om ziekenhuizen en specialisten actief in de ZT te
betrekken (het betreft voornamelijk projecten met een groter aantal ziekenhuizen). Bij sommige
specialisten is er nog een zekere weerstand. De ZT hebben tot weinig veranderingen geleid in hun
manier van werken.

De rol van de diabeteseducatoren
De educator wordt als spilfiguur in het ZT beschouwd. De functie diabeteseducator wordt op
verschillende wijze vormgegeven: VP/diëtisten, zelfstandige educatoren/educatoren verbonden aan een
organisatie. De meeste educatoren staan in voor administratieve taken van de huisarts. De educatoren
geven bij de invulling van hun functie de volgende knelpunten aan: te weinig patiënten verwijzingen,
administratieve overlast en ontoereikende verloning. Er leven vragen om de educatiesessies meer
flexibel te kunnen inzetten om in te spelen op behoeften van patiënten.

De rol van de diëtisten
Er speelt zich bij sommige projecten nog een rolconflict tussen diëtisten en diabeteseducatoren rond het
geven van voedingsadvies. Sommige medici verwijzen naar het probleem dat diëtisten te weinig
specifieke kennis hebben rond de chronische aandoening. Diëtisten ervaren bij de invulling van hun
functie de volgende problemen: te weinig patiëntenverwijzingen, te weinig sessies (n=2) worden aan
patiënt terugbetaald.

De rol van de podologen
Sommige podologen kampen nog met een imagoprobleem. De beroepsgroep wordt nog te weinig erkend.
Podologen krijgen nog te weinig patiënten verwijzingen. De meeste patiënten komen, net zoals bij
diëtisten, enkel naar de 2 volledig terugbetaalde sessies podologie.
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De rol van de apothekers
De apothekers zijn in hoge mate vanuit de beroepsvereniging gemobiliseerd. Apothekers wisten bij
aanvang niet goed waar ze in stapten. Onbewust zijn er taken (het verlenen van informatie, opvolgen
van therapietrouwheid) van de apotheker gedelegeerd naar de educator. Bij meerdere apothekers leidt
dit soms tot spanningen. Daarnaast verwijzen meerdere apothekers naar de administratieve complexiteit
door verschillende type voorschriften.

De rol van de patiënt
Volgens de zorgvertrekkers nemen patiënten zelden een actieve rol op in de ZT. Zorgverstrekkers
spreken ook van een gebrek aan motivatie bij patiënten om hun gedrag aan te passen. Slechts een
beperkt aandeel doet aan zelfmanagement en is gemotiveerd om eigen levensstijl aan te passen.
Patiënten worden te veel gemobiliseerd voor de verhoogde tegemoetkoming en het gratis materiaal, te
weinig rond de beoogde gedragsaanpassing. Veel patiënten zijn nog te weinig geïnformeerd over ZT.

Multidisciplinaire samenwerking
Er is na 4 jaar nog geen sprake van multidisciplinaire samenwerking, maar eerder van ‘het
interdisciplinair doorverwijzen van patiënten en het doorsturen van informatie’. Er is bij sommige
projecten wel een gunstige evolutie in samenwerking merkbaar: De ZT hebben ertoe geleid dat er meer
vertrouwen ontwikkeld is tussen sommige huisartsen en specialisten.
De ZT leiden tot een debat over het “eigenaarschap” en verantwoordelijkheid rond de patiënt. Discussies
hierover en belangenconflicten tussen diabetes conventie en ZT hebben een negatieve impact op
samenwerking.
De paramedici (voornamelijk educatoren, diëtisten en podologen) ervaren een aantal problemen in de
samenwerking met huisartsen: paramedici krijgen te weinig patiëntenverwijzingen en in veel gevallen te
weinig informatie over de patiënt. Factoren als te weinig bekendheid en een onderwaardering over hun
beroepen hebben een negatieve impact op de samenwerking.

Randvoorwaarden bij implementatie van het project
ICT als hulpmiddel bij samenwerking: Medici ervaren grote moeilijkheden op vlak van het elektronisch
delen van gegevens. ICT wordt als hulpmiddel voor samenwerking gezien en zou het werk
vereenvoudigen. Naast technische problemen spelen ook inhoudelijke discussies over beroepsgeheim en
privacy van de patiënt. Artsen dringen erop aan om in de toekomst hierover verder in dialoog te gaan.
Financiële aspecten: De regelgeving rond aanwenden van financiële middelen rond catering moet
helderder zijn. Er zijn indicaties dat de toegekende financiële middelen niet enkel voor het LMN gebruikt
worden maar ook aangewend worden om andere opdrachten binnen de HAK uit te voeren.
Wat de tegemoetkoming voor zorgverstrekkers betreft wordt de discussie geopend over wie het forfait
zou moeten krijgen. Er is geen discussie over de grootte-orde van het forfait. Meerdere zorgverstekkers
geven aan dat het forfait moet gaan naar de persoon die instaat voor de administratie van de huisarts:
met name de ZTP of de diabeteseducator.
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Gepercipieerde effecten van de LMN en ZT in de regio
Impact op aanbodkant: Vertegenwoordigers van de projecten stellen dat ZT hebben geleid tot een
groeiend bewustzijn bij 1e lijn partners over diabetes en CNI en tot de ontwikkeling van vertrouwen
tussen partners.
Effect op patiënten: Diabetes educatie heeft ertoe geleid dat sommige patiënten meer inzicht in hun
pathologie gekregen hebben en een meer actieve rol in hun ziekte opnemen.
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Glossarium
•

Actieplan: verwijst naar het administratieve projectvoorstel, zoals ingediend bij het RIZIV.
De initiatiefnemers hebben, met het oog op financiering van hun project, een voorstel
uitgewerkt dat de visie, strategie en doelstellingen van het project weerspiegelt.

•

GDT (Geïntegreerde Dienst Thuiszorg) (volgens de wet): de gezondheidszorgvoorziening
die, per zorgzone (een geografisch gebied van één of meerdere gemeenten - of deel van een
gemeente in de grote agglomeraties van Antwerpen, Charleroi, Gent en Luik - waarover de
activiteit zich uitstrekt) het geheel van de patiëntenzorg versterkt onder meer via praktische
organisatie en ondersteuning van verstrekkingen in het kader van de thuisverzorging,
waarbij de tussenkomst van beroepsbeoefenaars van verschillende disciplines vereist is. Met
het oog op een coherent, toegankelijk en een aan de patiënt aangepast zorgaanbod, heeft de
geïntegreerde dienst voor thuisverzorging de algemene opdracht te waken over de opvolging
van de informatie en ondersteuning doorheen het ganse zorgproces en dit zowel ten opzichte
van de zorgverstrekker als ten opzichte van de patiënt. Bovendien heeft de geïntegreerde
dienst voor thuisverzorging in het algemeen als taak de samenwerking tussen haar leden te
bevorderen door het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen haar leden en door
administratieve en technische ondersteuning; de zelfredzaamheid van de patiënt te
evalueren; een zorgplan uit te werken en op te volgen; multidisciplinair overleg realiseren.

•

HAK (huisartsenkring): Een huisartsenkring is een vereniging die huisartsen groepeert,
die binnen een bepaalde regio hun beroepsactiviteiten uitoefenen. De leden van een
huisartsenkring zijn praktijkvoerende artsen, d.w.z. erkende huisartsen, huisartsen in
beroepsopleiding

of

algemeen

geneeskundigen

met

verworven

rechten

(http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/healthcareprofessions/index.htm).
•

LMN (lokaal multidisciplinair netwerk): Samenwerkingsverband tussen organisaties,
beroepsgroepen en individuen met het oog op het realiseren van gemeenschappelijke
doelstellingen ten aanzien van patiënten met diabetes en CNI.

•

Voortgangsverslag: Een jaarlijks verslag dat door de ZTP opgemaakt wordt met een
beschrijving van de activiteiten dat het project het afgelopen jaar geconcretiseerd heeft. In
het document met bijlagen wordt dit ook ‘jaarverslag’ genoemd.

•

Zorgregio: Een afgebakend geografisch gebied waarin zorg wordt verstrekt.

•

ZT (zorgtraject): Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en
de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. De term ZT verwijst in de
verslaggeving zowel naar zorgtrajecten diabetes en chronische nierinsufficiëntie.

•

ZTP (zorgtrajectpromotor): Deze persoon voert in functie van het LMN opdrachten uit:
o.a. bekendmaken van ZT, organisatie van vormingen, faciliteren van samenwerking.
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1 Algemene inleiding
1.1 Achtergrond
Sinds 2009 bestaan er in België “zorgtrajecten” voor chronische nierinsufficiëntie en diabetes type
2. De trajecten werden geïntroduceerd voor een proefperiode van 4 jaar. “Zorgtrajecten willen de
samenwerking tussen patiënten met een chronische ziekte, hun huisarts, specialist en andere
gezondheidswerkers zo goed mogelijk organiseren voor een kwalitatieve opvolging van de patiënt”.
De meer specifiek geformuleerde doelstellingen van een zorgtraject zijn1:
De aanpak, behandeling en opvolging van een patiënt organiseren, coördineren en plannen

•

op maat van zijn specifieke situatie;
De dialoog stimuleren met de patiënt zodat hij zo goed mogelijk inzicht krijgt in zijn ziekte

•

en in de opvolging ervan o.a. door middel van een persoonlijk zorgplan;
•

Een optimale samenwerking nastreven tussen huisarts, specialist en andere zorgverleners;

•

De kwaliteit van zorg optimaliseren.

De introductie van zorgtrajecten is met andere woorden een poging om de ambulante
zorgverstrekking in de eerste lijn van (bepaalde groepen) chronische patiënten te innoveren en te
verbeteren, als reactie op een groeiend maatschappelijke probleem. In België is het aantal
patiënten met diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie in de laatste decennia toegenomen.
Het RIZIV schat dat er in België meer dan 450 000 diabetespatiënten zijn, waarvan 80 tot 90% aan
type 2-diabetes lijdt. De Belgische prevalentie van diabetes (type 1 en 2) wordt geschat op 5,2%.
Jaarlijks worden 2 070 nieuwe patiënten met diabetes type 1 en 500 nieuwe patiënten met
diabetes type 2 ontdekt (Wens et. al. (2005)). Daarnaast vertoont wereldwijd ongeveer 10% van
de patiënten tussen 70 en 80 jaar en ongeveer 20% van de 80-plussers een GFR (glomerulaire
filtratiesnelheid) van 45 ml/min of minder wat wijst op chronische nierinsufficiëntie. In België
komen

ongeveer

185

000

patiënten

in

aanmerking

voor

een

zorgtraject

chronische

nierinsufficiëntie (Van Pottelbergh, 2012). Deze chronisch-complexe aandoeningen hebben een
grote impact op de levenskwaliteit van de patiënt. Ze hebben een negatieve impact op de mentale,
emotionele en sociale gezondheid (vermindering van participatie in arbeid en in andere
maatschappelijke verbanden van de patiënt) (Grötken et. al., 2011) en het is geen optie om deze
groepen allemaal in residentiële voorzieningen op te vangen.
Een systematische review uit 2009 kwam tot de conclusie dat organisatorische en logistieke
ondersteuning van zorgprofessionals kon bijdragen tot het optimaliseren van de zorg voor
diabetespatiënten (Renders et. al., 2009). Het RIZIV verwijst naar projecten in Aalst en Leuven
rond diabeteszorg waar ervaringen uitwijzen dat lokale multidisciplinaire netwerken een belangrijke
ondersteuning kunnen bieden voor de betrokken actoren. Vanuit de zoektocht om zorgmodellen te
ontwikkelen die beter zijn aangepast aan de behoeften van patiënten met een chronische
aandoening, heeft het RIZIV in 2009 een experimenteel kader uitgewerkt om een innovatieve
aanpak te ontwikkelen. De pilootfase is uitgewerkt rond de volgende basisprincipes:

1

Bron: http://www.zorgtraject.be/NL/Professioneel/default.asp
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•

Langdurige zorg in de thuissituatie;

•

Multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende disciplines (medici en paramedici) die
werken rond en met de patiënt;

•

Preventie: inbouwen via een nieuwe functie ‘diabeteseducator’;

•

Zelfredzaamheid patiënt, gebaseerd op een contractuele relatie waarin de rechten en
plichten opgenomen zijn;

•

Informatie uitwisseling over patiënten o.a. door gebruik van een zorgplan.

De basisprincipes worden uitgewerkt via twee centrale aspecten: enerzijds een zorgtraject (ZT) en
anderzijds

het

zorgverstrekkers

lokale

multidisciplinaire

waar

eerste-lijn

netwerk

(LMN).

actoren

Een

een

LMN

centrale

is

een

netwerk

plaats

van

innemen

(http://www.Riziv.be/news/nl/press/pdf/press2012021601.pdf).

1.1.1 Reikwijdte van het onderzoek
In dit onderzoek wordt een analyse gemaakt van de implementatie van zowel de ZT als het LMN in
de pilootfase van het RIZIV initiatief. Het onderzoek maakt een plan- en proces evaluatie van de
LMN en ZT. Het richt zich op organisatie van zorg, coördinatie en samenwerking. De focus ligt niet
op klinische effectiviteitsvragen. Het onderzoek gaat na:
•

Wat de inhoudelijke krachtlijnen en componenten van het overheidsprogramma zijn;

•

In welke mate het overheidskader als ondersteunend ervaren wordt bij de uitbouw van de
zorgtrajecten en het LMN;

•

Op welke wijze de projecten het opgelegde overheidskader geïnterpreteerd en inhoudelijk
ingevuld hebben;

•

Welke factoren door betrokkenen als faciliterend en belemmerend ervaren worden voor de
uitbouw van enerzijds LMN, anderzijds ZT;

•

Wat de rol en ervaringen zijn van de direct betrokken partners;

•

Wat de impact is van LMN en ZT op samenwerking en de coördinatie van zorg.

Het onderzoek hanteert een “geaggregeerd” perspectief waarbij een transversale analyse gemaakt
wordt over de projecten heen. Het doel is niet individuele projecten (LMN) te evalueren.
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1.2 Methode
Het onderzoek focust zich op de projecten die op het moment van het onderzoek reeds langer dan
1 jaar concreet in werking zijn, dit betreft 58 LMN. Dit onderzoek gebruikt twee type
gegevensbronnen: (1) documenten (beleidsdocumenten, actieplannen van de 58 LMN en
voortgangsverslagen van de 58 LMN) en (2) focusgroepen met betrokken partners (tabel 1).
Tabel 1: overzicht van de gegevensbronnen
Documenten

Plan evaluatie

Focusgroepen

Beleidsdocumenten
RIZIV

Actieplannen LMN

x

x

Proces evaluatie

Voortgangsverslagen

x

x

1.2.1 Plan evaluatie
In een eerste stap wordt een planevaluatie gemaakt van zowel het overheidsprogramma als de
ingediende voorstellen van de 58 projecten. Een planevaluatie heeft tot doel de inhoudelijke
krijtlijnen

van

een

interventie beter

te

begrijpen en

de verschillende

(samenhangende)

componenten uiteen te rafelen: het betreft overwegend bureauonderzoek, eventueel aangevuld
met gesprekken om het programma en de projecten beter te begrijpen.
Een inhoudsanalyse van het overheidsprogramma biedt ons een eerste inzicht in de actiepunten en
doelstellingen van de overheid. Daarnaast gaan we na in welke mate het kader algemeen of in
detail is uitgewerkt.
•

Er is een reden om even bij de theoretische constructie van het programma stil te staan:
Voor het werkveld geven de overheidsdocumenten een belangrijk referentiekader om hun
project te implementeren, en zal het een stempel drukken op de wijze waarop projecten
aan de slag gaan en betekenis geven aan de innovatie.

De inhoudsanalyse van de actieplannen (projectaanvragen) heeft tot doel na te gaan op welke

wijze de 58 LMN het overheidskader bij de aanvraag van hun project geïnterpreteerd en inhoudelijk
ingevuld hebben.
De analyse van de documenten gebeurde thematisch, door beschrijvende tabellen te maken die de
inhoud van de documenten inventariseerde.
•

Bij de actieplannen (projectaanvragen) zijn

inventariserende overzichten

(tabellen)

gemaakt over de kenmerken van het netwerk, de identificatie van doelgroepen, de regio en
(eventueel) de projectmatige strategie.
•

Bij de jaarverslagen focust de afbakening van de thema’s zich op de ervaringen met
netwerkontwikkeling en zorgtrajecten. We hebben getracht die ervaringen topicswijze te
organiseren in overzichtstabellen. Het doel was de faciliterende en belemmerende factoren
bij implementatie te inventariseren. Deze resultaten dienden tevens als inspiratiebron om
de focusgroepen te leiden.
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1.2.2 Proces evaluatie
Procesevaluatie focust op de vraag op welke manier de interventie concreet vorm krijgt. Het tracht
te begrijpen welke sociale processen en randvoorwaarden de effectiviteit en efficiëntie van de
interventie mee beïnvloeden. In een ideaal onderzoeksdesign gebeurt die procesevaluatie
prospectief, zodanig dat tijdens de implementatie eventueel al bijsturingen kunnen gebeuren. In dit
onderzoek is de procesevaluatie retrospectief gebeurd. De bedoeling is inzichten mee te nemen
voor een eventuele toekomstige bijsturing van het programma.
De inhoudsanalyse van de voorgangsverslagen (2011 en 2012), heeft geleid tot een eerste
inventarisatie van belemmerende en faciliterende factoren die de projecten aanhalen. Vervolgens is
via focusgroepen meer verdiepend gepeild naar ervaringen van verschillende betrokken partijen bij
de uitwerking van het LMN en de ZT.
•

In de maanden februari-mei zijn 12 focusgroepen georganiseerd. Focusgroepen duurden
telkens ongeveer 2 uur. De focusgroepen werden om het communicatieproces vlot te laten
verlopen opgesplitst in Nederlandstalige en Franstalige groepen.

•

Er zijn focusgroepen gehouden met vertegenwoordigers van verschillende betrokken
partijen.
1. ZTP: de nadruk lag inhoudelijk op de rol van de ZTP bij de uitbouw van het LMN en
de ZT;
2. organisatoren: de nadruk lag op de aansturing en coördinatie van de LMN;
3. GDT: de aandacht lag voornamelijk op hun betrokkenheid en samenwerking met
andere partners in het LMN;
4. medici (huisartsen en specialisten): met nadruk op hun ervaringen met ZT;
5. diabeteseducatoren: met de nadruk op hun rol als voorlichter en samenwerking
met andere professionals;
6. andere paramedici (diëtist, podoloog, verpleegkundige en apotheker): de nadruk
lag op hun rol en samenwerking met andere professionals.

Voor de selectie van deelnemers aan de focusgroepen is erop gelet dat:
•

Alle 58 projecten de mogelijkheid hadden om deel te nemen aan één van de focusgroepen
(deel 1 onderzoeksmethode2, bijlage 1).
o

Nederlandstalige projecten zijn bij 2 tot 5 focusgroepen betrokken geweest; de
meeste projecten werden aan 2 tot 3 focusgroepen toegewezen.

o

Franstalige projecten zijn allen bij de 6 type focusgroepen betrokken geweest. We
hebben deze keuze gemaakt aangezien er slechts 12 LMN in Wallonië zijn.

•

Per focusgroepen iedere provincie (per taalrol) vertegenwoordigd kon zijn.

2

De bijlagen zijn in een afzonderlijke document terug te vinden; een deel ‘onderzoeksmethode’
(indeling projecten in focusgroepen, clustering van mails en vragenlijsten) en een deel ‘resultaten uit de
documentanalyse’.
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De focusgroepen met de Nederlandstalige deelnemers werden in Jette gehouden. Een aantal
Franstalige focusgroepen (met de GDT partners, medici en paramedici) vond plaats in Fosses-laVille (provincie Namen) omdat de respons om deel te nemen aan de focusgroepen in het
Franstalige gedeelte laag was en de afstand naar Brussel als een mogelijke barrière werd
aangehaald.
Per focusgroep werden 17 tot 25 ZTP aangeschreven met de vraag de meest geschikte persoon af
te vaardigen om aan de focusgroep deel te nemen. Ongeveer een maand voorafgaand aan de
focusgroep, werd naar de ZTP van de geselecteerde projecten een mail gestuurd met de
doelstellingen van het onderzoek, type deelnemers, datum en plaats. De ZTP stonden in voor het
afvaardigen van deelnemers. Er werd hen gevraagd ons de naam door te geven van de effectieve
deelnemers (deel 1 onderzoeksmethode, bijlage 2).
Voor iedere type focusgroep werd een aangepaste topiclijst opgesteld (deel 1 onderzoeksmethode,
bijlage 3). Bij alle focusgroepen werd gevraagd naar:
•

De rol en inbreng van de partners in het LMN en de ZT;

•

De samenwerking tussen disciplines;

•

De mate waarin het RIZIV kader duidelijk en richtinggevend is;

•

De rol en inbreng van het LMN bij de uitbouw van de ZT;

•

De mate waarin het LMN en de ZT effectief zijn;

•

Faciliterende en belemmerende factoren bij de uitbouw van de LMN en de ZT;

•

Aanbevelingen.

De gesprekken werden met een dictafoon opgenomen. Per focusgroep werd een verslaggeving
gedaan die nadien transversaal is gecodeerd en geanalyseerd.
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2 Resultaten
2.1 De informatiebronnen
2.1.1 De actieplannen3
De aanvraagdossiers van de projecten, zoals die zijn ingediend bij het RIZIV voor financiering, zijn
relatief vage en algemeen uitgewerkte actieplannen. De actieplannen zijn voornamelijk uitgewerkt
als administratieve dossiers met als primair doel te voldoen aan de projectoproep van het RIZIV.
De actieplannen weerspiegelen nauwelijks de visie, de werking en de wijze waarop het LMN in de
praktijk geïmplementeerd zal worden. Er is o.a. weinig nagedacht over de doelstellingen: Van de
42 LMN die in het plan doelstellingen opgenomen hebben, gaan 37/42 LMN inhoudelijk niet verder
dan de doelstellingen die door het RIZIV vooropgesteld zijn (deel 2 resultaten, bijlage 4). We
beschrijven dit als vaststelling, niet als kritiek.
Binnen deze algemene observatie geldt dat acties rond ZT nog minder aandacht krijgen dan het
LMN.

De

verklaring

ligt allicht

in

het

feit

dat

het

RIZIV-kader

rond

ZT

veel

minder

interpretatieruimte toelaat en rond de trajecten zelf “niets” moet worden uitgewerkt. Dat is op zich
vreemd, omdat verondersteld kan worden dat ook rond multidisciplinaire samenwerking op
patiëntniveau heel wat praktische uitvoeringsvragen rijzen.
•

48/58 LMN hebben hun voorstel gebaseerd op dezelfde template.
o

Meerdere Nederlandstalige projecten uit Vlaanderen en Antwerpen, hebben zich
zeer sterk laten inspireren door referentiedocumenten die door artsenverenigingen
verstuurd zijn (o.a. Domus Medica).

o

Sommige Franstalige projecten hebben teksten als basis genomen die door een
medewerker van het RIZIV ter beschikking zijn gesteld.

Verder zijn er clusters van “type” projectvoorstellen te detecteren die een zeer gelijkaardig model
en gelijkaardige formuleringen hebben gebruikt (deel 2 resultaten, bijlage 5):
•

Een cluster van 26 LMN: uit provincies Vlaams-Brabant (n=2), Antwerpen (n=9), Limburg
(n=2), Oost-Vlaanderen (n=10) en West-Vlaanderen (n=3);

•

Een cluster van 6 LMN uit provincies Vlaams-Brabant (n=5) en Antwerpen (n=1);

•

Een cluster van 5 LMN uit provincies Antwerpen (n=1) en Limburg (n=4);

•

Een cluster van 4 LMN uit provincies Waals-Brabant (n=1), Namen, Luik (n=1) en
Henegouwen (n=2);

•

2 LMN uit provincies Luik (n=1) en Henegouwen (n=1) hebben het actieplan op basis van
dezelfde vorm uitgewerkt (hoofdrubrieken). De rubrieken hebben ze inhoudelijk individueel
uitgewerkt;

3
In het rapport gebruiken we het begrip actieplan voor het administratieve projectvoorstel zoals
ingediend bij het RIZIV.
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•

Een cluster van 3 LMN uit de provincie Limburg.

Projecten die eerder al initiatieven met samenwerking in eerste lijn hebben uitgewerkt, hebben
meer gedetailleerde actieplannen uitgewerkt. Deze plannen bevatten meer visie en strategie.
Onder meer is de samenstelling van het netwerk (aantal en type partners) en de samenstelling van
de stuurgroep meer in detail weergegeven.

2.1.2 Jaarverslagen
De ZTP heeft als opdracht een jaarlijks voortgangsverslag op te maken waarin de activiteiten van
het voorbije werkingsjaar opgenomen zijn. Het RIZIV heeft de structuur van de verslagen
vastgelegd4: de missie en visie van het LMN, de organisatiestructuur (organogram, samenstelling
stuurgroep), kenmerken geografisch werkingsgebied (steden, gemeenten), bevolkingsaantal,
zorgaanbod, concrete doelstellingen van het afgelopen jaar, samenwerking HAK-GDT, gevolgde
opleiding en navorming, taakinvulling, werkingsmiddelen, concrete acties, interne evaluatie door de
medewerkers, mate participatie actoren in het LMN, waardering in de maatschappij, meten en
weten (sterkte/zwakten analyse, behaalde doelstellingen) en een financieel verslag.
Alle projecten hebben in de voortgangsverslagen de vooropgestelde rubrieken uitgewerkt. De
uitwerking en mate van detail verschilt heel erg tussen de projecten. Algemeen kunnen we stellen
dat de meeste projecten de jaarlijkse verslagen eerder bureaucratisch en beschrijvend hebben
uitgewerkt. Ze bevatten een beschrijving van het aantal vergaderingen, de type vergaderingen en
de ondernomen acties; maar zijn veel minder evaluatief of sturen aan op autoreflectie en
bijsturing. Ook geven ze ons weinig inzicht in de resultaten van de projecten. Slechts enkele
projecten hebben de mate van betrokkenheid van hulpverleners in het LMN en hun tevredenheid
bevraagd en de resultaten daarvan opgenomen.
De rapporten leveren weinig gegevens over het aantal afgesloten ZTcontracten. De aantallen geven
echter geen helder beeld over het volledige aantal afgesloten ZTcontracten in de regio; omdat
projecten meer beschikken over aantallen die door specialisten afgesloten worden, en in mindere
mate over aantallen afgesloten door huisartsen. De projecten geven als verklaring dat het moeilijk
is om deze gegevens van de mutualiteit te verkrijgen. De mutualiteiten gebruiken het argument
privacybescherming van de patiënt voor het doorgeven van de gegevens.
Een aantal projecten heeft in de activiteitenverslagen binnen bepaalde rubrieken dezelfde letterlijke
tekstpassages opgenomen in de tekstonderdelen omtrent vorming-hogescholen (bachelor opleiding
nefrologische diëtiek), weten en meten (een nabeschouwing) en waardering in de maatschappij.
Ook zijn in de jaarverslagen nogal wat overeenkomsten te vinden tussen projecten uit dezelfde
provincie. De meeste gelijkenissen vonden we bij:
1. Aangrenzende LMN’s waarbij de ZTP onderling regelmatig overleg hebben of in de praktijk
samenwerken:
o

2 LMN in Oost Vlaanderen

4
De inhoudelijke aspecten hebben we afgeleid uit de inhoudsanalyse van de voortgangsverslagen, die
allen volgens dezelfde structuur zijn opgebouwd.
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o

6 LMN in Vlaams Brabant hebben op bestuursniveau onderling overleg

o

4 LMN uit provincie Antwerpen:

o



2 LMN hebben een gemeenschappelijke stuurgroep. De ZTP van beide LMN delen
hetzelfde kantoor.



2 projecten wisselen informeel informatie uit.

De LMN uit provincie Limburg:


2 LMN werken
(stuurgroep).

heel

nauw

samen

en

hebben

gedeelde

overlegmomenten



De LMN in provincie Limburg hebben een SWOT analyse gedaan. In het
activiteitenverslag is een schematisch overzicht van de sterktes, zwaktes en
toekomstige dreigingen opgenomen.

2. LMN’s (vnl. Franstalige) waarbij de ZTP voor meerdere LMN werken.
Net zoals bij de uitwerking van de actieplannen zien we dat projecten met meer voorafgaande
ervaring de verslagen meer in detail uitgewerkt hebben.

2.1.3 Focusgroepen
Focusgroepen laten toe deelnemers in de diepte te bevragen en uit de discussie tussen de
betrokkenen aspecten te halen die mogelijk niet in individuele interviews aan bod zouden komen
omdat deelnemers elkaar aanvullen, nuanceren of tegenspreken. We hebben er expliciet op
toegezien dat iedere deelnemer de mogelijkheid gekregen heeft om zijn/haar standpunt te
verduidelijken.
Het onderzoek is er niet altijd in geslaagd om voor elke focusgroep het vooropgestelde aantal
deelnemers te mobiliseren. We zijn ons zeer bewust dat de focusgroepen een extra inspanning en
tijdsbesteding hebben gevraagd voor de professionals. Ondanks onze pogingen om de gesprekken
‘s avonds te organiseren en de locatie aan te passen is er voor sommige groepen weinig reactie
geweest. We hebben in dat verband vastgesteld dat onze informatie met uitnodigingen voor de
focusgroepen niet altijd is doorgestroomd naar betrokken partners in verschillende (Franstalige)
projecten. Bepaalde deelnemers aan focusgroepen hebben de uitnodiging voor deelname aan een
focusgroep niet gekregen via het eigen project, maar via andere kanalen/projecten.
Omdat de respons aan Waalse kant initieel laag was, heeft een Franstalige ZTP sterk mee
gemobiliseerd binnen de projecten. Mogelijks is door die specifieke mobilisatie een zekere
vertekening ontstaan in de vertegenwoordiging van Waalse projecten.
Het aantal deelnemers per focusgroep varieerde van 3 tot 18 (tabel 2). Bij de Nederlandstalige
focusgroepen namen over het algemeen meer deelnemers deel, en hebben we geen herhaalde
oproepen moeten lanceren. Algemeen was de respons van de diabeteseducatoren het hoogste.
Veel lager lag de respons van huisartsen, podologen en apothekers.

18

Tabel 2: data, locatie en aantal deelnemers

1

Type focusgroep

Taalgroep

Datum

Locatie

Aantal
deelnemers

Specificatie
beroepsgroep

Focusgroep type
1 (met ZTP)

Nederlandstalig

27/02

VUB, Jette

14

/

Franstalig

8/03

VUB, Jette

10

/

Focusgroep type
2
(met
organisatoren)

Nederlandstalig

20/03

VUB, Jette

7

/

Franstalig

21/03

VUB, Jette

4

/

Focusgroep type
3
(met
huisartsen/speciali
sten)

Nederlandstalig

27/03

VUB, Jette

11

2 huisartsen

Geannuleerd
wegens te
respons

Franstalig

28/03

VUB, Jette

1 specialist

2
3
4
5

1
Hoofdverpleegkundige
(echtgenoot van een
huisarts)
8 specialisten

lage

6

(nieuwe datum)

Franstalig

15/05

Namen, Fossesla-Ville

6

7

Focusgroep type
4 (met GDT)

Nederlandstalig

23/05

VUB, Jette

9

/

Franstalig

30/05

VUB, Jette

3

/

Focusgroep type
5
(met
diabeteseducatore
n)

Nederlandstalig

24/04

VUB, Jette

18

/

Franstalig

16/05

Namen, Fossesla-Ville

4

/

Focusgroep type
6
(met andere
paramedici
(diëtisten,
podologen,
verpleegkundigen,
apothekers

Nederlandstalig

25/04

VUB, Jette

14

1 diëtist

8
9
10

11

12

3 huisartsen
3 specialisten

2 podologen
5
verpleegkundigen
(VP-educator)
6 apothekers
Franstalig

22/05

Namen, Fossesla-Ville

7

3 diëtisten
2 podologen
1
verpleegkundige/
educator
1 apotheker

Overwegend de “betrokken” partners, mogelijks uit de meeste actieve LMN, hebben aan de
gesprekken deelgenomen. De focusgroepen zoals hier uitgevoerd zijn als dusdanig geen ideale
techniek gebleken om kennis op te doen uit weinig actieve projecten. Hulpverleners die in mindere
mate betrokken zijn en meer weerstand tegenover ZT ervaren, zijn vermoedelijk veel minder aan
bod gekomen.
Deelnemers reageerden positief tegenover de wijze waarop ze werden gehoord en het verloop van
de focusgroepen. Sommige deelnemers zagen dit als een kans om hun verhaal over de
zorgtrajecten te brengen. Sommigen hadden het gevoel van ‘we worden eindelijk gehoord’ en ‘er
wordt naar ons geluisterd’, terwijl ze hier nog niet toe de kans gehad hebben.
Hoewel de focusgroepen geen statistisch representatief beeld geven van de verschillende partijen,
zorgt de inhoudelijke saturatie over de behandelde thema’s, dat we wel veralgemeenbare inzichten
rond de uitwerking van LMN en ZT kunnen presenteren.
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Kernboodschappen-De informatiebronnen
Actieplannen
•

De meeste actieplannen zijn louter administratief uitgewerkt om te
beantwoorden

aan

de

oproep

van

de

opdrachtgever.

De

plannen

ontwikkelen geen uitgekiende visie of operationele strategie over het
realiseren van LMN en ZT.
Voortgangsverslagen
•

De

meeste

projecten

hebben

de

voortgangsverslagen

administratief

uitgewerkt. Ze sturen weinig aan tot auto-evaluatie.
•

Sommige

projecten

hebben

zich

bij

de

uitwerking

van

het

activiteitenverslag laten inspireren door aangrenzende projecten.
•

De verslagen bieden weinig gegevens over bereikte resultaten

Focusgroepen
•

Het aantal deelnemers per focusgroep varieert van 3 tot 18.

•

Bij de Nederlandstalige focusgroepen lag de respons hoger.

•

Algemeen was de respons van de diabeteseducatoren het hoogste. Veel
lager lag de respons van huisartsen, podologen en apothekers.

•

Een inhoudelijke saturatie over de behandelde thema’s maakt dat we
veralgemeenbare inzichten rond de uitwerking van LMN en ZT kunnen
presenteren.
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2.2 Het overheidsprogramma
Dit deel beschrijft de inhoudelijke krachtlijnen van het RIZIV-kader en de mate waarin het kader
sturend/richtinggevend is. Er werd zowel gebruik gemaakt van het regelgevend kader (KB), de
beleidsdocumenten van het RIZIV en de website van het RIZIV-zorgtrajecten (deel 2 resultaten,
bijlage 6). Tabel 3 geeft per type document een algemeen overzicht van de inhoudelijke aspecten
die in verschillende informatiebronnen aan bod komen.
Tabel 3: Overzichtstabel met inhoudelijke aspecten per informatiebron
Concepten
ZT

Definitie
zorgtrajecten

Doelgroep

actoren in het
zorgtraject

zorgtrajectcon
tract

/OpdrachtHuisar
ts

//Inhoudelijke
bepalingen
zorgplan

KB
***
inhoudelijke verwijzing naar
georganiseerde ten lasteneming,
doelgroep,
samenwerking,
verbintenissen
en
gepersonaliseerde
doelstellingen,
duur
van
contract, en kwaliteit van
zorg en evaluatie
**
subdoelgroepen zijn bepaald
Patiënten
met
een
chronische
aandoening,
waaronder patiënten met
diabetes
type
2
en
chronische nierinsufficiëntie
***
huisarts,
geneesheerspecialist
en
rechthebbenden

***
Bepaling
van
tijdsduur
contract,
opsomming
minimaal op te nemen
gegevens (n=8), actor die
belast is met de opmaak van
het contract
**
Uitbouw partnerschap met
specialist, patiënten tijdig
doorverwijzen
naar
geneesheer-specialist,
planning,
coördinatie
en
opvolgging van zorgplannen,
elektronisch overdragen van
gegevens voor evaluatie,
communicatie en overleg
met geneesheer-specialist

Informatiebron
Beleidsdocumenten

Site RIZIV5
**
inhoudelijke
verwijzing
naar organisatie van zorg
en
samenwerking
en
verbetering van kwaliteit
van zorg

*
verwijzing naar patiënten
met diabetes

***
bepaling
subdoelgroepen
expliciete
inclusieexclusie
criteria
subdoelgroep

**
huisarts,
geneesheerspecialist
en
rechthebbenden

***
huisarts,
geneesheerspecialist
en
rechthebbenden
Bepaling type specialist:
endocrinoloog-diabetoloog
of internist
***
Bepaling van tijdsduur,
patiënten
voorwaarden,
voorwaarden
voor
opstarting contract

*
Bepaling van tijdsduur

van
met
en
per

*
rol: spilfiguur
opdracht:
opmaak van
zorgplan,
samenwerking
specialist

**
minimum
bepalingen
waaraan
een
zorgplan
moet voldoen

5

Informatie over de ZT is terug te vinden op 2 RIZIV-sites. We hebben ons in hoofdzaak gebaseerd op de site:
(http://www.zorgtraject.be/nl/index.asp).
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/Opdracht
geneesheerspecialist

/Opdracht
diabeteseducato
r

Opdracht diëtist

Opdracht
podoloog

Opdracht
apotheker

/
//Tegemoetkomi
ng voor patiënt

//Tegemoetkomi
ng voor arts

/Opdrachten
patiënt

Voorwaarden
waaraan
patiënt
moet
voldoen om in
een
zorgtraject
opgenomen te
kunnen
worden
Verwijzingen
naar
sociale
omgeving
patiënt
(familie)

**
Rol: ondersteunende rol
als
aandoeningsdeskundige
Opdracht: samenwerking
met en ondersteuning van
huisarts
en
andere
zorgverstrekkers
***
Rol: Het jaarlijks geven
van educatie sessies: start
educatie, opvolg educatie
en eduatie bij problemen
Het aantal sessies, de duur
per sessie is bepaald
**
Rol: het jaarlijks geven
van 2 sessies diëtiek aan
patiënten met diabetes, 2
tot 4 sessies diëtiek aan
patiënten met CNI
De duur per sessie is
bepaald
**
Rol: het jaarlijks geven
van 2 sessies podologie bij
patiënten met diabetes
**
Het
afleveren
van
zelfzorgmateriaal
aan
patiënten
in
een
ZTcontract,
informeren
van patiënten over het
gebruik ervan
***
Heel specifiek omschreven
Bepaling:
type
raadplegingen
die
terugbetaald worden, type
materiaal
*
Inhoudelijk:
Financiering
honoraria arts voor het
sluiten van zorgtraject
***
Specifiek omschreven
Zelfmanagement/
empowerment
Bepaling rol in aanpak van
ziekte
(levensstijl,
geneesmiddelen, medische
controle,…)
***
voorwaarden
zijn
per
subdoelgroep bepaald
Inhoudelijk: opmaak van
globaal medisch dossier,
aantal raadplegingen per
jaar
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het LMN

Definitie LMN
Werkingsgebie
d

*
Inhoudelijk:
Bepaling: zorgaanbod: ten
minste 1 ziekenhuis met
een voldoende aanbod aan
zorgtraject-specifieke zorg
*
Inhoud:
alle
regionale
actoren die een bijdrage
kunnen leveren in het
zorgtraject van de patiënt
**
beschrijving takenpakket
van
de
zorgtrajectpromotor

Samenstelling
actoren LMN

Coördinatiemechanismen

/Stuurgroep
Samenwerking

*
Samenwerking
tussen
huisarts,
geneesheer
en
rechthebbende

Communicatie

Informatie
uitwisseling

werkwijze

*
Realiseren
van
verbintenissen
en
doelstellingen, gebaseerd op
evidence based bevindingen

*
Samenwerking
tussen
huisarts, geneesheer en
andere hulpverleners
**
Inhoudelijk:
het
ondersteunen
en
faciliteren
van
de
communicatie,
het
partnership en het lokaal
overleg
***
Inhoudelijk:
inzamelen,
updaten en verspreiden
van
informatie
(zorgverlening
voor
patiënten
en
de
zorgverleners)
het
ondersteunen
en
faciliteren
van
lokale
initiatieven
inzake
informatieverstrekking
**
uitbreiding
van
'good
practices',
bestaande
actoren
in
hun
samenwerking
en
interactie te ondersteunen
met
een
financiële
stimulus

Vorming
aan
beroepstroepen
vorming
patiënten

verzamelen van
gegevens

*
georganiseerde
ten
lastenneming
van
een
chronische patiënt met een
welbepaalde pathologie
**
Bepaling van: type in te
zamelen gegevens (klinische
gegevens), actoren die met
gegevensoverdracht belast
zijn

**
Inhoudelijk:
informatie
verlenen
aan
patiënt
omtrent
levensstijl,
geneesmiddelen
en
medische controle
*
Gebruik van een zorgplan

*
Toelichting
opleiding
diabeteseducator
***
Bepaling van: type actoren
die met vorming belast
zijn, type modules
*
organisatie van aanpak,
behandeling en opvolging
patiënt met chronische
ziekte

aan

/Organisatie van
zorg

*
Samenwerking
tussen
huisarts, geneesheer en
rechthebbende

*
Bepaling
van:
type
gegevens (informatie over
werking netwerk)
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het
kader

Financiering
LMN/

**
Inhoud:
financiering
gebeurt op basis van het
bevolkingsaantal
in
de
regio

Financiering/teg
emoetkomingen
betrokken
actoren

**
Inhoud:
financiering
gebeurt op basis van het
bevolkingsaantal
in
de
regio

*
Algemeen omschreven
Inhoud:
Voorzien
van
geïntegreerde
tegemoetkomingen
en
uitkeringen
voor
de
rechthebbende, huisarts en
specialist

samenwerkingsovereenkomsten
met LMN

*
Bepaling
duur
overeenkomst: 4 jaar

***: specifiek omschreven, **: weinig specifiek omschreven, *: vaag omschreven.

2.2.1 Riziv kader m.b.t. het zorgtraject
2.2.1.1

Omschrijving van het zorgtraject

Het KB omschrijft het concept zorgtraject in 'Hoofdstuk I- Definitie van een zorgtraject' als volgt:
“Onder zorgtraject in de zin van dit besluit wordt verstaan de georganiseerde tenlasteneming van een
chronische patiënt met een welbepaalde pathologie op basis van een zorgtrajectcontract waarin voor
een initiële periode van vier jaar de modaliteiten van de samenwerking tussen de huisarts, de
geneesheer-specialist en de rechthebbende zijn bepaald met het oog op het realiseren van
verbintenissen en gepersonaliseerde doelstellingen die gestoeld zijn op evidence based aanbevelingen
van goede praktijk.”
“De georganiseerde tenlasteneming wordt ondersteund door geïntegreerde tegemoetkomingen van de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de rechthebbende, de
huisarts en de geneesheer-specialist en wordt onderbouwd door de inzameling van klinische gegevens
met het oog op de evaluatie van de kwaliteit en de doelmatigheid van de geleverde zorg en op
feedback.” (Koninklijk besluit over de zorgtrajecten 21 januari 2009 - Hoofdstuk I, definitie van een
zorgtraject).

Op de website van het RIZIV zijn licht verschillende omschrijvingen van een zorgtraject terug te
vinden:
“Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een
patiënt met een chronische ziekte. Een zorgtraject vertrekt van een samenwerking tussen patiënt,
huisarts en specialist. Het traject begint na ondertekening van een “zorgtrajectcontract” door deze 3
partijen en loopt gedurende 4 jaar.” (http://www.riziv.be/care/nl/infos/tdszt/index.htm)
“Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een
chronische ziekte. Een zorgtraject berust op de samenwerking tussen 3 partijen, namelijk uzelf als
patiënt,

uw

huisarts

zorgtrajectcontract

en
door

uw

specialist.
de

3

Het

zorgtraject

partijen

en

begint
loopt

na

ondertekening
gedurende

4

van

een
jaar.”

(http://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/default.asp).
“Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een
patiënt met een chronische ziekte. […]Een zorgtraject vertrekt van een samenwerking tussen 3
partijen, namelijk patiënt, huisarts en specialist. Het traject begint na ondertekening van een
“zorgtrajectcontract” door deze 3 partijen.” (http://www.zorgtraject.be/NL/Professioneel/default.asp)
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Het meest opvallende in deze omschrijvingen is dat niet verwezen wordt naar de rol die andere
beroepsgroepen dan huisartsen en medische specialisten kunnen opnemen in dit zorgtraject, terwijl
daar bij de uitvoering toch wel veel aandacht wordt aan besteed (zie infra).
2.2.1.2

De opdrachten uiteengerafeld

Het KB verwijst naar 4 hoofdopdrachten:
1. Een georganiseerde tenlasteneming
a.

het KB is niet specifiek over wat precies onder een ‘georganiseerde tenlasteneming’ verstaan
wordt. In het tweede tekstonderdeel van de definitie wordt naar financiële bepalingen
verwezen die deze ten lastenneming ondersteunen. Bij het aspect samenwerking wordt
verwezen naar 3 actoren die de georganiseerde tenlasteneming invullen; de huisarts,
geneesheer-specialist en de rechthebbenden. Het KB legt de nadruk op samenwerking tussen
hulpverleners en patiënt, niet tussen organisaties als entiteit.

b.

De samenwerking (rechthebbende, huisarts en geneesheer-specialist) dient geformaliseerd te
worden

in een

contract. Het zorgtrajectcontract

omschrijft

de modaliteiten van

de

samenwerking tussen de huisarts, de geneesheer-specialist en de rechthebbende om
geïntegreerde tegemoetkomingen en uitkeringen van het RIZIV te kunnen verkrijgen. Het
contract duurt tenminste 4 jaar.
c.

Zonder een type contract vast te leggen geeft het KB de minimale vereisten (een model)
waaraan een contract inhoudelijk dient te voldoen. Het Comité van de Verzekering voor
Geneeskundige

Verzorging

staat

in

voor

de

opmaak

van

het

model

van

het

zorgtrajectcontract.
“Voor elke pathologie vermeld in artikel 3 wordt, op voorstel van de Nationale commissie
geneesheren-ziekenfondsen, door het Comité van de verzekering voor geneeskundige
verzorging in het raam van de verordening tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, het model van zorgtrajectcontract vastgelegd.” (Koninklijk
besluit over de zorgtrajecten 21 januari 2009 - hoofdstuk III-Inhoud van het zorgtraject)

2. Oriënteren naar een afgebakende doelgroep
Het zorgtraject richt zich op chronische patiënten met een welbepaalde pathologie. De
subdoelgroepen zijn in de definitie niet aangegeven. Hoofdstuk 2 van het KB: ‘rechthebbenden die
voor een zorgtraject in aanmerking komen' verwijst naar de doelgroep patiënten met diabetes en
chronische nierinsufficiëntie (CNI). De inclusie- en exclusie criteria waaraan deze patiënten dienen
te voldoen, zijn door de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen bepaald.
3. Het bereiken van verbintenissen en gepersonaliseerde doelstellingen
Een zorgtrajectcontract wordt opgemaakt met het oog op het realiseren van verbintenissen en
gepersonaliseerde doelstellingen. Het KB is weinig specifiek over wat verstaan wordt onder
‘gepersonaliseerde doelstellingen’.
Deze hoofdopdracht verwijst ook naar evidence based werken, zij het in zeer algemene
bewoordingen.
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4. Kwaliteit en Evaluatie
De georganiseerde tenlastenneming wordt onderbouwd door de inzameling van klinische gegevens
met het oog op de evaluatie van de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg. Het
‘hoofdstuk VIII-evaluatie van zorgtrajecten’ van het KB specifieert deze opdracht in termen van de
actoren en de overdracht van gegevens:
•

De Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen staat in voor de bepaling van de proces- en
outcomedoelstellingen die het voorwerp uitmaken van evaluatie.

•

De huisarts staat in voor het elektronisch overmaken van gegevens en dit overeenkomstig volgens het
protocol opgemaakt door de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen.
“Het elektronisch overmaken door de huisarts van de gegevens voor evaluatie zoals bedoeld in artikel
5, § 1, laatste lid, en artikel 7, § 1, lid 2, 6°, gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het protocol
opgemaakt door de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen overeenkomstig het koninklijk
besluit

van 27 april 1999 betreffende de bewijskracht van de door de zorgverleners, de

verzekeringsinstellingen,

het

Rijksinstituut

voor

ziekte-

en

invaliditeitsverzekering

en

andere

natuurlijke of rechtspersonen met toepassing van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en haar
uitvoeringsbesluiten opgeslagen, verwerkte, weergegeven of meegedeelde gegevens.” (Koninklijk
besluit over de zorgtrajecten 21 januari 2009 –Hoofdstuk VIII-evaluatie van zorgtrajecten).

In de teksten6 die oproepen tot het indienen van pilootprojecten worden de vooropgestelde
basisprincipes enigszins anders verwoord. In de oproepdocumenten wordt enkel verwezen naar de
aanbodkant, met name naar: (1) betere samenwerking tussen hulpverleners die in het zorgtraject
opgenomen zijn, (2) uitbouw van een zorgaanbod dat gebaseerd is op evidence based practice.
Het RIZIV legt de focus op de uitbouw van goede praktijken (effectief werken) zonder nieuwe
structuren uit te bouwen. De term 'goede praktijken' is algemeen weergegeven en wordt niet
verder gedefinieerd.
"NCGZ

wenst

de

mogelijkheid

te

bieden

om

deze

'good

practices'

uit

te

breiden.”

('RIZIV_CGV_2009_218)/exp

Multidisciplinair?

In de beleidsdocumenten worden de disciplines die in het kader van een ZTcontract werken
opengetrokken: patiënt, huisarts en geneesheer-specialist en ‘andere hulpverleners’.
Op de RIZIV website voor professionelen worden wel meer verwachtingen verwoord t.o.v. de
verschillende beroepsgroepen (op de verschillende sites niet altijd dezelfde), maar wij kunnen niet
traceren of die informatie voor de start van het programma zo is geformuleerd (zie verder).
"Samenwerking tussen zorgverleners is één van de fundamentele pijlers van het zorgtrajectensysteem zoals het is georganiseerd in het koninklijk besluit van 21 januari 2009. Die samenwerking
loopt in het bijzonder tussen de huisarts en de geneesheer-specialist, maar ook tussen andere
zorgverleners. Deze samenwerking zal in hoofdzaak afhangen van de geëngageerde inspanningen van
de

individuele

zorgverleners

voor

hun

individuele

patiënten.

(zie

beleidsdocument:

'RIZIV_CGV_2009_218)/exp).

6

Beleidsdocument: 'RIZIV_CGV_2009_218: BETREFT : Zorgtrajecten - Lokale multidisciplinaire netwerkenPrincipes voor de financiering van pilootprojecten - Oproep tot het indienen van projecten', 2.Principes voor
financiering van de lokale multidisciplinaire netwerken/2.1. Uitgangspunten
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U bent de spilfiguur bij het uitwerken van een individueel zorgplan. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking

met

zowel

patiënt

als

specialist

en

andere

zorgverleners.

http://www.zorgtraject.be/NL/Professioneel/Huisarts/default.asp
“Een zorgtraject berust op de samenwerking tussen 3 partijen, namelijk uzelf als patiënt, uw huisarts
en uw specialist.” (http://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/default.asp)/imp

Patiënten in een zorgtraject diabetes hebben toegang tot types dienstverlening (educatie, diëtiek
en podologie).
“Een zorgtraject diabetes geeft recht op consultaties bij een erkend diëtist. Dit gebeurt op voorschrift
van de huisarts naar rato van 2 sessies van minimum 30 minuten per jaar. Op het voorschrift wordt
vermeld dat de patiënt een zorgtraject heeft. De patiënt betaalt remgeld voor deze consultaties.
Patiënten met een diabetespas die een zorgtraject diabetes sluiten, hebben recht op consultaties
diëtetiek en podologie op basis van het zorgtraject. De huisarts kan geen honorarium voor een
diabetespas

aanrekenen

bij

een

patiënt

met

een

zorgtraject

diabetes.

http://www.zorgtraject.be/NL/Professioneel/Huisarts/Diabetes/Gezondheid.asp
Diabetes type 2:
“Naargelang de ziekte krijgt u toegang tot specifiek materiaal, tot raadplegingen bij een diëtist, een
podoloog, diabeteseducator, ...;” http://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/Diabetes/voordelen.asp /imp

Verder wordt gewezen op het “engagement” als een onderliggend principe van de samenwerking:
deze term verwijst duidelijk naar een gedragscode die verder gaat dan een instrumenteel
contractuele relatie. De term geëngageerde inspanningen wordt niet verder gespecifieerd.
Op de site van het RIZIV is een voorbeeld contract opgenomen.
2.2.1.3

Doelgroep: inclusie en exclusiecriteria

De RIZIV site vermeldt inclusie- en exclusie criteria voor de subdoelgroepen met diabetes type II
en chronische nierinsufficiëntie.
•

De zorgtrajecten diabetes richten zich uitsluitend op patiënten in een gevorderd
ziektestadium. Het betreft patiënten met diabetes type II die afhankelijk zijn van een
dagelijkse subcutane toediening van insuline, of die in aanmerking komen voor subcutane
toediening. Exclusie geldt voor patiënten met diabetes type II die behandeld worden met
orale medicatie, patiënten met diabetes type I, zwangere patiënten of patiënten met een
zwangerschapswens. Er worden geen leeftijdsspecifieke doelgroepen vooropgesteld.

•

Bij de doelgroep met een chronische nierinsufficiëntie kunnen enkel patiënten met een
ernstige nierinsufficiëntie in een traject opgenomen worden. De minimum waarde is
aangegeven. Exclusie geldt voor patiënten die een niertransplantatie ondergaan hebben en
die nierdialyse nodig hebben. Het traject richt zich op de doelgroep volwassenen (ouder
dan 18 jaar) en ouderen.
“Om voor een zorgtraject in aanmerking te komen, moet de rechthebbende lijden aan één van de
volgende pathologieën: 1° diabetes mellitus type 2; 2° chronische nierinsufficiëntie (21 januari 2009).
Momenteel is een zorgtraject voorzien voor bepaalde patiënten met chronische nierinsufficiëntie of
diabetes

type

2

tijdens

bepaalde

fasen

van

die

ziekten.”

http://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/default.asp
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“Diabetes type 2: Medische voorwaarden: U kan een zorgtraject aangaan indien u diabetes type 2 hebt
en indien u momenteel een insulinebehandeling met 1 of 2 insuline-injecties per dag volgt, de
behandeling met tabletten onvoldoende is: een insulinebehandeling valt te overwegen. U voldoet niet
aan de voorwaarden van het zorgtraject indien, u zwanger bent (of een zwangerschapswens hebt), u
diabetes

type

1

hebt,

u

niet

op

raadpleging

kan

gaan.”

(http://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/default.asp)
“Chronische nierinsufficiëntie: U kan een zorgtraject aangaan indien u chronische nierinsufficiëntie hebt
vanaf een ernstig stadium (GFR<45), 2 keer bepaald door middel van een bloedanalyse en /of met een
proteïnurie van meer dan 1g/dag, 2 keer bepaald door middel van een urineonderzoek. U moet ouder
dan 18 jaar zijn, niet in dialyse zijn of geen niertransplantatie ondergaan hebben. U moet in staat zijn
op raadpleging te gaan.” (http://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/Nierin/default.asp)

In het zorgtraject wordt aan de patiënt een actieve rol toebedeeld in het zorgproces. De patiënt
wordt mede verantwoordelijk gesteld voor het opvolgen van hun eigen traject en moet over een
globaal medisch dossier beschikken. Het contact verplicht de patiënt tot ten minste 2 contacten
(raadplegingen bij huisarts of thuisbezoeken) met de huisarts en ten minste jaarlijks een
raadpleging met een specialist. Patiënten met een chronische nierinsufficiëntie die dialyse
behandeling krijgen, dienen geen jaarlijkse raadpleging met de specialist te hebben.
Diabetes type 2: Andere voorwaarden
“een zorgtrajectcontract ondertekenen naar aanleiding van een raadpleging bij uw huisarts en uw
specialist, uw globaal medisch dossier laten beheren door uw huisarts, ten minste 2 contacten
(raadpleging of bezoek) per jaar met uw huisarts hebben, ten minste 1 maal per jaar uw specialist
raadplegen”
“! Wat verandert: Tot nu toe moest u, om van de voordelen van het zorgtraject te genieten, minstens
2 maal per jaar uw huisarts raadplegen en minstens 1 maal per jaar uw specialist. Voortaan, en met
terugwerkend effect vanaf 1 juni 2009, komen de bezoeken van uw huisarts ( in uw thuissituatie) ook
in aanmerking om uw voordelen van het zorgtraject te behouden. Met andere woorden: indien u , in de
loop van uw zorgtraject (en dit vanaf 1 juni 2009) u niet meer kunt verplaatsen, kunt u de voordelen
van

uw

zorgtraject

behouden

met

2

bezoeken

van

uw

huisarts

per

jaar.”

http://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/Diabetes/default.asp
“Chronische

nierinsufficiëntie:

een

zorgtrajectcontract

ondertekenen

naar

aanleiding

van

een

raadpleging bij uw huisarts en uw specialist; uw globaal medisch dossier laten beheren door uw
huisarts; ten minste 2 contacten (raadpleging of bezoek) per jaar met uw huisarts hebben; ten minste
1

maal

per

jaar

uw

specialist

raadplegen

Indien u, in de loop van uw zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, hemodialyse gestart bent in een
centrum voor hemodialyse, komt de hemodialyse in aanmerking als raadpleging bij uw specialist”
“! Wat verandert: Tot nu toe moest u minstens 2 maal per jaar uw huisarts raadplegen en minstens 1
maal per jaar uw specialist om van de voordelen van het zorgtraject te genieten. Voortaan, en met
terugwerkend effect vanaf 1 juni 2009, komen de bezoeken van uw huisarts (in uw thuissituatie) ook
in aanmerking om uw voordelen van het zorgtraject te behouden. Met andere woorden: indien u , in de
loop van uw zorgtraject (en dit vanaf 1 juni 2009) u niet meer kunt verplaatsen, kunt u de voordelen
van uw zorgtraject behouden met 2 bezoeken van uw huisarts per jaar.” Indien u, in de loop van uw
zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, hemodialyse gestart bent in een centrum voor hemodialyse,
bent

u

niet

meer

verplicht

op

raadpleging

te

gaan

bij

uw

specialist.”

(http://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/Nierin/default.asp)
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2.2.1.4

Financiële tegemoetkomingen

Het is opvallend dat in de omschrijving van het zorgtraject niet wordt verwezen naar andere
paramedische disciplines zoals educator, podoloog en diëtist. Enkel in het KB (onder de rubriek
terugbetalingen) en op de RIZIV website wordt naar andere betrokken hulpverleners verwezen.
Daarnaast refereert de RIZIV site ook naar de financiële tegemoetkomingen voor de patiënt met
een ZTcontract. De patiënt krijgt terugbetaald:
•

Medisch materiaal:
o

Diabetes type 2: glucometer, lancetten en glycemiecontrolestrookjes

o

CNI: bloeddrukmeter

•

Volledige terugbetaling van de raadplegingen bij huisarts en specialist.

•

Naargelang

de

ziekte:

terugbetaling

van

specifieke

prestaties

van

omkaderende

hulpverleners (o.a. diëtist, podoloog, diabeteseducator).
“uw raadplegingen bij uw huisarts en bij de specialist van uw ziekte worden volledig terugbetaald door
het

ziekenfonds

tijdens

de

duur

van

het

zorgtraject.”

http://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/Diabetes/voordelen.asp /imp
“Diabetes type 2: naargelang de ziekte krijgt u toegang tot specifiek materiaal, tot raadplegingen bij
een

diëtist,

een

podoloog,

diabeteseducator,

...;

“http://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/Diabetes/voordelen.asp /imp
“De huisarts kan aan een patiënt met een zorgtraject diabetes een glucometer, lancetten, en
glycemiecontrolestrookjes voorschrijven onder bepaalde voorwaarden. Dit materiaal wordt volledig
terugbetaald.”
Chronische nierinsufficiëntie:
“Specifiek in het kader van zorgtrajecten "chronische nierinsufficiëntie" hebt u recht op een forfaitaire
tegemoetkoming voor een gevalideerde bloeddrukmeter op voorschrift van de huisarts. U kan de
bloeddrukmeter verkrijgen bij de apotheek en op termijn ook bij andere door het RIZIV erkende
kanalen zoals thuiszorgwinkel van het ziekenfonds of de patiëntenvereniging. Voor het ogenblik zijn er
nog

geen

erkende

leveranciers

buiten

de

apotheek.”

http://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/Nierin/voordelen.asp

29

2.2.1.5

Opdrachten na te streven door actoren die in het zorgtraject betrokken zijn

De site van het RIZIV verwijst naar de opdrachten die de individuele actoren, betrokken in het
zorgtraject, dienen op te nemen.
De behandelende huisarts

Zowel de RIZIV-site als het KB verwijzen naar de rol van de behandelende huisarts in het ZT. De
huisarts wordt als spilfiguur in het zorgtraject beschouwd. Huisartsen zijn de coördinerende figuren
voor het opmaken van het zorgplan en voor de samenwerking. Het tekstfragment geeft enkele
minimale bepalingen die in een zorgplan dienen opgenomen te worden.
•

De huisarts is belast met de opmaak van een zorgplan voor iedere patiënt waarmee hij een
zorgtrajectcontract

afgesloten

heeft.

Dit

zorgplan

dient

opgemaakt

te

worden

in

samenwerking met zowel patiënt, specialist en andere zorgverleners. Er wordt gestreefd
naar zorg op maat bij de aanpak, behandeling en opvolging van ziekte.
“Huisarts: Uw persoonlijke doelstellingen vormen de leidraad voor de aanpak van uw suikerziekte. Op
basis van onderstaande doelstellingen maakt u en uw huisarts een concreet zorgplan voor uw
zorgtraject

(http://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/Diabetes/voordelen.asp/

imp).

U

bent

de

spilfiguur bij het uitwerken van een individueel zorgplan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met
zowel patiënt als specialist en andere zorgverleners. Dit zorgplan omvat onder meer: concrete
doelstellingen op maat van uw patiënt (bijv. gewicht, rookstop):een geplande follow-up in functie van
deze doelstellingen; praktische afspraken voor raadpleging bij huisarts of specialist, verzorging door
paramedici,

technische

onderzoeken.”

(http://www.zorgtraject.be/NL/Professioneel/Huisarts/default.asp)
“ U krijgt de garantie dat uw huisarts en uw specialist nauw met elkaar zullen samenwerken bij de
aanpak,

behandeling

en

opvolging

van

uw

ziekte,

op

maat

van

uw

specifieke

situatie”

(http://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/default.asp)/imp

In het KB wordt op indirecte wijze (bij de financiële tegemoetkoming) verwezen naar de opdracht
van de huisarts. Naast overleg met de geneesheer-specialist (en andere zorgaanbieders),
coördinatie, doorverwijzen en de opmaak van een zorgplan is de huisarts ook belast met registratie
en overdracht van gegevens.
“Dit forfaitair honorarium dekt :1° ontwikkeling van het partnerschap met de geneesheer-specialist en
de andere zorgverleners; 2° tijdige verwijzing naar de geneesheer-specialist;3° planning, coördinatie
en opvolging van de zorgplanning;4° overleg en communicatie met de geneesheer-specialist;5°
gebruik van de geregistreerde gegevens om de individuele en collectieve compliance en follow up van
de geïncludeerde patiënten te meten;6° registratie en overmaken van gegevens overeenkomstig de
bepalingen van Hoofdstuk VIII van onderhavig besluit. § 2. De geneesheer-specialist

De RIZIV-site en het KB verwijzen ook naar de rol van de geneesheer-specialist. Opdrachten
verwijzen naar samenwerking tussen huisarts en specialist bij de aanpak, behandeling en opvolging
van de patiënt die in het zorgtraject opgenomen is. Ook hier wordt verwezen naar zorg die
aangepast is aan de behoeften van de patiënt. Daarnaast krijgt de specialist een belangrijke
ondersteunende rol bij de opmaak van een zorgplan.
“Specialist: U hebt een ondersteunende rol als aandoeningsdeskundige, u werkt nauw samen met de
huisarts en andere zorgverleners. U hebt een ondersteunende rol als aandoeningsdeskundige, u werkt
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nauw samen met de huisarts en andere zorgverleners. U overlegt en communiceert met de huisarts bij
het opstellen van het zorgplan en bij elke vraag om advies. U ondersteunt, op hun vraag, de huisarts
en andere zorgverleners die tussenkomen in de verzorging van de patiënt. U krijgt de garantie dat uw
huisarts en uw specialist nauw met elkaar zullen samenwerken bij de aanpak, behandeling en
opvolging

van

uw

ziekte,

op

maat

van

uw

specifieke

situatie

(http://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/default.asp)/imp

De diabeteseducator

De functie diabeteseducator is nieuw. Op de RIZIV-site wordt voornamelijk verwezen naar de
erkenningsnormen en opleidingsvereisten. De opdracht is, in vergelijking met andere actoren, het
meest specifiek omschreven.
Er wordt een onderscheid gemaakt in educatie in de 1e lijn en educatie in de 2e lijn. Ook wordt bij
de educatie sessies een onderscheid gemaakt in type sessies. Een sessie educatie wordt
gelijkgesteld met een equivalent van een half uur begeleiding. “Sessies” worden gegroepeerd,
maar met een zekere flexibiliteit. Sessies worden integraal terugbetaald door de ziekenfondsen.
Een 1e lijn educator staat per patiënt in voor de starteducatie (minimumduur van 2,5 u (= 5
sessies gegroepeerd) tot maximum 5 uur (10 sessies gegroepeerd)), jaarlijkse opvolgeducatie
(maximum 2 sessies gegroepeerd = 1u) en jaarlijkse educatie bij problemen (maximum 4 sessies
= 2 uur). De educator is belast met de verslaggeving naar de huisarts.
Een 2e lijn educator (in een conventiecentrum) staat enkel in voor educatie indien het aanbod aan
1e lijn educatoren ontoereikend is en indien de patiënt zich in een meer complexe medische
toestand bevindt.
De patiënt dient in 3 kritische situaties educatiesessies te volgen:
“bij de start van insulinetherapie of van incretinemimetica: minimum 2 ½ uur, bij de overgang van 1
naar 2 injecties insuline: minimum 1 uur, bij onvoldoende metabole controle (HbA1c >7,5%):
minimum 1 uur.” http://www.zorgtraject.be/nl/Professioneel/Educator/education023.asp

De diëtist

De RIZIV-site verwijst naar het aantal sessies en de duur per sessie, niet naar de zorginhoudelijke
componenten.
•

In het ZT diabetes staat de diëtist jaarlijks in voor maximaal 2 sessies (minimum 30
minuten per patiënt).

•

Bij patiënten met CNI: jaarlijks 2 tot 4 sessies van 30 min en dit afhankelijk van het
stadium van de ziekte.
“Diabetes

type

2

:

2

sessies

van

min

30

minuten

per

jaar

Per kalenderjaar mogen maximum 2 prestaties diëtetiek per patiënt geattesteerd worden. Chronische
nierinsufficiëntie : volgens het stadium van de ziekte 2, 3 of 4 sessies van min. 30 minuten per jaar.
Deze raadplegingen worden terugbetaald door de ziekteverzekering. De patiënt betaalt enkel het
remgeld” (http://www.zorgtraject.be/nl/Professioneel/Dietist/default.asp).
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De podoloog

De podoloog voorziet voor patiënten met diabetes type 2 jaarlijks 2 sessie podologie (45 minuten
per sessie). Deze worden aan de patiënt integraal terugbetaald. De inclusie criteria zijn duidelijk
afgebakend: er wordt een onderscheid gemaakt in groep 1, 2a, 2b en 3.
“Op medisch voorschrift organiseert hij 2 sessies podologie per jaar van min. 45 minuten, voor de
patiënten die behoren tot de risicogroepen 1, 2a, 2b en 3. Deze sessies worden terugbetaald door de
ziekteverzekering. De patiënt betaalt enkel het remgeld. Voor de patiënten die tot één van de
risicogroepen behoren mogen per kalenderjaar maximum 2 prestaties podologie per patiënt
geattesteerd worden.” “Risicogroepen: groep 1 (verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat
dit blijkt uit een 10g-monofilament); groep 2a (lichte orthopedische misvormingen zoals prominente
metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux
valgus < 30°); groep 2b (ernstiger orthopedische afwijkingen); groep 3 (vaatlijden of vroegere
voetwonden

of

amputatie

of

Charcot)”

http://www.zorgtraject.be/nl/Professioneel/Podoloog/default.asp

De apotheker

De apotheker staat in voor het afleveren van zelfzorgmateriaal aan patiënten die in een ZT
diabetes opgenomen zijn. Ook heeft de apotheker een informerende rol ten aanzien van de patiënt.
“Op voorschrift van de huisarts levert de apotheker zelfzorgmateriaal aan patiënten met een
“zorgtraject diabetes”: 1 bloedglucosemeter hernieuwbaar na 3 jaar; 3 x 50 strips et 100 lancetten per
6

maanden.

De

apotheker

geeft

de

noodzakelijke

uitleg

over

het

goed

gebruik

van

dit

zelfzorgmateriaal.” http://www.zorgtraject.be/nl/Professioneel/Apotheker/default.asp

De (thuis)verpleegkundige

De rol van de verpleegkundige is niet duidelijk aangegeven. Er wordt verwezen naar de
voorwaarden en vereiste attesten (aanvullende opleiding diabetes, opleiding diabetologie) om een
registratienummer van het RIZIV te ontvangen. Indien de verpleegkundige hieraan voldoet, wordt
een verzekeringstegemoetkoming toegekend voor specifieke verstrekkingen inzake educatie tot
zelfzorg van de diabetes patiënt.
De patiënt

Op de site van het RIZIV, wordt sterk de nadruk gelegd op zelfmanagement en empowerment van
de patiënt. De patiënt heeft een belangrijke rol in de aanpak van zijn ziekte. De opdracht en rol die
de patiënt moet opnemen wordt in detail beschreven:
“Diabetes type 2: u krijgt alle nodige informatie om uw ziekte zo goed mogelijk aan te pakken
(gezonde levensstijl, geneesmiddelen, regelmatige medische controle, …) door middel van een
persoonlijk zorgplan;” http://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/Diabetes/voordelen.asp/ imp
“Werken aan uw gezondheid: Een goede aanpak van uw suikerziekte verzekert u een langer én
gezonder leven. Deze aanpak houdt verwikkelingen, die ontstaan door het dichtslibben van bloedvaten,
ook langer tegen. Uw persoonlijke doelstellingen vormen de leidraad voor de aanpak van uw
suikerziekte. Op basis van onderstaande doelstellingen maken u en uw huisarts een concreet zorgplan
voor uw zorgtraject: Gezonde leefstijl met aandacht voor: Regelmatig bewegen, Stoppen met roken,
Gezonde voeding, Gewicht; Opvolgen en behandelen, zo nodig met geneesmiddelen, van Bloedsuiker,
Cholesterol en vetten in het bloed, Bloeddruk, Het dichtslibben van bloedvaten voorkomen met
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medicatie, Overgewicht, Tabakgebruik: stoppen met roken; Bloedonderzoek: HbA1c (1): Controle bij
uw huisarts om eventuele verwikkelingen op te sporen; Ondervraging (risico op hartlijden ,
zenuwpijnen,..), Onderzoek van de voeten, Bloed- en urineonderzoek; Oogonderzoek bij de oogarts;
Inenting tegen griep en pneumokokken (2); Beter begrijpen van uw ziekte en de geplande zorg, met
de hulp van diabeteseducatie.” http://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/Diabetes/voordelen.asp/ exp
“Chronische nierinsufficiëntie. Werken aan uw gezondheid: Een goede aanpak van uw nierziekte
verzekert u een langer én gezonder leven. Deze aanpak kan de evolutie van uw nierziekte sterk
vertragen, wil de werking van uw nieren zolang mogelijk behouden en uw kans op hart en vaatziekten
verminderen; Uw persoonlijke doelstellingen vormen de leidraad voor de aanpak van uw nierziekte.;
Op basis van onderstaande doelstellingen maken u en uw huisarts een concreet zorgplan voor uw
zorgtraject.; Gezonde leefstijl met aandacht voor: Regelmatig bewegen, Stoppen met roken, Gezonde
voeding, Gewicht verliezen indien nodig; Geen geneesmiddelen gebruiken (bv. pijnstillers) zonder
advies van uw dokter: zij kunnen schadelijk zijn voor uw nieren; Opvolgen en behandelen, zo nodig
met geneesmiddelen, van: Bloedsuiker, Bloeddruk, Cholesterol en vetten in het bloed, Proteïnurie:
eiwit in de urine, Bloedarmoede, Toestand van uw beenderen en gewrichten, Tabakgebruik: stoppen
met roken, Aangepast dieet: met de hulp van een ervaren diëtist, De nodige geneesmiddelen innemen
zoals voorgeschreven; Bloedcontrole: Uw specialist en huisarts bepalen de regelmaat waarmee de
bloedcontroles moeten gebeuren., Controle: opsporen van verwikkelingen in andere organen,
Inentingen:

tegen

griep,

hepatitis

en

pneumokokken”

http://www.zorgtraject.be/NL/Professioneel/Ziekenfondsen/default.asp

2.2.2 RIZIV kader Lokale Multidisciplinaire Netwerken
Het concept “lokale multidisciplinaire netwerken” verwijst naar een “organisatorische entiteit”
onder de vorm van een “project”, waarmee het RIZIV een contract afsluit.
De beleidsdocumenten7 verwijzen niet expliciet naar wie initiatiefnemer van het LMN kan zijn. Op
de

RIZIV

site8

daarentegen

wordt

uitdrukkelijk

naar

de

HAK

verwezen

die

een

samenwerkingsverband met een GDT moet aangaan.
“De huisartsenkringen vormen het ankerpunt voor de financiering van de pilootprojecten. De
projecten mogen geen enkele partner die in aanmerking komt voor de medewerking aan de
uitvoering van de zorgtrajecten uitsluiten. […]”
“De lokale huisartsenkring(-en) neemt/nemen het initiatief om een actieplan voor 4 jaar op te
maken en nodigt/nodigen de lokale geïntegreerde dienst voor thuisverzorging (GDT) uit
daaraan mee te werken. De lokale huisartsenkring(-en) en de lokale GDT kunnen een lokaal
zorgtrajecten- samenwerkingsinitiatief ontwikkelen. Het actieplan is slechts ontvankelijk indien
de lokale GDT wordt betrokken bij de opmaak ervan of de door de GDT opgegeven
gemotiveerde redenen bevat waarom de medewerking van de GDT niet mogelijk is.”

Het LMN krijgt in de documenten een “organisatorische opdracht” toebedeeld: Er zijn een aantal
modaliteiten vastgelegd waaraan een LMN moet beantwoorden.

7
2 beleidsdocumenten maken vermelding van het LMN: (1) 'RIZIV_CGV_2009_218: BETREFT : Zorgtrajecten Lokale multidisciplinaire netwerken- Principes voor de financiering van pilootprojecten - Oproep tot het indienen
van projecten' en dit onder de tekstonderdelen: 2.Principes voor financiering van de lokale multidisciplinaire
netwerken/2.1. Uitgangspunten; (2) RIZIV-CGV-2009-358: BETREFT: Zorgtrajecten - Lokale multidisciplinaire
netwerken. Financiering van de pilootprojecten - Lijst met de kandidaatstellingen en type overeenkomst art.
56', Inleiding.
8
RIZIV-site: http://www.zorgtraject.be/nl/Professioneel/network/network02.asp#1
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“Wordt voor een periode van vier jaar een overeenkomst gesloten met het oog op de organisatie van
een lokaal multidisciplinair netwerk dat ondersteuning biedt aan alle actoren (zowel zorgverleners als
structuren) die meewerken aan de lokale uitvoering van het koninklijk besluit van 21 januari 2009
betreffende de zorgtrajecten.” ( RIZIV-CGV-2009-358)/exp

Er wordt van bij de start geen

systeemwijziging beoogd. Het document verwijst naar

“pilootprojecten”, waarbij ervaring moet worden opgedaan en die vervolgens geëvalueerd moet
worden.
"Hiertoe wordt voorgesteld om in een eerste fase een aantal pilootprojecten te financieren welke
rekening houden met de omvang van de doelgroep, zonder dat dit evenwel een voorwaarde zou zijn
voor de start van het zorgtrajecten-systeem."/exp

2.2.2.1

Financiële tegemoetkoming

De LMN’s worden gefinancierd op basis van het bevolkingsaantal in de projectregio.
Op de RIZIV-site is het financieringsmechanisme in detail aangegeven.
“Het bedrag van de financiering dekt : de kosten verbonden aan de tewerkstelling van de promotors :
de loonkosten nemen minstens 60% van de financiering in beslag; de andere werkingskosten; een
billijke vergoeding voor de leden van de huisartsenkring en/of de GDT die instaan voor de begeleiding
van de promotor(s).
Het jaarbedrag van de financiering wordt gemoduleerd in functie van het aantal inwoners van het
werkingsgebied dat het netwerk bestrijkt en bedraagt : 93.000 EURO indien het werkingsgebied
75.000 tot 185.999 inwoners telt; 1,24 EURO (93.000/75.000) per inwoner indien het werkingsgebied
minder dan 75.000 inwoners telt; 0,50 EURO per inwoner indien het werkingsgebied 186.000 of meer
inwoners telt.
De financiering loopt via overeenkomsten met het Verzekeringscomité, gesloten op voorstel van de
Nationale commissie artsen-ziekenfondsen. De initiële looptijd van de overeenkomsten is vier jaar.
Deze kan enkel verlengd worden na een positieve evaluatie.
Projecten die al vóór 1 april 2009 functioneren volgens de hierboven bij “Doelstellingen” beschreven
principes, kunnen een pilootproject indienen dat vanaf 1 april 2009 kan worden gefinancierd.”
http://www.zorgtraject.be/nl/Professioneel/network/network02.asp

2.2.2.2
De

Samenstelling LMN

beleidsdocumenten9

en

de

RIZIV-site10

bevatten

een

algemene

beschrijving

van

de

samenstelling van het LMN. Het RIZIV beveelt aan om alle regionale actoren die een bijdrage
kunnen leveren bij de uitvoering van het zorgtraject van de patiënt in het LMN op te nemen. De
type partners die in een LMN dienen opgenomen te worden, zijn niet weergegeven. Het RIZIV
verwijst impliciet zowel naar organisaties, beroepsgroepen als individuele hulpverleners. Hieruit
kunnen we afleiden dat het RIZIV zich richt op zowel actoren die instaan voor de omkadering van
het zorgtraject (o.a. geïntegreerde dienst thuisverzorging, ziekenfondsen, huisartsenorganisaties)
als actoren die instaan voor de uitvoering van het zorgtraject (huisarts, geneesheer-specialist).
9
1 beleidsdocument verwijst naar de samenstelling van het LMN: 'RIZIV_CGV_2009_218: BETREFT :
Zorgtrajecten - Lokale multidisciplinaire netwerken- Principes voor de financiering van pilootprojecten - Oproep
tot het indienen van projecten' en dit onder de tekstonderdelen: 2.Principes voor financiering van de lokale
multidisciplinaire netwerken/2.2. Een onderhandeld kader voor de financiering van de pilootprojecten lokale
multidisciplinaire netwerken.
10
RIZIV-site: http://www.zorgtraject.be/nl/Professioneel/network/network02.asp#1
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"De huisartsenkringen vormen het ankerpunt voor de pilootprojecten, waarin geen enkele partner die
in aanmerking komt voor de medewerking aan de uitvoering van de zorgtrajecten mag worden
uitgesloten. Binnen het werkingsgebied van het pilootproject moet zich minstens een ziekenhuis
bevinden

met

een

voldoende

aanbod

aan

zorgtraject-specifieke

specialistische

zorg."

'RIZIV_CGV_2009_218

2.2.2.3

Werkingsgebied

De beleidsdocumenten verwijzen naar een regionale werking. Initiatiefnemers van LMN dienen een
geografisch werkingsgebied af te bakenen. Het RIZIV doet geen uitspraken over hoe het
werkingsgebied dient vorm te krijgen. Er worden geen kwantitatieve bepalingen (bv: oppervlakte
regio, bevolkingsaantal, grootte doelgroep, ...) vooropgesteld. Eén document11 verwijst naar het
aanbod van zorg in de regio. Binnen de regio moet ten minste 1 ziekenhuis opgenomen zijn met
een voldoende aanbod aan specialistische zorg voor de doelgroep.
" Binnen het werkingsgebied van het pilootproject moet zich minstens een ziekenhuis bevinden met
een voldoende aanbod aan zorgtraject-specifieke specialistische zorg." 'RIZIV_CGV_2009_218.

2.2.2.4

Netwerkcoördinatie

In het KB is niet aangegeven hoe de coördinatie in het LMN dient vorm te krijgen. Het RIZIV heeft
als coördinatiemechanisme gekozen om een ZTP aan te stellen en te financieren. In 1
beleidsdocument12 is de opdracht van de ZTP expliciet omschreven (zie infra). Op de RIZIV-site13
wordt een verwijzing gemaakt naar de opleiding van ZTP (zie infra).

11

1 beleidsdocument maakt een vermelding van het werkingsgebied: 'RIZIV_CGV_2009_218: BETREFT :
Zorgtrajecten - Lokale multidisciplinaire netwerken- Principes voor de financiering van pilootprojecten - Oproep
tot het indienen van projecten' en dit onder de tekstonderdelen: 2.Principes voor financiering van de lokale
multidisciplinaire netwerken/2.2. Een onderhandeld kader voor de financiering van de pilootprojecten lokale
multidisciplinaire netwerken.
12
1 beleidsdocument refereert naar netwerkcoördinatie: 'RIZIV-CGV-2009-358: BETREFT: Zorgtrajecten Lokale multidisciplinaire netwerken. Financiering van de pilootprojecten - Lijst met de kandidaatstellingen en
type overeenkomst art. 56' in het tekstonderdeel 'Artikel 3. De organisatorische aspecten en de rol van de
zorgtrajectpromotor'.
13
RIZIV-site
met
verwijzing
naar
netwerkcoördinatie:
http://www.zorgtraject.be/nl/Professioneel/network/network04.asp.
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2.2.2.5

Kernopdrachten van het LMN

Het LMN heeft een belangrijke opdracht te vervullen in kader van informatie verstrekking,
communicatie, het organiseren van overleg, evaluatie en vorming.
Drie expliciete doelstellingen14 verwijzen naar de opdracht informatieverstrekking:
•

Het inwinnen en verspreiden van informatie over de zorgverlening van patiënten die in het
zorgtraject opgenomen zijn. Deze doelstelling is algemeen geformuleerd, de type
informatie die het LNM dient te verzamelen en te verspreiden is niet aangegeven.

•

Het inwinnen en verspreiden van informatie over zorgverstrekkers en organisaties die in
het zorgtraject betrokken zijn. Dit houdt een inventarisatie in van alle partners die in het
gekozen werkingsgebied gevestigd zijn en die een bijdrage kunnen leveren in het LMN.

•

Lokale initiatieven te ondersteunen die instaan voor het verstrekken van informatie aan
zorgverleners en patiënten (type informatie: goede werkpraktijken, ervaringen tussen
zorgverstrekkers en lokaal zorgaanbod). Deze doelstelling verwijst ook naar de uitbouw
van goede praktijken.
“het inzamelen, updaten en verspreiden van informatie met betrekking tot de zorgverlening voor
patiënten met een zorgtrajectcontract en met betrekking tot de zorgverleners en organisaties die
lokaal meewerken aan de zorgtrajecten (o.m. het in kaart brengen van alle partners);” RIZIV-CGV-2009358/exp.

“Het

ondersteunen

en

faciliteren

van

lokale

initiatieven

inzake

informatieverstrekking

aan

zorgverleners en aan patiënten met een zorgtrajectcontract (o.m. uitwisseling 'good practices' en
ervaringen tussen zorgverleners; informatie over lokale aangeboden dienstverlening);” RIZIV-CGV-2009358/ exp

Eén expliciete doelstelling verwijst naar communicatie en het organiseren van overleg. Het LMN
dient de communicatie, het partnership en het lokaal overleg tussen de zorgverleners die
meewerken aan de zorgtrajecten te faciliteren en te ondersteunen.
“Het ondersteunen en faciliteren van de communicatie, het partnership en het lokaal overleg tussen de
zorgverleners die meewerken aan de zorgtrajecten (o.m. oplijsting en aanpak probleemsituaties met
het oog op optimale zorgkwaliteit);” RIZIV-CGV-2009-358/exp

Eén expliciete doelstelling verwijst naar evaluatie van elk netwerk. De doelstelling verwijst naar het
verzamelen van informatie over de werking van het netwerk. Er wordt niet aangegeven wat juist
bedoeld wordt met de werking van het netwerk. De actoren die met de evaluatie belast zijn, zijn
niet weergegeven.
“ Het verzamelen van informatie over de werking van het netwerk op basis van parameters en volgens
een methodiek die toelaat de werking van het netwerk te evalueren.” RIZIV-CGV-2009-358/exp

De 4e hoofddoelstelling van het LMN is het aanbieden van vorming aan de patiënt. Op de site van
het RIZIV verwijzen 2 citaten naar deze opdracht. Het LMN staat in voor het verlenen van
informatie omtrent levensstijl, geneesmiddelen en medische controle aan de patiënt. Bij de
informatie overdracht wordt een persoonlijk zorgplan als hulpmiddel gebruikt.
14

Expliciet geformuleerde doelstellingen: doelstellingen die in de beleidsdocumenten effectief als ‘doelstelling
van het LMN’ aangegeven zijn.
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“u krijgt alle nodige informatie om uw ziekte zo goed mogelijk aan te pakken (gezonde levensstijl,
geneesmiddelen, regelmatige medische controle, …) door middel van een persoonlijk zorgplan;”
http://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/Diabetes/voordelen.asp/imp

De actoren die instaan voor educatie zijn o.a. huisartsen, thuisverpleegkundigen, diabetologen,
diabeteseducatoren, …). Bij educatie wordt een opdeling gemaakt in 3 modules: starteducatie,
opvolgeducatie en extra educatie bij problemen.
De zorgtrajectpromotor (ZTP)

In het document 'RIZIV-CGV-2009-358' zijn 6 taken opgenomen. De ZTP staat in voor de volgende
taken:
•

Bekendmaking zorgtraject in de regio: Deze opdracht is heel algemeen omschreven. De
ZTP staat in voor de verspreiding van het concept zorgtrajecten in de gekozen regio. De
wijze waarop deze bekendmaking moet gebeuren is niet aangegeven.
"1° draagt binnen het gebied dat in artikel 2 is bepaald, bij tot de verspreiding van het concept van de
zorgtrajecten; .."

•

Verzamelen van informatie: Twee opdrachten verwijzen naar het verzamelen van
informatie.
o

Eén specifiek geformuleerde opdracht is het inventariseren van alle regionale
partners die een bijdrage kunnen leveren in het zorgtraject van de patiënt.

o

Eén algemene opdracht is het verzamelen van informatie over de werking van het
LMN. De term ‘werking’ is niet verder bepaald.

"2° organiseert de deelname en actualiseert de volledige lijst van de zorgverleners die noodzakelijk
zijn voor de toepassing van de zorgtrajecten, coördineert ze, voert administratieve taken uit,
organiseert de vergaderingen; ." 5° verzamelt informatie over de werking van het netwerk;

•

Organiseren van vergaderingen, plannen van vergaderingen: Deze taken zijn heel
algemeen omschreven.
"2° organiseert de deelname en actualiseert de volledige lijst van de zorgverleners die noodzakelijk
zijn voor de toepassing van de zorgtrajecten, coördineert ze, voert administratieve taken uit,
organiseert de vergaderingen;"

•

Faciliteren van informatieverstrekking en communicatie: De ZTP heeft hierbij een
ondersteunende

rol:

namelijk

het

verlenen

van

organisatorische,

logistieke

en

administratieve medewerking.
“3° verleent organisatorische, logistieke en administratieve medewerking aan de lokale initiatieven
inzake informatieverstrekking bedoeld in artikel 1 ,§1,2°;”
“4° verleent organisatorische, logistieke en administratieve medewerking ter bevordering van de
communicatie, het partnership en het lokaal overleg tussen de zorgverleners die meewerken aan de
zorgtrajecten zoals bedoeld in artikel 1 ,§1,3°;”

•

Rapportage van uitgevoerde taken: Eén meer specifieke opdracht verwijst naar het
rapporteren van de door ZTP uitgevoerde taken aan de vertegenwoordigers van het LMN.
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“6° brengt rechtstreeks of aan de vertegenwoordigers van het multidisciplinaire netwerk verslag uit
van zijn activiteiten, met een vooraf bepaalde frequentie.”

Kernboodschappen: Het overheidsprogramma
•

•

•

Zorgfilosofie: Het RIZIV leg de nadruk op:
o

Een versterking van de 1e lijn met de huisarts als spilfiguur in de ZT;

o

Multidisciplinaire samenwerking;

o

langdurige zorg in de thuissituatie;

o

Evidence based practice;

o

Preventie: consulten educatie, diëtiek en podologie;

o

Empowerment en zelfmanagement van de patiënt.

Het RIZIV is m.b.t. ZT strak sturend.
o

De samenwerking is geformaliseerd in een contractuele verbintenis
(ZTcontract) tussen patiënt, huisarts en geneesheer-specialist.

o

In het contract zijn de rechten en plichten van de 3 partijen
opgenomen.

o

Er is een specifieke bepaling van de administratieve- en contractuele
bepalingen (o.a. m.b.t. terugbetaling van consulten, gratis
materiaal).

o

Er is een duidelijke afbakening van de doelgroep. De inclusie- en
exclusie criteria zijn strikt bepaald.

Het kader m.b.t. het LMN is veel algemener en laat bij de invulling meer
vrijheden toe.
o

Het RIZIV geeft weinig richtlijnen wat betreft de samenstelling van
het LMN, de grootte van de projectregio en de opdrachten van het
LMN en de ZTP.
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2.2.3 Ervaringen met het RIZIV-kader
Het RIZIV-kader is zoals hoger beschreven twee-lagig:
•

Het kader is algemeen en open wat betreft het LMN (de visie, opdrachten en doelstellingen
zijn beperkt aangegeven).

•

Veel meer sturend en richtinggevend is het kader m.b.t. de ZT (ZTcontract, doelgroep,
contractuele en administratieve bepalingen). De relatie tussen de ZT en het LMN is
impliciet maar niet duidelijk aangegeven.

Sommige organisatoren ervaren een spanningsveld met het gegeven dat ze bottom-up een LMN
mogen uitwerken maar zich voor de ZT aan strikte richtlijnen moeten houden (citaat).
“Het RIZIV is vragende partij om op basis van de regionale noden iets uit te bouwen. Het LMN bouwt
dan ook een multidisciplinaire samenwerking uit voor andere zaken dan de ZT. Dat zorgt soms tot
contradictorische eisen tussen het RIZIV kader en de noden van de regio… Het is voor ons nog altijd op
zoek gaan naar een evenwicht tussen de hulpverleners, politiek, RIZIV. Er is zowel druk van boven af
en er zijn behoeften op het terrein.” Organisator

2.2.3.1

RIZIV kader rond de LMN

De voortgangsverslagen leveren weinig inzichten over de ervaringen van projecten met het
algemene en weinig sturende RIZIV-kader:
•

Slechts 1 project heeft als knelpunt aangegeven heeft dat het RIZIV-kader te algemeen is. Dit project
heeft onder andere aangegeven dat er geen welomschreven visie en missie van de overheid is, dat de
doelstellingen te vaag zijn, dat de functie en de taken van de ZTP niet duidelijk aangegeven zijn, dat
de procedures niet duidelijk aangegeven zijn en dat een duidelijke lange termijnvisie ontbreekt.

Uit de focusgroepen komt meer informatie:
Projecten met meer expertise vonden het “open” kader een voordeel omdat ze de mogelijkheid
krijgen om zelf een invulling te geven aan hun werkwijze, afgestemd op de lokale context. Een
extern opgelegd referentiekader wordt wel belangrijk geacht om een oriëntatie aan te houden,
vaak vanuit het argument om nationaal een gelijkaardige aanpak te vrijwaren.
•

De organisatoren zien het belang van een opgelegd referentiekader in om een nieuwe
zorgbenadering in gang te zetten. Ze ervaren een algemeen en eerder open kader als een
voordeel. Het biedt de mogelijkheid het netwerkmodel aan te passen aan de lokale
kenmerken. Voor 1 organisator mag het kader nog flexibeler zijn maar geeft geen verdere
specificaties.

•

Bij de ZTP worden gelijkaardige reflecties gemaakt. Wel ervaren sommige promotoren de 4
basisdoelstellingen die door het RIZIV vooropgesteld zijn als te weinig richtinggevend, te
algemeen en te vaag. Deze promotoren vinden dat ze door het RIZIV te weinig gecoacht en
ondersteund geweest zijn om deze inhoudelijk vorm te geven. Vooral in de beginperiode
heeft dat ertoe geleid dat de betrokkenen hieraan zelf een eigen betekenis en invulling
gaan geven zijn. Verder in het rapport wordt beschreven hoe verschillend de invulling van
de rol van een ZTP is gebeurd.
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•

Sommige

vertegenwoordigers

van

de

GDT

partners

vinden

het

kader

te

algemeen/vrijblijvend wat betreft de samenwerking tussen het LMN en de GDT. Velen
vragen om de verplichting op te leggen om het LMN en de GDT effectief te betrekken in
elkaars bestuur. Momenteel is de betrokkenheid van GDT in meerdere projecten beperkt
tot een formalistische handtekening en is er weinig sprake van echte samenwerking.
Individuele projecten geven wel aan dat er in de laatste fase een zekere kentering is in de
relatie.
Projecten

die

geen

voorgaande

ervaring

hebben

met

het

uitwerken

van

een

samenwerkingsmodel, hebben het open kader als moeilijkheid ervaren. Meerdere van deze
projecten zouden liever een iets strakkere aansturing zien, waarin meer gecoached werd rond
problemen en mogelijke valkuilen. Vooral voor een aantal HAK(s) is projectmanagement en
projectmatig werken op zich al een nieuw gegeven.
•

Eén organisator gaf aan dat, indien het kader specifieker zou geweest zijn, het LMN sneller
geïmplementeerd zou zijn. Het feit dat geen formele jobbeschrijving van de functie
“organisator” bestond wordt als een beperking aanzien, omdat het niet altijd helder was
wat

hier

nu

van

verwacht

werd.

Een

duidelijkere

functieomschrijving

van

de

verantwoordelijkheden en opdrachten zou een hulpmiddel geweest zijn. Zo is er onder
andere verwarring rond de terminologie “initiator” en “organisator”.
2.2.3.2

het RIZIV-kader rond de ZT

Het RIZIV-kader met betrekking tot de ZT is veel strikter en er wordt weinig commentaar gegeven
over het aansturend karakter ervan. Er worden hoogstens vragen gesteld over de principiële keuze
om pathologie georiënteerd te werken, over de inclusiecriteria en in regio Luxemburg wordt het
principe in vraag gesteld omdat andere diabetesinitiatieven dreigen te verdwijnen.
Het ZT kader verplicht de organisatoren, ZTP als de clinici na te denken over wat samenwerking
moet inhouden. Sommige ZTP (FR) benadrukken in dat verband het belang van een contractuele
verbintenis. Een contract is nodig en houdt een engagement en verantwoordelijkheid in tussen de
partners (huisarts, specialist en patiënt) die in het ZT opgenomen zijn. Er verwijzen meerdere
paramedici naar

het

stappenplan-instrument15. Dit

wordt als een goed werkbaar instrument

beschouwd.
Het grootste knelpunt dat in alle focusgroepen naar voor wordt geschoven is de administratieve
overlast (voor huisartsen) van de zorgtrajecten. In de voortgangsverslagen gaf meer dan de helft
van de projecten aan dat de regelgeving rond ZT diabetes enerzijds te complex en anderzijds te
administratief belastend is (deel 2 resultaten, bijlage 8):
•

30/58 projecten geven in de verslagen aan dat de regelgeving rond ZT diabetes te complex is en een
te hoge administratieve belasting bij huisartsen met zich meebrengt. Het gevolg hiervan is dat

15

Stappenplan: De LMN hebben voor de ZT diabetes en CNI een eigen stappenplan uitgewerkt. Dit is een
document dat de patiënt wegwijst in het ZT. Dit omvat o.a. persoonsgegevens van de patiënt, een beschrijving
van de rol van de betrokken zorgverstrekkers in het ZT, contactgegevens van de betrokken zorgverleners, de
voordelen en voorwaarden van het ZT, Een opsomming van de taken (stap 1, stap 2, …) die de patiënt binnen
het ZT moet doen, een schema met het aantal en type te volgen consulten en sessies, een tabel met een
opvolgplan (weergave van de persoonlijke doelstellingen van de patiënt (rookstop, gewicht, buikomtrek,
bloeddruk, … ).
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huisartsen minder betrokkenheid en engagement vertonen om ZT af te sluiten. Specifieke aspecten die
worden aangekaart zijn:
o

De conventie is eenvoudiger en minder complex dan ZT;

o

De regelgeving rond de overgang van conventie naar ZT is te complex;

o

Interferentie tussen de diabetes conventie en ZT;

o

Huisartsen en apothekers kennen niet goed het verschil tussen de conventie, diabetespas,
zorgtrajecten, educatie en zelfzorg buiten de zorgtrajecten;

o

Richtlijnen m.b.t. voorschriften en in te dienen documenten zijn te vaag;

o

Regelgeving rond het voorschrijven van diabetes-educatie is te complex:

o



educatie wordt ingedeeld volgens type en aantal sessies per kalenderjaar, wat het
voor de hulpverleners te complex maakt



er is een ongelijkheid tussen educatie in de 1e en de 2e lijn.



Huisartsen weten niet op welke educatiesessies de patiënt recht heeft. Het gevolg
hiervan is dat de 1e lijn educatoren soms gratis sessies geven, huisartsen verwijzen
vanwege het gemak door naar 2e lijn educatie.

De regelgeving rond bewoners rust- en verzorgingscentra en niet ambulante patiënten is te
complex.

Deze administratieve belasting leidt er zelfs toe dat een aanzienlijk aantal huisartsen weerstand
heeft (of ontwikkelt) om ZTcontracten af te sluiten. Sommige ZTP en organisatoren (NL) zien een
verontrustend fenomeen dat initieel geëngageerde en gemotiveerde huisartsen afhaken en geen
nieuwe ZTcontracten meer opstarten.
De regelgeving rond ZT chronische nierinsufficiëntie wordt als minder complex ervaren.
•

Slechts 1 LMN gaat hier op in en geeft aan dat er geen wettelijk kader is voor coaching van patiënten
met chronische nierinsufficiëntie.

Sommigen betreuren ook de ‘strikte’ inclusie- en exclusie criteria bij de doelgroep diabetes (zie ook
tekstonderdeel ‘reflecties over de toekomst LMN en ZT- inclusie criteria’).
2.2.3.3

Informele en formele bijsturingen door het RIZIV

Tijdens de focusgroepen werd door de organisatoren en ZTP aangegeven dat de communicatie
vanuit het RIZIV niet altijd helder, consistent en duidelijk was. Het RIZIV heeft in de loop van de 4
jaren het programma bijgestuurd: dit zowel door tussentijdse feedback en informele boodschappen
over de doelgroep enerzijds als meer formele eisen over de samenstelling van de stuurgroep
(multidisciplinaire samenstelling) en over het gebruik van financiële middelen anderzijds.
Informele en mondelinge instructies vanuit het RIZIV hebben een belangrijke invloed gehad op de
interpretatie die de projecten ontwikkelen over het kader en op de wijze waarop zij binnen hun
project tewerk gaan. Op zich hebben de projecten geen probleem met het bijsturen van een
programma, maar soms worden die informele boodschappen niet altijd als coherent of consistent
ervaren.
•

Sommige ZTP van projecten met een voorgeschiedenis (NL) hebben vanaf het tweede
werkingsjaar hun doelgroep (en doelstelling van het LMN) verbreed naar chronische
patiënten in het algemeen. ook reeds in de actieplannen gaven 37/58 LMN aan breder dan de
vooropgestelde doelgroep te gaan; zie deel 2 resultaten, bijlage 9). Zij beperken zich in hun

aanpak niet tot de twee afgebakende doelgroepen (sommigen vinden principieel de
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pathologie georiënteerde trajecten geen goede keuze), maar willen de twee doelgroepen
wel inbedden in een bredere aanpak. Er werd door hen aangegeven dat het RIZIV hiermee
ingestemd heeft en voorstander is om de doelgroep niet te beperken tot de twee
afgebakende doelgroepen. Op de RIZIV site zijn ook indicaties te vinden dat de aanpak zich
niet zal beperken tot de twee aandoeningen.
•

In het oorspronkelijke RIZIV-kader werden geen expliciete richtlijnen opgesteld voor de
samenstelling van de stuurgroep. Het RIZIV ging er van uit dat projecten vanuit de logica
van

multidisciplinaire samenwerking

‘bottom-up’ van start

zouden

gaan

met

een

multidisciplinaire stuurgroep. Vanaf het jaar 2012 heeft het RIZIV de dwingende maatregel
genomen om de stuurgroep multidisciplinair samen te stellen als reactie op de observatie
dat een groot aantal monodisciplinair waren met enkel vertegenwoordigers van huisartsen
(verdere uitdieping zie tekstonderdeel: ‘ervaringen met het LMN- het bestuursmodel’).
o

Een aantal projecten is spontaan omgeschakeld van een monodisciplinair naar
multidisciplinair samengestelde stuurgroep. Andere projecten zijn enkel onder druk
van het RIZIV hiernaar geëvolueerd.

•

In de activiteitenverslagen wordt niet altijd duidelijk weergegeven wat de taken en rollen
van de werkgroepen zijn. De gegevens waarover we beschikken wijzen erop dat deze geen
strategische beslissingen nemen maar eerder inhoudelijke voorstellen doen en ideeën
ontwikkelen (o.a. m.b.t. het overdragen van informatie van en naar de verschillende
beroepsgroepen). Deze werkgroepen komen onregelmatig en/of minder frequent (soms
maar 1 keer per jaar) bijeen.

-Onduidelijkheid over de financiële middelen-

De onduidelijkheid rond het aanwenden van de financiële middelen rond catering en hotelkosten
werd als een belangrijk probleempunt aangegeven. Vanuit de vaststelling dat sommige projecten
oneigenlijk gebruik gemaakt hebben van financiële middelen (catering), is het RIZIV doorheen het
traject meer sturend en controlerend gaan optreden. Het feit dat het RIZIV reeds gemaakte kosten
niet vergoed heeft, heeft bij de organisatoren en ZTP tot heel wat spanning geleid gezien deze
kosten ten laste vielen van de HAK(s). Het kader mag in hun ogen niet retrospectief aangepast
worden. Zij zouden geen probleem hebben met een heldere communicatie over de spelregels
vooraf.
-Een laattijdig antwoord op gestelde vragen-

Door de ZTP wordt de vaak laattijdige communicatie vanuit het RIZIV als een moeilijkheid ervaren.
Voornamelijk laattijdige antwoorden en algemene/vage antwoorden op vragen die de promotoren
via mail doorsturen en een algemeen gebrek aan communicatie was een bron van ergernis.
Sommige promotoren vinden het jammer dat ze geen feedback krijgen op hun jaarlijkse
voortgangsverslagen. Deze verslaggeving is een intensieve taakbesteding en ze vragen zich af of
deze verslagen wel degelijk gelezen worden of iets mee gedaan wordt.
Ook in de voorgangsverslagen zijn 5 LMN ingegaan op de communicatie met het RIZIV:
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•

Er wordt een moeizame/laattijdige communicatie gerapporteerd m.b.t. de nomenclatuurnummers van
diëtisten en podologen, nieuwe beslissingen en evoluties die een effect op het werkveld hebben en
m.b.t. de evaluatie van ZT (opvragen van parameters bij huisartsen) (deel 2 resultaten, bijlage 10).

2.2.3.4

Mate waarin projecten door het RIZIV ondersteund worden

Zowel organisatoren als ZTP geven aan nood te hebben aan meer coaching, vooral omdat veel
gelijkaardige zaken lokaal moeten worden “uitgevonden”: daarbij wordt benadrukt dat het niet
gaat om het opleggen van regels of procedures.

•

Sommige organisatoren hadden graag meer omkadering en ondersteuning gewenst rond
het aansturen van het LMN.
o

Het zijn clinici die weinig ervaring hebben met betrekking tot het beheer en beleid
van een netwerk. Sommige organisatoren zouden graag wat meer gecoacht worden
rond de inhoudelijke invulling van het kader en wensen bijgestuurd te worden
ingeval ze het kader verkeerd interpreteren. Enerzijds biedt het algemeen kader
veel voordelen en de flexibiliteit om dit bottom-up in te vullen. Anderzijds leidt dit
ook tot onzekerheid over het feit of het kader nu juist ingevuld wordt.


Meer specifiek vragen sommige organisatoren coaching op vlak van HRM
(procedure aanwerving personeel, personeelscontracten en het aansturen
van personeel).



Ze ervaren minder behoefte aan coaching over de wijze waarop de ZTP
wordt ingeschakeld en het organiseren en plannen van vergaderingen en
overleg.

•

Sommige ZTP hadden in beginfase graag meer coaching gehad rond het inhoudelijk
invullen van de 4 basisdoelstellingen die door het RIZIV vooropgesteld zijn. Deze
doelstellingen werden als te vaag en te algemeen ervaren. Sommige promotoren hebben
ook van de stuurgroep weinig ondersteuning gekregen om deze doelstellingen inhoudelijk
in te vullen.

Opleiding voor ZTP
In

de

voortgangsverslagen

wordt

door

een

aantal

promotoren

de

meerwaarde

van

de

basisopleiding voor ZTP kort aangehaald: in de focusgroepen is daar weinig naar gerefereerd.
Bijeenkomsten tussen ZTP
De voortgangsverslagen tonen aan dat er een nauwe samenwerking is tussen de promotoren en dit
zowel op lokaal, provinciaal als boven-provinciaal niveau (expertise uitwisseling gebeurt in
hoofdzaak op provinciaal niveau) (deel 2 resultaten, bijlage 17 – samenwerking tussen ZTP):
•

24 promotoren ervaren de bijeenkomsten op provinciaal niveau als een groot voordeel. Deze formele
bijeenkomsten laten toe ideeën tussen collega-promotoren uit te wisselen, te leren van elkaars
verschillende achtergrond en expertise, ervaringen te delen, goede praktijken te bespreken en hulp te
vragen in geval van problemen;
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•

2 promotoren geven aan contacten te hebben op boven-provinciaal niveau. Deze bijeenkomsten
worden als ‘inspirerend’, ‘motiverend’ en ‘verrijkend’ aanzien;

•

Ten slotte wordt door 5 promotoren aangegeven dat een grensoverschrijdende samenwerking tussen
ZTP toelaat om tot een provinciale afstemming te komen. Dit biedt de mogelijkheid om o.a. te komen
tot

een

afstemming

van

methodieken

(samenwerking,

EMD,

…)

en

het

beheer

van

een

gemeenschappelijk website.

De voortgangsverslagen en de focusgroepen leren dat de bijeenkomsten tussen ZTP als een
meerwaarde worden ervaren. Contactmomenten zijn nuttig om kennis uit te wisselen en inspiratie
te halen uit elkaars werking en model.
Daarnaast rapporteren 9 ZTP in de verslagen een nauwe samenwerking met aangrenzende
projecten. Het betreft informele contactmomenten op lokaal niveau waarbij ideeën worden
uitgewisseld over de aanpak van concrete werkpraktijken (logistiek, werkingsmateriaal, opbouw
sociale kaart van zorgverstrekkers, etc.…).
•

9 ZTP hebben nauwe en informele samenwerking met een promotor van een aangrenzend LMN

(LMN

Halle en omgeving/LMN Pajottenland, LMN Antwerpen noord-intens contact met promotoren uit stad Antwerpen, LMN MerksemSchoten/Antwerpen-noord, LMN West-Limburg/LMN Het Klaverblad, LMN Oost-Meetjesland/LMN West-Meetjesland).

o

4 ZTP van verschillende LMN delen zelfs hetzelfde bureau
Meetjesland/LMN West-Meetjesland).

(Merksem-Schoten/Antwerpen-noord, Oost-

Op die manier hebben ze een klankbord, kunnen ze elkaar

ondersteunen en kunnen taken gedeeld worden om continuïteit in de werking te verzekeren.

Tijdens de focusgroepen werd aangekaart dat de taalgroep-overschrijdende uitwisseling van
ervaringen als nog meer verrijkend zou kunnen zijn.

44

Kernboodschappen – Ervaringen met het RIZIV-kader:
1. Werken binnen het RIZIV-kader
•

•

Het regelgevend kader rond de LMN:
o

Projecten met meer expertise vonden het ‘open’ kader een voordeel.
Wel geven ZTP en GDT vertegenwoordigers aan dat het kader op
bepaalde aspecten meer aansturend en richtinggevend zou mogen
zijn.

o

Projecten met minder expertise en visie vonden in beginfase het
kader te open en te weinig richtinggevend.

Het regelgevend kader rond de ZT:
o

Alle betrokken partners vinden het een theoretisch goed doordacht
kader.

o

Alle betrokken partners gaven de ‘administratieve overlast bij de
huisarts’ en de inclusie- en exclusie criteria van de doelgroep als
een knelpunt aan.

•

Er wordt een spanningsveld ervaren tussen het algemene formele kader
van het LMN en het striktere kader rond zorgtrajecten: Projecten vinden
het moeilijk om met dit spanningsveld om te gaan.

•

Het RIZIV heeft doorheen de pilootfase meerdere informele bijsturingen
gedaan rond doelgroep oriëntering, de samenstelling van de stuurgroep en
het aanwenden van financiële middelen. De communicatie hierover was
niet altijd helder.

2. Mate waarin de projecten door het RIZIV ondersteund worden.
•

Projecten vinden dat de communicatie met het RIZIV niet altijd helder,
consistent en duidelijk is.

•

De gebrekkige communicatie rond het aanwenden van financiële middelen
werd door organisatoren en ZTP als contraproductief ervaren.

•

Bij de ZTP leidden laattijdige en vage antwoorden op vragen tot ergernis.

•

Sommige organisatoren en ZTP hebben nood aan meer coaching en
aansturing door het RIZIV.

•

o

Sommige organisatoren wensen meer coaching op vlak
management en de inhoudelijke vormgeving van het kader.

van

o

Sommige ZTP hadden coaching gewenst bij het inhoudelijk invullen
van de doelstellingen.

De bijeenkomsten tussen ZTP op provinciaal en boven provinciaal niveau
werden als een meerwaarde ervaren. Sommige ZTP sturen bijkomend aan
op een taalgroep-overschrijdende uitwisseling van ervaringen.
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2.3 Ervaringen met het LMN
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op wijze waarop de zorgnetwerken (de LMN) in de praktijk zijn
vormgegeven. We staan stil bij de regioafbakening, de netwerkcomplexiteit, het bestuursmodel, de
betrokkenheid van actoren bij het vormgeven van het netwerk en de ondersteunende taken die het
LMN opneemt.

2.3.1 Regioafbakening
Het RIZIV heeft aan de projecten de vrijheid gegeven om zelf een regio af te bakenen. Er zijn geen
criteria vooropgesteld wat betreft het bevolkingsaantal, oppervlakte, … . Vandaag vertoont de
Belgische landkaart ‘blinde vlekken’ (Figuur 1).
LMN’s uit de provincies Antwerpen, Limburg, Brabant, Oost-Vlaanderen omvatten kleinere regio’s.
De projectregio’s in de provincies West-Vlaanderen, Luik, Henegouwen, Namen en Luxemburg
dekken een grotere oppervlakte.
Figuur 1: regionale spreiding van LMN (2012)

Bron: http://www.zorgtraject.be/nl/Professioneel/network/network01.asp

Er zijn wezenlijke verschillen in de regionale context die projecten kiezen (deel 2 resultaten, bijlage
11):
•

De

meeste

projecten

hebben

de

grenzen

van

het

LMN

laten

samenvallen

met

werkingsgebieden van de HAK(s). Een minderheid van de projecten heeft grenzen van de
GDT als uitgangspunt genomen.
•

De helft van de projecten heeft een regio met meer dan 125 000 inwoners. Het
bevolkingsaantal varieert van 17 473 inwoners tot 838 793 inwoners. De LMN met een laag
tot matig hoog bevolkingsaantal zijn voornamelijk gelokaliseerd in de provincies VlaamsBrabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en Luxemburg. De LMN met een matig hoog tot hoog
bevolkingsaantal zijn gesitueerd in de provincies West-Vlaanderen, Brussel Hoofdstad,
Waals Brabant, Namen, Luik en Henegouwen.

•

Tenslotte werken 8/58 projecten in een grootstedelijk gebied.
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In de voortgangsverslagen verwijzen 8 projecten naar de specificiteit van de regio die tevens een
invloed heeft op het project:
o

2 projecten (grootsteden) verwijzen naar de anonimiteit van de grootstad waardoor het
moeilijker is om samenwerking tussen hulpverleners te realiseren.

o

3

projecten

(grootsteden

Brussel

en

Antwerpen)

geven

multiculturaliteit

als

een

probleempunt aan.
o

2 projecten in provincie Limburg duiden op verschillen tussen subregio’s die een
verschillende aanpak hebben en die het onderling afstemmen bemoeilijken.

o

1 project verwijst naar de regio-grenzen: met name dat de regiogrenzen van de LOK
groepen verder reiken dan de grenzen van de projectregio. Dit heeft tot gevolg dat niet alle
deelnemers uit het LMN in de LOK groepen vertegenwoordigd zijn.

Ook uit de focusgroepen blijkt dat regiokenmerken (grootte, stedelijkheid,…) een impact hebben op
de werking van het project:
•

In Franstalige projecten zijn in de gekozen regio’s vaak meerdere HAK(s) actief. 3
projecten (vanuit perspectief van de organisatoren) ervaren moeilijkheden om alle HAK(s)
in het project te betrekken. Spanningen tussen de HAK(s) onderling en een weerstand
tegen ZT leiden tot een mindere betrokkenheid.

•

Sommige ZTP, organisatoren en artsen geven aan dat het in landelijke regio’s moeilijker is
om artsen te motiveren en te betrekken. In landelijke regio’s betreft het meer een oudere
generatie huisartsen die nog meer werken in een solo praktijk. Zowel het gebrek aan
interesse (en zelfs weerstand) in zorgvernieuwing, als het gebrek aan administratieve
ondersteuning

en

tijd

zijn

een

belangrijke

reden

om

niet

in

te

stappen

in

zorgvernieuwingsinitiatieven. In stedelijke regio’s werkt volgens de betrokkenen een
jongere generatie en ander type artsen, vaak meer in een groepspraktijk met een
afzonderlijk secretariaat. Dit type artsen zijn gemakkelijker door de promotor te bereiken
en te activeren.
•

In grootsteden duiken heel specifieke problemen op die het realiseren van concrete ZT en
LMN activiteiten bemoeilijken:
o

In bepaalde steden als Brussel, Charleroi en Namen werken de HAK(s) nog niet
altijd optimaal, of zijn zeker niet alle huisartsen a priori gemotiveerd.

o

Sommige projecten in Brussel en Antwerpen verwijzen naar de multiculturele
samenleving waarop het moeilijker is om in te spelen.

o

Bovendien maakt een hoge concentratie van ziekenhuizen en een ander type
zorggebruik dat het niet altijd zo vanzelfsprekend is om ZT en LMN uit te rollen.
Eén project verwijst naar de verschillende sociaal-economische en sociaal culturele
profielen van patiënten.

•

In regio’s met een hoog bevolkingsaantal en een hoog aantal huisartsen is het voor
promotoren niet mogelijk om alle huisartsen individueel te gaan benaderen. De focus ligt
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meer op de uitbouw van ondersteunende hulpmiddelen waarop de huisarts beroep kan
doen.
•

GDT-partners pleiten ervoor om de regio van het LMN te laten samenvallen met de
bestaande zorgregio’s. Daarbij speelt dan weer de discussie of de huidige afbakening van
zorgregio’s echt is afgestemd op de natuurlijke gebruikspatronen van de bevolking: 1 GDT
partner van een project waarbij de grenzen samenvallen met de grenzen van de HAK(s)
ervaart problemen omdat deze regio’s niet de natuurlijke patiëntenstromen en natuurlijke
samenwerking tussen bepaalde ziekenhuizen volgen.

•

Ten slotte heeft het aanwezige zorgaanbod in de regio een impact op de implementatie van
het LMN.
o

14 projecten verwijzen in de voortgangsverslagen naar tekorten in het zorgaanbod.
Voornamelijk wordt er verwezen naar een gebrek aan huisartsen en paramedici.

o



5 projecten: te weinig huisartsen, te hoge uitstroom van huisartsen (de huisartsen
betreft voornamelijk een oudere generatie huisartsen);



4 projecten: tekort aan podologen (patiënten moeten dikwijls een beroep doen op
paramedici buiten de projectregio);



4 projecten: tekort aan diabeteseducatoren (patiënten moeten dikwijls een beroep
doen op paramedici buiten de projectregio);



2 projecten: tekort aan diëtisten (patiënten moeten dikwijls een beroep doen op
paramedici buiten de projectregio);



1 project: algemeen tekort aan Nederlandstalige hulpverleners;



1 project: afwezigheid van een conventiecentrum;



1 project: afwezigheid van een ziekenhuis, de aangrenzende
beschikken niet allemaal over een dienst nefrologie en endocrinologie.

ziekenhuizen

In de focusgroepen is gewezen op het tekort aan educatoren in bepaalde regio’s.


Sommige specialisten geven aan dat het project een moeilijke opstart
gekend

heeft

omwille

van

het

feit

dat

er

te

weinig

1e

lijn

diabeteseducatoren in de regio aanwezig waren.


Een specialist en een diabeteseducator verwezen naar het probleem dat er
in de provincie Luxemburg slechts 1 diabeteseducator aanwezig is. Deze
persoon gaat naar alle diabeteshuizen en moet daardoor grote afstanden
overbruggen.

o

4 projecten verwijzen naar de complexiteit van het aanbod:


1 project wijst op de aanwezigheid van een hoog aantal ziekenhuizen in de regio,
wat de harmonisatie en afstemming tussen ziekenhuizen bemoeilijkt;



2 projecten verwijzen naar het ingewikkeld ziekenhuiskluwen maar geven geen
verdere details;



1 project verwijst naar een overaanbod aan verenigingen, platformen, organisaties
wat het voor hulpverleners complex en onoverzichtelijk maakt.
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2.3.2 Netwerksamenstelling: aantal en type leden
Netwerkcomplexiteit

wordt

o.a.

bepaald

door

het

aantal

netwerkpartners

en

het

aantal

maatschappelijke sectoren waaruit deze partners afkomstig zijn. Uit de actieplannen (deel 2
resultaten, bijlage 12) is af te leiden dat een uitgewerkte visie over het multidisciplinaire netwerk
vóór de start van het project niet klaar was:
53/58 projecten stellen in het actieplan (projectoproep) dat ze het netwerk geleidelijk

•

zullen uitbouwen: Er is sprake van partners die hun medewerking toegezegd hebben en
andere partners die pas later zouden betrokken worden.
Uit de actieplannen van de projecten leren we verder dat:
De complexiteit van het netwerk verschilt. De meerderheid van de projecten beperkt zich

•

niet tot enkel partners uit de sector algemene gezondheidszorg (tabel 4). Bij een aantal
projecten zijn veel partners per sector vermeld: bijvoorbeeld 1 project heeft 8 ziekenhuizen
opgenomen, 1 project heeft 11 huisartsenkringen opgenomen.
•

Zowel organisaties, beroepsgroepen als individuen maken deel uit van het netwerk.

•

Alle Nederlandstalige projecten hebben een GDT als partner in het netwerk opgenomen. Bij
4 Franstalige projecten is de GDT niet als partner vermeld, mogelijk omdat deze structuren
in Wallonië in mindere mate uitgebouwd zijn.

Tabel 4: Vertegenwoordiging van maatschappelijke sectoren: een overzicht
Type
sector

Algemene gezondheidzorg

Aantal
project
en

58

58

Type
partner
s

Beroepsverenigingen:
(huisartsenverenigingen,
apothekersverbonden,
Domus Medica, …),
beroepsgroepen:
(podologen,
diëtisten,
plaatselijke
verpleegkundigen
en
referentieverpleegkundige
n, diabetseducatoren, …),
overlegen
samenwerkingsinitiatie
ven: (GDT, SIT, SEL,
LOGO, …) en

Welzijn

Nietprofessio
nele
sector

vorming

GGZ

18

36

34

4

1

Organisatie
s

Organis
atie

Verenig
ing

Rust- en
verzorgi
ngstehui
zen

organisat
ies
die
instaan
voor
begeleidin
g,
navorming
en
bijscholing
van
hulpverlen
ers
en
ZTP,
univeristei
ten

Dienst

ziekenhuizen
,

organisaties
(geïntegreerde
thuiszorgorganis
aties,
ziekenfondsen,
OCMW’s,
dienstencentra,
…),

Beroepsgro
epen
specialisten
(endocrinolo
gen,
nefrologen,
oftalmologen
)

diensten
(sociale
dienst
van
een
overheid, dienst
binnen
een
ziekenfonds, …)
en
beroepsgroepe
n (leveranciers
van
materiaal,
verpleegkundige
n
van
ziekenfondsen)

organisaties: (algemene
thuiszorg
organisaties,
plaatslijk
medisch
centrum voor huisartsen,
…)

Een

aantal

projecten

is

over

de

vier

Patiënte
n
verenigi
ngen

jaar

geëvolueerd

naar

een

meer

Psychiat
rische
thuiszor
gdienst

complexe

netwerksamenstelling. Dit zijn voornamelijk projecten die reeds een zekere expertise opgebouwd
hebben vanuit vroegere projecten. Zij slagen er over het algemeen beter in om meer partners te
activeren in de loop van het project. Er moet wel op gewezen worden dat deze projecten niet enkel
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werken binnen het perspectief van het RIZIV programma zorgtrajecten: zij integreren als het ware
het programma ZT in breder gedefinieerde doelstellingen. De uitbreiding van partners heeft vooral
te maken met het aan boord nemen van trajecten die gericht zijn op andere chronische
aandoeningen (o.a. reuma, ggz, psychiatrie, longaandoeningen, …), wat meteen aanleiding geeft
tot samenwerken met andere organisaties en professionals.

2.3.3

Het bestuursmodel

Een onderdeel van de vraag hoe een netwerk geconfigureerd wordt, betreft het bestuursmodel. Het
RIZIV verwacht dat projecten zowel een multidisciplinaire (MD) samenwerking uitbouwen op
strategisch niveau als op het niveau van de zorgtrajecten (een samenwerking tussen disciplines die
werken rond de patiënt). Heel strikte omschrijvingen van de verwachtingen, noch op het niveau
van de opdrachten, noch wat betreft de samenstelling zijn hierover terug te vinden. Initieel werd
enkel aangegeven dat de organisator een stuurgroep dient uit te werken.
Taken voor de stuurgroep die door de projecten in de actieplannen worden vermeld variëren van
eerder strategische reflecties tot concrete operationele werkzaamheden: uitbouw van wetenschap
en expertise, bestuur (financieel bestuur, bepaling en opvolging van doelstellingen, …), faciliteren
en ondersteunen van communicatie tussen partners, administratie (ondersteuningsplan, draaiboek
voor huisartsen, …), informeren van HAK(s) over de evolutie van het project, deelname aan
overleg en vergaderingen en inventariseren van hiaten en knelpunten in de regio (deel 2
resultaten, bijlage 13 – opdracht stuurgroep).
Op basis van de focusgroepen blijkt de wijze waarop taken worden opgenomen tussen projecten
zeer uiteen te lopen. We hebben indicaties dat de stuurgroep bij sommige projecten nauwelijks
actief is, of hoogstens in het laatste jaar van het programma een beetje is geactiveerd. In een
aantal projecten gebeurt de inhoudelijke “aansturing” door individuen. In meerdere projecten
wordt de uitbouw van het LMN de facto overgelaten aan de ZTP. Op basis van de focusgroep met
de artsen valt het op dat sommige clinici niet goed weten wat een stuurgroep juist inhoudt.
In de voortgangsverslagen vinden we aanduidingen dat de samenstelling van de stuurgroep is
geëvolueerd en dat een aantal projecten ook taakgeoriënteerde overleggroepen in het leven heeft
geroepen (deel 2 resultaten, bijlage 13 – samenstelling stuurgroep). Tabel 5 geeft deze evolutie
weer.
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Tabel 5: Evolutie van het bestuursmodel
Tijdsspanne

Aantal
overlegroepen

Actieplan (2009)

Voorgangsverslagen 2011

Voorgangsverslagen 2012

Door 54/58 projecten
bepaald

1 project: diabetes werkgroep

58 projecten: stuurgroep

2 projecten: multidisciplinaire stuurgroep

Bijkomend:

1 project: stuurgroepen per discipline

1 project: diabetes werkgroep

2 projecten: administratieve stuurgroep

11 projecten: multidisciplinaire stuurgroep

1 project: coördinatiecel

1 project: stuurgroep zorgtrajecten

53/54 projecten:
stuurgroep
1 project: afzonderlijke
coördinatiecel voor
diabetes en CNI
Bijkomend:

2 projecten: administratieve stuurgroep

4 projecten: administratieve stuurgroep

2 projecten: afzonderlijke multidisciplinaire
werkgroepen voor diabetes en CNI
1 project: evaluatie comité
1 project: comité d’accompagnement

Samenstelling
stuurgroep

33/58 projecten hebben
de samenstelling bepaald

57/58 projecten hebben de samenstelling bepaald

52/58 projecten hebben de samenstelling
bepaald

4/33

29/33

13/57

2/57

13/57

29/57

25/52

12/52

15/52

Multidiscip
linaire
stuurgroe
p

Monodiscipli
naire
stuurgroep

enkel
multidiscipli
naire
stuurgroep

zowel een
multidisci
plinaire
stuurgroe
p als
bijkomend
e
multidisci
plinaire
werkgroe
pen

monodiscipli
naire
stuurgroep
met
bijkomende
multidiscipli
naire
werkgroepe
n

enkel
monodisci
plinaire
stuurgroep

Enkel
multidiscipli
naire
stuurgroep

monodisci
plinaire
stuurgroe
p met
bijkomend
e
multidisc
werkgroe
pen

Monodisciplinaire
stuurgroep

Sommige organisatoren geven aan dat ze, enkel verplicht door de 2012 RIZIV-richtlijnen, naar een
multidisciplinaire stuurgroep zijn geëvolueerd. Andere organisatoren hadden de stuurgroep voor de
RIZIV instructies al uitgebreid met andere disciplines.
•

De RIZIV aanbeveling heeft overigens bij sommige projecten louter tot een formalistische
reactie geleid. De werking is in se niet veranderd, maar pro forma worden andere
deelnemers vermeld als lid van de stuurgroep. Vanuit de focusgroepen met GDT wordt
aangegeven dat veel projecten in de praktijk nog steeds met een monodisciplinaire
stuurgroep werken: ‘Ze hebben nog een sterke monodisciplinaire reflex terwijl ze
multidisciplinair

genoemd

worden’.

Projecten

houden

in

de

praktijk

doorgaans

monodisciplinaire vergaderingen (met huisartsen) en organiseren soms ‘ad hoc’ een
multidisciplinaire stuurgroep.
•

Sommige projecten hebben de oorspronkelijke stuurgroep niet verbreed maar hebben
parallelstructuren uitgebouwd met multidisciplinaire werkgroepen. Sommige projecten
hebben initieel voor een “administratieve stuurgroep” gekozen die eigenlijk enkel het
financiële

aspect

van

het

project

monitorde.

Die

is

later

aangevuld

met

een

“multidisciplinaire werkgroep” die over inhoud gaat (advies, raadgeving, ontwikkeling van
een visie, inhoudelijke uitwerking van het LMN). Die multidisciplinaire groep komt
doorgaans minder frequent samen.
•

In de focusgroepen wordt aangekaart dat het verbreden tot een multidisciplinaire groep –
zoals RIZIV oplegt- financieel niet haalbaar is.
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Verder komen nog een aantal punctuele factoren naar boven met betrekking tot de werking van de
stuurgroep:
•

In de voortgangsverslagen en tijdens de focusgroepen werd door sommige projecten
aangegeven dat het niet eenvoudig is om huisartsen en paramedische beroepsgroepen in
de stuurgroep te betrekken.
o

In de verslagen geven 5 LMN aan dat het moeilijk is om huisartsen en paramedische
beroepsgroepen actief in de stuurgroep te betrekken (document resultaten, bijlage 10 –
ervaringen bij implementatie stuurgroep).


Bij de huisartsen ligt het engagement nog vaak bij een kerngroep geëngageerde
huisartsen. Andere huisartsen zijn minder betrokken en vertrouwen op de voorzitter
en ZTP.



Bij de paramedici is het moeilijk om zelfstandig werkende diëtisten, kinesisten en
podologen in de stuurgroep te betrekken. Deze beroepsgroepen zijn minder
georganiseerd en hebben geen centraal aanspreekpunt. Daarnaast is het in het
algemeen

moeilijker

om

zelfstandige

hulpverleners

te

mobiliseren

om

aan

vergaderingen deel te nemen, omdat zij dan werken.

o

Tijdens de focusgroepen werd tevens door sommige organisatoren aangegeven dat
het niet eenvoudig is om paramedische beroepsgroepen als kinesisten en
podologen in de stuurgroep te betrekken waardoor steeds dezelfde leden op
vergaderingen aanwezig zijn.

•

Daarnaast zijn er projecten die hun werkwijze in de loop van de 4 jaar hebben aangepast
om de stuurgroep beter te laten functioneren. De meeste projecten komen tijdens formele
vergaderingen samen op een centrale locatie. Eén project heeft ervoor gekozen geen
vergaderingen te organiseren maar zelf naar de organisaties en HAK-vergaderingen toe te
stappen. Het LMN situeert zich in een regio waarin de partners elkaar historisch goed
kennen, en niet de nood voelen om apart voor een stuurgroep samen te komen.

De rol die binnen de projecten aan de “stuur”groep wordt toebedeeld, varieert sterk.
•

Projecten met meer ervaring in samenwerking (vnl. Nederlandstalige) lijken de stuurgroep
actiever te gebruiken bij de uitbouw en het aansturen van het netwerk: het is een
overlegkamer over de vormgeving van het project.

•

Projecten met minder ervaring, vooral Franstalige, “gebruik(t)en” die stuurgroep veel
minder. De stuurgroep lijkt daar veel meer een formele-administratieve rol te vervullen en
de drijvende kracht komt van (enkele) individuen binnen de HAK.
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2.3.4 De ondersteunende rol van het LMN
Het LMN staat o.a. in voor het aanbieden van vorming en de uitbouw van overlegplatformen voor
beroepsgroepen (deel 2 resultaten, bijlage 14). Vanuit de focusgroepen weten we dat de mate
waarin en de wijze waarop LMN’s vorming en overleg aanbieden sterk verschilt per project.
In sommige projecten wordt voor de ontwikkeling van vormingsmateriaal en het vormingsmodel
samengewerkt met de farmaceutische industrie terwijl andere projecten dit zelfstandig uitgewerkt
hebben.
De frequentie van vorming varieert van maandelijks, 6-maandelijks tot jaarlijks. Ook hebben we
indicaties dat sommige projecten de afgelopen 2 jaar geen vormingsactiviteiten voor professionals
aangeboden hebben.
•

De ervaringen van Franstalige specialisten met het LMN zijn wisselend:
o

Sommige specialisten geven aan dat het LMN frequent vormingen voor huisartsen
en paramedici organiseert. Anderen geven aan dat het LMN in hun regio minder
actief is.


Eén specialist geeft aan dat het LMN niet werkt en dat er sinds de laatste 2
jaar geen enkel initiatief van het LMN geweest is om vormingen en overleg
voor clinici te organiseren.

o

Sommige

specialisten

die

in

meerdere

LMN’s

betrokken

zijn

ervaren

de

verschillende werkwijze van de LMN’s als een moeilijkheid.
•

Ook zijn de ervaringen van Nederlandstalige projecten verschillend en hebben we indicaties
dat LMN’s een verschillende aanpak hebben:
o

Eén podoloog geeft aan dat er multidisciplinaire vergaderingen georganiseerd
worden maar dat er voornamelijk huisartsen op aanwezig zijn en in veel mindere
mate paramedici. Als voorbeeld gaf ze aan dat ze naar een overleg geweest is
waarop huisartsen, educatoren, diëtisten en podologen op uitgenodigd waren. Op
het overleg waren enkel 20 huisartsen en 1 podoloog aanwezig. Een podoloog uit
een ander project heeft dan weer positieve ervaringen en geeft aan dat er vanuit
de verschillende beroepsgroepen een goede deelname is aan vorming.

o

Educatoren van bepaalde projecten geven aan dat ze ‘overspoeld’ worden door
vormingen

(sommige

educatoren

gaan

maandelijks

naar

overleg-

en

vormingsmomenten) terwijl andere melden dat er nagenoeg geen vorming
georganiseerd wordt en dat ze soms in andere LMN’s vormingen moeten volgen om
toch hun verplichte 15 uur bijscholing per jaar te realiseren.
o

Eén apotheker vond de multidisciplinaire overlegmomenten inhoudelijk interessant
maar wijst erop dat de momenten waarop vorming wordt aangeboden het praktisch
niet haalbaar maken om eraan deel te nemen. Ook andere apothekers halen aan
dat vormingen voornamelijk praktisch haalbaar en efficiënt moeten zijn. Het is
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belangrijk om over de grote lijnen kennis te hebben maar het is niet nodig om alle
details rond ZT te kennen.
o

Eén apotheker wijst erop dat het LMN nog te weinig mobiliseert om aan overleg
deel te nemen. 1 GDT wijst erop dat er meer bijscholingen en vormingen nodig
zijn, zodat het LMN beter bekend wordt.

o

Sommige educatoren wijzen op de participatiegraad en geven aan dat de meeste
huisartsen niet aan vorming deelnemen en dat steeds dezelfde huisartsen hierop
aanwezig zijn.

2.3.5 De rol van de organisatoren
De organisator van het LMN is een huisartsenkring, een “collectieve actor”. Het aantal
organisatoren per LMN varieert van 1 tot 7 (deel 2 resultaten, bijlage 15). De organisator is in
theorie

verantwoordelijk

voor

de

uitbouw

van

het

netwerk

en

het

uittekenen

van

de

ondersteunende activiteiten. Hij is in principe niet actief betrokken bij de realisatie van concrete
ZT. De taken van de organisatoren zijn door het RIZIV in algemene termen omschreven. De
organisator is o.a. belast met de uitbouw van een stuurgroep. De stuurgroep staat o.a. in voor
ondersteuning en evaluatie van de ZTP.
2.3.5.1

Motivatie voor deelname aan het pilootproject

In de focusgroepen met de organisatoren hebben we gepeild naar de redenen, de motivatie, om in
te stappen in het “pilootexperiment” van het RIZIV. Daaruit komen indicaties dat er twee globale
stromen zijn te onderscheiden: enerzijds HAK(s) met een intrinsieke motivatie, met name een
overtuiging dat de eerste lijn een andere rol moet opnemen in chronische zorg en dat huisartsen
daarin een rol hebben op te nemen; anderzijds de overweging dat de HAK(s) potentieel een rol
kunnen opnemen maar via de weg van het project financiële middelen kunnen verwerven om hun
eigen HAK-werking structureler uit te bouwen. Voor deze laatste zijn de zorgtrajecten eerder een
middel dan een doel op zich.
Niet alle projecten hebben van bij de start spontaan ingetekend op de RIZIV oproep. Er valt een
verschil te noteren tussen organisatoren/HAK(s) die in het verleden al actiever betrokken zijn
geweest in 1e lijn initiatieven en HAK(s) die voor de eerste keer in dergelijk project instappen.
Vooral aan Waalse kant hoorden we reflecties dat er zeer sterke stimulansen zijn geweest vanuit
het RIZIV om alsnog projectvoorstellen in te dienen, omdat bij de start van het programma het
enthousiasme aan Waalse kant niet zo groot was.
2.3.5.2

Invullen van het RIZIV-kader

Organisatoren

zijn

niet

van

in

het

begin

van

start

gegaan

met

een

vast

doordacht

theoretisch/strategisch plan voor het uitwerken van het LMN. De taken van de organisator hebben
geleidelijk aan en al doende vorm gekregen, ook door overleg met de HAK(s), de clinici en door
een vergelijking te maken met andere (aangrenzende) LMN’s.
•

Sommige organisatoren met meer expertise in projectwerking hadden van bij de start een
aantal ideeën over hun rol, maar hadden daarom nog geen concreet actieplan of
taakbeschrijving.
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We zullen verder nog zien dat in de praktijk vooral de zorgtrajectpromotoren de drijvende krachten
zijn in het concreet uittekenen van het werkmodel, al dan niet in samenspraak met de (voorzitters
van) de HAK(s) en/of hun stuurgroep.
In het vorige hoofdstuk is al gewezen op het feit dat de “vrijheid” van het RIZIV kader wisselend
wordt ervaren door projecten met en zonder ervaring in projectwerking.
De organisatoren van projecten met een voorgeschiedenis en die een zekere visie hebben, vonden
het een voordeel dat niet te veel regels werden opgedrongen over de wijze waarop het LMN moest
worden vormgegeven. Het biedt hen de mogelijkheid om bottom-up een invulling aan hun opdracht
te geven (en aansluiting te vinden op een eigen ontwikkelde visie).
Veel moeilijker lag het voor de organisatoren van projecten met minder expertise (voornamelijk
Franstalige projecten). Sommige organisatoren geven aan dat de invulling van de rol als
organisator in het begin een moeilijke zoektocht geweest is.
•

1 organisator verwees als probleempunt dat het voor hem niet duidelijk was welke
middelen en mensen ingezet konden worden (of moesten worden) om een LMN te
organiseren (secretaris, verpleegkundige, jurist, sociaal assistent).

•

Sommige organisatoren vonden hun rol voornamelijk bij de start onduidelijk. Er was
verwarring over de rol van een initiator (iemand die het initiatief nam om een voorstel in te
dienen) en de concrete rol als “organisator” na de goedkeuring van een project. Het gevolg
is dat voor veel projecten

zeer veel energie gegaan is naar het zoeken

naar

werkingsmodaliteiten (citaat).
“We hebben nu degelijk een netwerk. Het werkt goed. Langs een andere kant zou het nog beter
gewerkt hebben mocht het in begin meer gedirigeerd geweest zijn. Er ontbrak structuur, er was geen
job beschrijving. Wat verwachtten ze van ons, we wisten het niet. In wat gaan we investeren, we
investeren in hetgeen we willen. Op dat niveau was het heel wazig. Bij de ZT hadden we wel een
doelstelling.” Organisator

Wij hebben de indruk dat Vlaamse HAK(s) meer dan Waalse tevreden zijn met een referentiekader
dat ruimte geeft tot eigen invulling, terwijl Waalse HAK(s) eerder duidelijkere regels en afspraken
verwachten. Allicht heeft dat ook te maken met het feit dat in Vlaanderen meer de nadruk wordt
gelegd op het uitwerken van multidisciplinaire netwerken, terwijl in Wallonië de nadruk wordt
gelegd op het omkaderen van de betrokkenen in de ZT: een subtiele nuance, maar met grote
impact.
2.3.5.3

De activiteiten van de organisatoren

Uit de gesprekken en verslagen kunnen we afleiden dat de organisator in globale termen volgende
activiteiten opneemt:
•

De uitbouw van een stuurgroep;

•

Het ondersteunen of omkaderen van de ZTP;

•

Het motiveren van de HAK(s) en leden van de HAK(s) om aan het LMN deel te nemen;
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•

Het sensibiliseren en motiveren van hulpverleners (medici en paramedici) uit de regio om
aan de ZT deel te nemen;

•

Het stimuleren van contacten tussen de verschillende betrokken partijen;

•

Voorstellen doen en oplossingen formuleren voor informatie uitwisseling tussen partijen;

•

(Sommige HAK(s) willen een langere termijnaanpak): het bereiken van een meer algemene
visie op de multidisciplinaire samenwerking in eerste lijn, rekening houdende met de
specificiteit, de noden en behoeften van de regio.

In Vlaanderen en Wallonië lijken (als algemene tendens) de HAK(s) een andere rol te spelen
wanneer het aankomt op het aansturen van het project.

•

Sommige organisatoren uit voornamelijk Fr-talige projecten nemen zowel de rol van
‘initiator’ als van ‘organisator’ op zich. De centrale aansturing van het project ligt in hogere
mate bij de organisator (vaak is de ZTP een actieve voorzitter).

•

De organisatoren uit NL-talige projecten zien zichzelf eerder als één van de leden van de
stuurgroep. Ze zien de stuurgroep (en haar leden) veel meer als drijvende kracht voor de
aansturing. Dat neemt niet weg dat iemand nog het leiderschap moet opnemen, maar het
initiatief om de vernieuwing te introduceren wordt meer gedeeld.

Tijdens de focusgroep gaf een beperkt aantal organisatoren problemen aan waar ze tegenaan lopen
bij de uitwerking van hun LMN:
•

Sommige organisatoren (FR) hebben het moeilijk om andere dan de contracterende HAK(s)
in het LMN te betrekken.

•

Organisatoren verwijzen daarnaast naar een gebrek aan expertise op vlak van:
o

Management en beleid: o.a. projectmanagement en personeelsmanagement:
HAK(s) wijzen erop dat ze niet gewend zijn om te werken met concrete en
operationele doelstellingen die uitgetekend worden in de tijd en waarvan de
onderlinge samenhang moet bewaakt worden.

o

Ontwikkelen van een visie: Sommige Hak-vertegenwoordigers wijzen erop dat ze
een nieuwe “cultuur” moeten ontwikkelen op vlak van zorgvisie en wat betreft hun
werkmethodiek. Ze ervaren in dit project dat de (HAK)-traditie van alles informeel
te overleggen met weinig concrete agenda geen effectief model is; enerzijds omdat
de communicatie dan niet altijd helder is, anderzijds omdat er geen concrete
doelstellingen worden vooropgesteld.

o

Communicatie en ICT: Meerdere organisatoren ervaren de uitbouw van ICT en
websites in de regio als een moeilijke en tijdsintensieve opdracht die niet altijd
lokaal te realiseren valt.

•

Projecten wijzen op het belang om voldoende aandacht te besteden aan het formuleren van
doelstellingen en daarrond helder te communiceren. Vaak blijven deze te impliciet.
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•

Het afstemmen van de werkpraktijken op de lokale context (zowel structureel als cultureel)
vraagt meer aandacht: betrokkenen hebben soms veel tijd en energie nodig om alle
verhoudingen, relaties, gevoeligheden, kenmerken van de bevolking, rol van ziekenhuizen
etc. te ontdekken om daar meer gericht te kunnen op inspelen.

Sommige organisatoren dringen aan op meer uitwisseling van goede praktijken en ervaringen rond
het uitwerken van een netwerk en logistieke ondersteuning van de betrokken hulpverleners
(vormingsmateriaal, informatiebrochures, etc). Ze vinden het soms moeilijk en belastend dat alles
lokaal moet worden uitgevonden, terwijl allicht ervaringen en lessen te leren zijn uit andere
initiatieven. Er wordt ook op gewezen dat op dit vlak het RIZIV misschien een nog meer
ondersteunende rol zou kunnen spelen.
2.3.5.4

HAK als centrale partner

In de focusgroepen met organisatoren, ZTP en clinici wordt duidelijk gesteld dat het dankzij het feit
dat de organisatie in handen is gegeven van de HAK, dat huisartsen makkelijker mee in bad zijn
getrokken. Door het initiatief te leggen bij de HAK werden de deuren geopend om huisartsen te
betrekken en te mobiliseren.
•

De GDT partners daarentegen zijn hier veel genuanceerder en kritischer over, vooral in
Vlaanderen. Op zich begrijpen ze en zien ze dat werken via de HAK de toegang tot
individuele

huisartsen

vergemakkelijkt,

maar

ze

formuleren

bedenkingen

bij

de

biomedische (pathologie-georiënteerde) benadering van chronische zorg en zijn bang dat
teveel parallelle structuren in de eerste lijn ontstaan die zich met dezelfde vragen
bezighouden (zie infra).
Sommige Nederlandstalige HAK-organisatoren rapporteren een goede betrokkenheid van andere
HAK(s) uit de regio en zijn tevreden over de samenwerking. In de Franstalige focusgroep gaven 3
organisatoren aan dat het een moeilijke opdracht is om verschillende HAK(s) die in een regio actief
zijn in het LMN te betrekken. Sommige HAK(s) vertonen een fundamentele weerstand tegenover
ZT. Ook zorgen spanningen tussen HAK(s) dat deze minder betrokken (willen) zijn. Daarnaast
wordt als reden ook aangegeven dat veel HAK(s) structureel te klein zijn en voornamelijk bezig zijn
met hun eigen werking. Ze zijn niet altijd gemotiveerd om zich voor het LMN te engageren. Er lijkt
overigens een zekere associatie te bestaan tussen HAK(s) die betrokken zijn en het actief
betrekken van individuele huisartsen. Huisartsen die zich in werkingsgebieden van niet-betrokken
HAK(s) bevinden, lijken in de praktijk nog moeilijker te bereiken dan huisartsen in het algemeen.
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2.3.5.5

Betrokkenheid van GDT

De GDT partners staan achter de keuze om hen verplicht als partner in het LMN te betrekken.
Sommigen geven aan dat de opdrachten dat het RIZIV opgesteld heeft m.b.t. tot de rol van GDT te
vaag zijn. Het zou geholpen hebben mocht het RIZIV-kader meer expliciet geweest zijn over de rol,
bijdrage en taakafspraken tussen GDT en HAK.
Uit alle informatie blijkt dat er grote verschillen bestaan in de mate waarin GDT’s betrokken zijn in
het LMN, maar er valt weinig precieze informatie te halen uit de verslagen waarin de onderlinge
samenwerking beschreven staat. (deel 2 resultaten, bijlage 15 – samenwerking tussen LMN en de
GDT).
Uit de focusgroep met GDT-partners komt naar voor dat slechts in een minderheid van de
projecten strategisch samengewerkt wordt met de GDT. Samenwerken beperkt zich tot informele
‘ad hoc’ informatie-uitwisseling, en er zijn meerdere projecten waar de GDT helemaal niet
betrokken is in activiteiten. Er zijn indicaties dat in veel projecten de GDT louter formeel is
betrokken.
•

1 partner beschrijft de samenwerking als volgt: ‘de LMN en SEL leven naast elkaar met wat
dwarsverbindingen’.

•

Sommige GDT partners zijn betrokken in meerdere projecten (1 vertegenwoordiger is in 4
projecten betrokken). 2 vertegenwoordigers rapporteren dat de mate waarin ze in de
projecten betrokken worden heel wisselend is. Er wordt verwezen naar het feit dat er
weinig uniformiteit tussen de projecten onderling is: 1 vertegenwoordiger wijst dat soms
problemen ontstaan t.g.v. de grote verschillen tussen de projecten naar werking,
financiering personeel etc.

In Vlaanderen viel de opstart van het LMN ook samen met de omschakeling van de SIT tot SELstructuren, wat de integratie tussen HAK en SEL zeker bemoeilijkt heeft. Het is niet mogelijk
geweest om de projecten geïntegreerd voor te bereiden. Eén GDT geeft aan dat het LMN omwille
van deze reden in het begin weerhoudend geweest is om hem te betrekken vanuit de angst dat de
samenwerking niet vlot zou verlopen.
Er wordt doorgaans op gewezen dat er op het vlak van de samenwerking met GDT nog zeer veel
werk aan de winkel is, en de samenwerking zeker niet altijd “spontaan” tot stand komt.
•

De meeste GDT’s kennen de strategie van het LMN weinig tot niet. De meeste GDT
partners die aan de focusgroepen deelgenomen hebben, zijn bijvoorbeeld geen lid van de
stuurgroep. GDT’s zijn niet spontaan aangesproken om aan de stuurgroep te participeren.
Sommige GDT’s hebben zelf de vraag gesteld of ze hiervan lid mogen zijn. 1 GDT geeft aan
dat enkel de RIZIV-verplichting ertoe geleid heeft dat het project de GDT als partner heeft
opgenomen, in een ander project is dat zelfs pas in de maand van de interviews gebeurd
(door dit lopende onderzoek).

Daar waar er samenwerking is duiken specifieke problemen op:
•

Het gemeenschappelijk organiseren van vormingen voor zorgverstrekkers loopt niet overal
even vlot, vooral omdat GDT’s een breder activiteitendomein en doelgroep hebben dan de
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LMN. GDT’s hebben expertise in het organiseren van algemene vormingen voor de
volledige 1e lijn (o.a. vormingen rond chronisch ziek zijn, dementie, seksualiteit), veel
minder hebben ze expertise in het organiseren van specialistische vormingen die enkel
gericht zijn op medici. Door het feit dat niet veel en niet actief wordt overlegd tussen GDT
en HAK gebeuren er zeer weinig geïntegreerde activiteiten.
•

Niet alle HAK(s) zijn de integratie of samenwerking met GDT genegen. Deze weerstand
wordt ingegeven door een verschillende visie en aanpak.
o

Een aantal organisatoren van Nederlandstalige LMN’s erkent dat de samenwerking
met de GDT nog onvoldoende uitgebouwd is. HAK(s) kennen GDT’s soms niet, en
er wordt ook aangehaald dat er weerstand is omdat GDT’s op het terrein komen
van huisartsen, en vaak niet nuttig bijdragen tot ondersteuning van de huisartsen
in eerste lijn. Vooral in regio’s waar HAK(s) al langer samenwerken met GDT’s en
waar

al

gewerkt

is

aan

onderlinge

afstemming

lijkt

de

samenwerking

constructiever.
o

In LMN’s waar de voorzitter van de organiserende HAK ook de voorzitter van de
GDT is loopt de samenwerking vlotter. Door 1 GDT wordt aangegeven dat de
dynamiek sterk afhangt van de ZTP. De mate waarin de GDT in het LMN betrokken
wordt,

lijkt

sterk

afhankelijk

te

zijn

van

‘individuen’

dan

van

het

samenwerkingsmodel op zich.
In het algemeen komt naar voor dat factoren als (1) een onduidelijke taakafbakening tussen LMN
en GDT, (2) concurrentie tussen LMN en GDT en (3) verschillen in benadering een negatieve
impact hebben op de samenwerking.
Alle GDT-partners en sommige organisatoren geven als belangrijk knelpunt aan dat er nog geen
duidelijke taakafbakening is tussen de GDT en het LMN.
•

GDT’s verwijzen naar een grijze zone m.b.t. het werken met de sociale kaart (inventarisatie
van het zorgaanbod), en de uitwisselingen van gegevens hierrond. Er is discussie welke
partners er in de sociale kaart moeten opgenomen worden voor welke type activiteiten.

•

Een belangrijke vaststelling is dat in enkele projecten de GDT pas in het laatste jaar met
het LMN heeft overlegd om tot een taakafstemming te komen. Bij de meeste GDT-partners
is dit probleem nog niet besproken.

Er wordt ook verwezen naar concurrentie tussen LMN en GDT. Beide structuren willen hun eigen
expertisedomein bewaken. Er is ook sprake van een beschermingsreflex die ingegeven wordt door
een onzekere toekomstige financiering. We citeren uitspraken als: ‘in elkaars vaarwater te zitten’;
‘als het duidelijk wordt dat de SEL het beter doet dan het LMN, dan snijden we in ons eigen vel’.
Beide structuren willen hun eigen expertisedomein bewaken.
•

Door 1 GDT wordt aangegeven dat de samenwerking tussen de GDT en de ZTP door het
LMN afgeblokt is. Een andere GDT-partner geeft aan dat de promotor hierin niet vrij is en
steeds de instemming van het LMN nodig heeft om een contactmoment met de GDT te
hebben.
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Verder speelt een verschil in visie: Er bestaat een spanningsveld tussen een pathologie
georiënteerde benadering (eerder biomedisch) (HAK) en een meer brede kijk op de chronische
patiënt waarin ook het welzijnsaspect actief wordt opgenomen. Sommige GDT’s wijzen erop dat de
LMN’s nog te vaak het belang van een multisectoriële benadering van chronische patiënten
vergeten en te veel een medische insteek hebben.
•

Er wordt in de focusgroepen met de Nederlandstalige ZTP en GDT op gewezen dat het
ontwikkelen van zorgtrajecten per pathologie aanleiding zou kunnen geven tot het in het
leven roepen van teveel parallelle structuren, en ook dat patiënten met comorbiditeiten
mogelijk hun weg zullen verliezen in de verschillende trajecten.

Sommige vertegenwoordigers van GDT’s vinden dat zij de ondersteunende werkzaamheden zouden
moeten uitbouwen en niet de HAK(s). In het algemeen vinden de meeste GDT partners het feit dat
ze te weinig betrokken worden problematisch. Ze willen in de toekomst actiever kunnen
participeren in de LMN.
•

De GDT’s uit de Nederlandstalige focusgroep vinden het belangrijk dat ze betrokken
worden in het uittekenen van een strategie en in het op elkaar afstemmen van activiteiten.
Zij zien een reëel risico dat er twee parallelle structuren gecreëerd worden die inhoudelijk
hetzelfde doen en in de regio voor verwarring zal zorgen. Er is bovendien grote
bekommernis over de financiering en efficiëntie van allerlei structuren. Er wordt ook
gewezen op de onzekerheid die de staatshervorming met zich meebrengt.

•

De 3 GDT partners uit de Franstalige focusgroep vinden het feit dat ze niet betrokken zijn
minder problematisch vanuit een strategisch oogpunt. De GDT structuren zijn in Wallonië
afhankelijk van de middelen die vrijkomen uit projecten en initiatieven. De partners zijn al
blij als ze met die projectmiddelen een minimale GDT werking kunnen behouden. Hun
betrokkenheid bij projecten verzekert hen van middelen om activiteiten te kunnen doen.

Tijdens de focusgroepen16 gaven de GDT’s de volgende taken aan waarrond met de LMN
samengewerkt wordt:
•

Overleggen om dubbel werk te vermijden en oplossingen te zoeken voor hiaten in
locoregionaal

zorgaanbod,

bijvoorbeeld

door

ontwikkelen

en

afstemmen

van

jaaractieplannen;
•

Nieuwsbrieven worden uitgewisseld tussen SEL en LMN om wederzijds geïnformeerd te
blijven over thema’s, projecten, initiatieven en activiteiten;

•

Sociale kaart: Concrete en praktische samenwerking naar updaten van gegevens van
zorgaanbieders, via doorgeven van informatie daarrond. De wijzigingen die belangrijk zijn
voor het LMN worden doorgegeven aan hen;

16

•

Concrete praktische samenwerking bij het organiseren van multidisciplinair overleg;

•

Samenwerking in diverse overlegorganen bv. in netwerk geestelijke gezondheidszorg;

Deze werden aangevuld met een overzicht van taken dat door een deelnemer werd doorgemaild.
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•

De SEL’s verspreiden informatie vanuit het LMN naar hun achterban, zodat alle
zorgaanbieders de nodige informatie krijgen. Bepaalde SEL’s geven ruimte aan het LMN
door hun werking toe te lichten in SEL-overlegorganen bv. Raad van bestuur, Lokale
Antennepunten SEL (LAS), …;

•

De SEL’s maken de activiteiten van het LMN bekend op hun website en tijdens
vergaderingen.

Kernboodschappen-Ervaringen met het LMN
1. Regio afbakening
•

De grenzen van de projectregio’s vallen samen met werkingsgebieden
van de huisartsenkringen en GDT.

•

De LMN hebben niet gekozen om op basis van het bevolkingsaantal een
regio af te bakenen.

•

De bevolkingsgraad van de projectregio’s varieert van 17 473 inwoners
tot 838 793 inwoners.

•

De projectregio’s verschillen onderling in verstedelijkingsgraad: 6 LMN
richten zich op een grootstad, 2 LMN richten zich in het bijzonder op
een metropool of miljoenenstad (Brussel).

•

De LMN in provincie West-Vlaanderen en in Wallonië hebben voor
grotere projectregio’s gekozen.

•

De keuze van de regio heeft een impact op de implementatie van het
LMN:
Een
hoge
vertegenwoordiging
van
HAK(s),
een
lage
stedelijkheidsgraad, een hoge vertegenwoordiging van artsen en het
niet samenvallen van de grenzen met zorgregio’s bemoeilijken de
implementatie.

2. Netwerksamenstelling
•

Zowel organisaties, beroepsgroepen als individuele hulpverleners maken
deel uit van het netwerk.

•

Sommige projecten hebben geen GDT in het netwerk opgenomen, omdat ze
niet in alle regio’s uitgebouwd zijn.

•

Sommige netwerken zijn in de loop van het traject geëvolueerd naar een
complexer netwerk: dit heeft voornamelijk te maken met een
doelgroepverbreding.

3. Bestuursmodel
•

•

•

De projecten zijn in de loop van het traject geëvolueerd naar een
complexer bestuursmodel. Sommige projecten zijn geëvolueerd naar
een ‘parallelle structuur’.
We hebben indicaties dat de stuurgroep bij sommige projecten
nauwelijks actief is. Daarnaast hebben we indicaties dat de
stuurgroepen in de praktijk dikwijls nog monodisciplinair georiënteerd
zijn.
Het activeren van leden in de stuurgroep: huisartsen en paramedici zijn
moeilijker in de stuurgroep te betrekken; GDT partners zijn in beperkte
mate in de stuurgroep betrokken.
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4. De ondersteunende rol van het LMN
•

De mate waarin en de wijze waarop de LMN’s vorming aanbieden
verschilt sterk per project:
o

De frequentie
jaarlijks.

varieert

van

maandelijks,

6-maandelijks

tot

o

Sommige
projecten
werken
hierbij
samen
met
een
farmaceutische industrie, andere projecten werken dit zelfstandig
uit.

o

De ervaringen van projecten met het LMN zijn heel wisselend:
sommige hulpverleners zijn tevreden over de aangeboden
vorming. Andere hulpverleners geven aan dat het LMN te weinig
initiatief neemt om vorming te organiseren.

5. De rol van organisatoren (en stuurgroep) in het LMN
•

Sommige organisatoren zijn omwille van intrinsieke redenen, andere
zijn omwille van extrinsieke in het pilootproject gestapt.

•

Organisatoren hebben een verschillende mening over de vrijheid die
aan hen toegekend werd voor het invullen van hun opdracht:
o

Organisatoren van projecten met een voorgeschiedenis in
projectwerking apprecieerden de vrijheid om van onderuit hun rol
te kunnen invullen.

o

Sommige organisatoren van projecten met minder expertise
vonden het meer een zoektocht om de functie inhoudelijk in te
vullen.

o

Organisatoren zijn niet van start gegaan met een vaststaand
strategisch plan, hun rol en aanpak hebben met vallen en opstaan
vorm gekregen.

•

Organistoren hebben hun rol verschillend ingevuld: sommigen
beperken zich tot initiator van het project, anderen zijn ook
organisator/aanstuurder.

•

Volgens verschillende stakeholders is het dankzij het feit dat de
organisatie in handen is gegeven van de HAK dat huisartsen
makkelijker mee in bad getrokken zijn.

•

•

Sommige organisatoren lopen bij het uitoefenen van hun functie tegen
de volgende problemen aan: het moeilijk kunnen betrekken van
HAK(s), het management en beheer van het project (met specifieke
verwijzing naar personeelsmanagement) en de uitbouw van ICT en
communicatie in de regio.
Betrokkenheid van GDT:
o

De meeste GDT partners zijn geen actief lid van de stuurgroep.

o

De GDT partners weten niet goed welke rol ze juist in het LMN
hebben. Er is nog onduidelijkheid wat juist van hen verwacht
wordt.

o

De meeste GDT partners hebben geen actieve rol bij het
ondersteunen van het LMN en het organiseren van vormingen.
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2.4 De zorgtrajectpromotoren
De ZTP wordt door alle betrokkenen erkend als de spilfiguur en onmisbare schakel van het LMN. De
functie zorgt dat er een centraal en beschikbaar aanspreekpunt is binnen het LMN m.b.t. tot
zorgtrajecten en die ook een operationeel overzicht behoudt over de activiteiten. Individuele
huisartsen of voorzitters van de HAK(s) kunnen die taak niet opnemen, omdat zij professioneel met
andere activiteiten bezig zijn. In de Franstalige projecten worden promotoren die instaan voor de
patiëntenadministratie van ZT voor huisartsen als onmisbaar ervaren voor het realiseren van
zorgtrajecten.
In de actieplannen wordt naar de opdracht van de ZTP verwezen. De ZTP staat o.a. in voor het
bekendmaken van ZT in de regio, het verzamelen van informatie over de werking van het LMN, het
inventariseren van de partners uit de regio, organiseren van vergaderingen, administratie,
faciliteren van informatieverstrekking en communicatie, rapportage van uitgevoerde taken aan de
stuurgroep (deel 2 resultaten, bijlage 17 – opdrachten ZTP).
Opvallend is dat Nederlandstalige ZTP de term ‘zorgtrajectpromotor’ als een moeilijke en slecht
communicerende term ervaren. Ze beschouwen zichzelf eerder als een ‘manager die instaat om
transmurale zorg te herstructureren’ of een ‘bemiddelaar in samenwerking’. Zij achten de term
‘promotie’ niet in overeenstemming met hetgeen ze effectief als hoofdopdracht doen.

2.4.1 Taken
Tijdens de focusgroep ging een beperkt aantal promotoren meer in detail op hun takenpakket en
citeerden de volgende taken17:
•

Vorming huisartsen rond diabetes en CNI;

•

Aanspreekpunt zijn voor multidisciplinaire werking in ambulante zorg;

•

Samenwerking met organisaties uitbouwen;
o

Samenwerking met diabetesvereniging

o

Communicatie met de LOGO

•

Contact met hulpverleners (huisartsen, specialisten, patiënten, diabetologen, …);

•

Overleg met HAK(s);

•

Ondersteuning bieden bij realisatie hulpmiddelen om informatie doorstroming te faciliteren:
internet, procedures, …;

•

Spanningen, conflicten detecteren: partners hierover individueel aanspreken;

•

Administratie:
o

Functie directiesecretariaat;

o

Telefonie;

o

Plannen en organiseren van vergaderingen met huisartsen en specialisten in kader
van ZT; Organiseren van overlegmomenten met paramedici;

17

o

het opstellen van o.a. rapporten met de plichten van de patiënt;

o

opmaak van verslagen, het maken van afspraken, … .

Het spreekt voor zich dat hier veel overlap bestaat met de opgelegde opdrachten
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Er zijn echter grote verschillen in de wijze waarop de ZTP hun rol invullen.
•

In sommige projecten focust de taak van de ZTP zich vooral op het coördineren van
activiteiten van het LMN en het promoten van het netwerk en het concept zorgtrajecten.
Hier ligt de nadruk minder op het omkaderen van individuele huisartsen. In een aantal
projecten doet de ZTP het administratief-logistieke werk voor de huisartsen rond de
patiënten

die

een

zorgtrajectcontract

ondertekenen.

Ze

werken

als

een

soort

‘casemanager’: opmaak van en doorsturen van documenten, het maken van afspraken met
specialisten en paramedici, het plannen van diabetes sessies, het doorgeven van gemaakte
afspraken aan arts en patiënt, … .
o

In

Franstalige

werkzaamheden

projecten
niet

wordt

zouden

expliciet

uitvoeren,

er

gezegd
geen

dat

indien

huisartsen

ZTP

deze

zouden

willen

meewerken.
•

Het “promoten” in de regio loopt zeer sterk uiteen:
o

Sommige promotoren doen letterlijk deur-aan-deur werk bij huisartsen zoals
medische vertegenwoordigers dat doen, andere promotoren werken via andere
informatiestrategieën.

Sommige

promotoren

ondersteunen

de huisartsen

op

systematische manier, in die zin dat alle huisartsen systematisch persoonlijk
gecontacteerd worden (voornamelijk in kleinere regio’s, landelijke regio’s en regio’s
met een lager aantal huisartsen). In meer stedelijke regio’s (o.a. Brussel) en in
regio’s met een hoger aantal huisartsen wordt een andere strategie gevolgd: het
sensibiliseren

gebeurt via opleidingsmomenten en algemene informatie- en

overlegmomenten, en minder via individuele bezoeken.
o

Andere promotoren ondersteunen de huisartsen enkel wanneer ze een ‘appel’ op
het LMN doen.

•

Sommige ZTP organiseren op regelmatige tijdstippen overleg- en vormingsmomenten
terwijl dit bij andere ZTP veel beperkter is (vb.: jaarlijks 1 groot infomoment).

•

Sommige ZTP worden ingeschakeld voor administratief ondersteunend werk voor de HAK,
buiten de activiteiten van het LMN.

•

Meerdere ZTP van Nederlandstalige projecten geven aan zich voornamelijk in het 1e jaar
van het programma puur op de ZT diabetes en CNI te focussen (het bekendmaken,
informeren van clinici, …) maar geven aan dat de opdracht vanaf het tweede jaar
verschoven is naar multidisciplinaire samenwerking in het algemeen. Bij de ZTP van Frtalige projecten zijn minder taakverschuivingen waarneembaar tussen LMN en ZT.
Promotoren hebben zich daar gedurende de 4 jaar in hoofdzaak op de realisatie van ZT
gericht.

In het RIZIV-programma is aangegeven dat de ZTP niet mag interfereren in de zorgverstrekkerpatiënt relatie. De promotoren richten zich dan ook in veel mindere mate op de patiënt en familie.
Hierover werd een discussie gevoerd in de focusgroepen, waarbij een aantal promotoren vindt dat
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ook informatie moet worden gegeven aan patiënten en hun familie over het bestaan van
zorgtrajecten.
•

De promotoren van Nederlandstalige projecten hebben geen contacten met patiënten maar
enkel met de huisarts.

•

Eén promotor (Fr) die van vooropleiding psycholoog is heeft wel persoonlijke contacten met
de patiënten. Door diens professionele achtergrond wordt meer het accent op psychosociale aspecten gelegd.

•

Een beperkt aantal promotoren (Fr) heeft telefonische contacten met patiënten.

2.4.2 Vrijheid functie invulling
Tijdens de focusgroepen met de organisatoren en ZTP werd door meerdere deelnemers
aangegeven dat het vooropgestelde takenpakket voor ZTP in het RIZIV-kader te vaag en te
onduidelijk was en dat ze het moeilijk vonden om de functie inhoudelijk vorm te geven. De
organisatoren en stuurgroepleden hadden meestal zelf nog geen duidelijk(e) kader en visie over
hoe het LMN inhoudelijk moest vorm krijgen en wat juist de functie van de ZTP hierin kan zijn. In
veel projecten werd de invulling van het takenpakket bijna volledig overgelaten aan de persoon die
werd gerekruteerd. Sommigen van hen gingen dan inspiratie zoeken bij andere projecten,
sommigen konden rekenen op overleg met de (voorzitter van) de HAK of stuurgroep, en anderen
kregen de vrijheid (of werden min of meer aan hun lot overgelaten) om de functie in te vullen. Een
aantal projecten geeft aan dat eigenlijk pas in het laatste jaar van het programma een meer helder
idee is ontstaan over de taken van de ZTP.
Voornamelijk weinig ondersteunde ZTP zijn in het begin vaak vastgelopen. Het heeft in veel
projecten een lange tijd geduurd om de functie een bepaald profiel te geven en concrete
activiteiten uit te rollen. In elk geval wijzen de personen die we gesproken hebben erop dat de
functie van de ZT promotoren continu wordt bijgestuurd op basis van uitgevoerde taken, de
ervaringen van de personen zelf en de evolutie van het project.
De ontwikkeling van de functie van de ZTP heeft geleid tot verschillen tussen Nederlandstalige en
Franstalige projecten.
•

Bij sommige Nederlandstalige projecten is na het 1e werkingsjaar het accent in het werk
van ZTP verschoven van realiseren van ZT naar netwerkontwikkeling en multidisciplinaire
samenwerking in het algemeen. Een aantal van deze promotoren werkt vanuit een
algemene visie op de chronische patiënt en minder op een pathologiegeoriënteerde aanpak.
Meerdere ZTP vinden het in de praktijk ook niet haalbaar om enkel rond de ZT blijven te
werken omwille van het feit dat huisartsen weinig geïnteresseerd zijn in ZT diabetes en
CNI. De promotoren zijn daarom op zoek gegaan naar een andere en bredere aanpak om
de huisartsen blijvend te kunnen betrekken. Ze vinden het gemakkelijker om rond
chronische zorg in het algemeen te werken. Er zijn hierbij minder regelgeving en richtlijnen
aanwezig. De focus kan daarom ook meer gelegd worden op de regionale noden en
behoeften. Sommige organisatoren (NL) maken ook allusie op het feit dat de ZTP meer
willen dan ‘enkel de ZT’, en meer een ‘facilitator van chronische zorg’ willen zijn.
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•

De ZTP van de Fr-talige LMN richten zich in hoofdzaak op het vormgeven van de ZT en het
uitvoeren van de administratieve en vormende taken rond die ZT.
“…de ZT zijn een hulpmiddel om een netwerk te creëren. … We creëren ook een netwerk, het is
minder gestructureerd en georganiseerd dan in Vlaanderen. Het is een verschillende context. Wij
creëren op een meer informele manier een netwerk. Dat verbetert het werken binnen een netwerk. Ik
organiseer overleg met specialisten, educatoren, podologen, …” (ZTP)

Het aantal ZTP per LMN varieert van 1 tot 4 promotoren (deel 2 resultaten, bijlage 17 – aantal ZTP
per LMN).
•

Bij de promotoren van NL-talige LMN die gezamenlijk voor één LMN werken (8 LMN werken
afzonderlijk met 2 ZTP, 2 LMN met 3 ZTP en 1 LMN met 4 ZTP), wordt het takenpakket zo
verdeeld dat de facto een promotor wordt bijgestaan door een adjunct-administratieve
promotor. Deze ‘ondersteuner’ wordt door de LMN ook administratief promotor, assistent
promotor of meewerkende promotor genoemd.

•

Daarnaast worden in Franstalige projecten de taken van ZTP meer uitgevoerd door een
hoger aantal personen. ZTP werken voor een grotere regio (voor meerdere LMN’s) en
werken in hoofdzaak rond de ZT en zijn dusdanig ook meer administratief belast.
o

2 promotoren werken voor 3 LMN, 2 promotoren werken gezamenlijk over 2 LMN.

o

Bij een LMN wordt een “hoofdpromotor” door een equipe van 8 promotoren bijgestaan. In
deze provincie coördineren de promotoren (educatoren) alle activiteiten rond de patiënt (deze
8 promotoren zijn door het LMN niet in de formele de lijst van ZTP opgenomen).

o

In een ander project is de ZTP de facto het hoofd van een team van 6 administratieve
medewerkers.

2.4.3 De visie van gebruikers op de ZTP
De huisartsen-specialisten zijn verdeeld over de ondersteuning die ze van de ZTP krijgen.
•

Sommige artsen geven aan dat ze zelf de vragende partij waren om informatie van de
promotor te krijgen en ervaren te weinig initiatief en ondersteuning door de ZTP.

•

Andere artsen hebben een goed contact met de ZTP en zijn tevreden over de
ondersteuning.

Ook hadden paramedici hierover een verschillende mening:
•

Sommige educatoren zijn nooit geïnformeerd geweest over inhoud ZT.

•

De deelnemende apothekers hadden verschillende ervaringen met de ZTP. Eén apotheker
is bij aanvang zelf aangesproken en geïnformeerd geweest door de ZTP. Een tweede
apotheker geeft aan dat de 1e ZTP de functie niet aankon maar sinds de 2e ZTP erbij
gekomen is, het beter gaat.

2.4.4 Competentieprofiel ZTP
De organisator en stuurgroep hebben bij de rekrutering van een ZTP zelf een competentieprofiel
moeten opstellen. Organisatoren halen aan dat de weinig specifieke omschrijving van de functie en
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de niet uitgekristalliseerde visie het moeilijk maakte om een competentieprofiel voorop te stellen
en geschikte personen te rekruteren. Het rekruteringsproces werd door meerdere organisatoren als
een moeilijke opdracht ervaren doordat ze niet goed wisten wat een ZTP juist is en over welke
vaardigheden een promotor moest beschikken. Ze wisten enkel dat er een opleiding voor de ZTP
ging georganiseerd worden. Meerdere ZTP geven in de gesprekken ook aan dat de vacature
algemeen opgesteld was.
Het gevolg hiervan is dat er ZTP met een uiteenlopende opleiding en professionele achtergrond
gerekruteerd zijn: verpleegkunde, onderwijs, maatschappelijk werk, kinesitherapie, psychologie,
communicatiewetenschappen, marketing, boekhouden, sociologie, biologie, … . Het feit dat
personen met zo’n diverse achtergronden zijn aangeworven heeft volgens de promotoren ertoe
bijgedragen dat tijdens bijeenkomsten de expertise-uitwisseling tussen promotoren als een
‘inhoudelijk verrijking’ ervaren werd. ZTP leren van elkaars achtergrond. Opvallend is dat de
functie van promotor in hoofdzaak door jongere vrouwen worden ingevuld met een leeftijdsklasse
van 30-45 jaar.
De functie ‘ZTP’ wordt door de deelnemers doorgaans als een moeilijke en intensieve job ervaren.
Bij sommige promotoren van NL-talige LMN zijn voornamelijk de factoren ‘stress’ en ‘het niet
kunnen behappen’ als een moeilijkheid aangegeven. Er wordt o.a. aangegeven dat de hoge
tijdsinvestering niet tot directe veranderingen in de praktijk leidt, wat soms demotiverend kan
werken.
De promotoren van de Fr-talige LMN geven voornamelijk aan dat het informeren en ondersteunen
van de huisartsen in de praktijk een intensieve opdracht is. Sommige promotoren zijn enkel met
secretariaatswerk belast en vinden het jammer dat ze geen contacten in het werkveld met
hulpverleners kunnen opbouwen.
Ten slotte zorgt ook het verloop bij de promotoren voor problemen. In de periode 2010-2012
hebben 13 ZTP de functie verlaten, 15 projecten hebben een personeelswissel gekend (deel 2
resultaten, bijlage 17 – aantal ZTP per LMN, personeelsverschuivingen).
Sommige promotoren geven aan dat de kennis- en gegevensoverdracht door hun voorganger niet
vlot verlopen is. Er wordt o.a. aangegeven dat de promotor bestaande hulpmiddelen en
methodieken zelf opnieuw heeft moeten doornemen.
Het initiatief rond opleidingen binnen het RIZIV voor de ZTP werd geapprecieerd, maar was
onvoldoende om een competentieprofiel voorop te stellen.
Naar aanleiding van deze vaststellingen hebben we in de focusgroep de vraag gesteld wat, op basis
van vier jaar ervaring, het competentieprofiel is van een goede promotor. Sommige deelnemers
hebben deze opdracht over het identificeren van kerncompetenties als huiswerk meegenomen en
hebben via mail een aantal ideeën doorgespeeld18 (tabel 6, zie ook deel 2 resultaten, bijlage 17 –
competentieprofiel van de ZTP). Samengevat dient een ZTP voornamelijk te beschikken over
communicatieve vaardigheden, management vaardigheden. Ook moet hij/zij o.a. voldoende

18
Vijf ZTP hebben dit, na onderling overleg met collega-promotoren, doorgestuurd. 2 promotoren hebben
hierover gereflecteerd in een werkgroep
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flexibel, zelfstandig en stressbestendig zijn. Inzicht in de regionale context wordt als meerwaarde
ervaren. Onderstaande citaten geven een levendige omschrijving over wat de functie juist inhoudt.
“Als je alles bekijkt kan je eigenlijk zeggen dat een ZTP een manager is. Het spanningsveld tussen zelf
personeel zijn maar daarentegen eveneens een HAK voor een gedeelte te sturen hoe ze bepaalde
zaken moeten doen is een beetje zoeken naar een evenwicht… Ik vind persoonlijk niet dat er een
bepaalde opleiding moet gekoppeld worden aan de functie. Wel moet je rekening houden dat iemand
het breder kader kan zien van de gezondheidszorg en het LMN en het niet vanuit 1 bepaalde discipline
bekijkt.” (ZTP)
“We zijn bruggenbouwers en tegelijkertijd ook de lijm tussen de verschillende partners en de
betrokkenen van het netwerk.” (ZTP)
Tabel 6: Competenties waarover een ZTP volgens promotoren moet beschikken
Competenties
Communicatie
vaardigheden

Mondeling

Communicatief vaardig
Goed
kunnen
argumenteren,
Spreken
voor
een
groep;;
Overtuigingskracht; empathisch luisteren (waardoor we de gevoeligheden
van onze eigen sector hebben leren kennen); Rekening houden met de
mening van anderen; Anderen behandelen met respect, ongeacht hun
positie, achtergrond of opvattingen; Anderen kunnen motiveren
(vrijwilligers)

Redactioneel
Attitude

aangepast schrijven (taal en stijl) (interne nieuwsbrieven, tijdschriften,
persberichten, brochures, rapporten, nota's, mededelingen, ...)
Assertief, Zelfvertrouwen, Sociaal vaardig ikv het netwerken goed kunnen
argumenteren; Engagement; zelfstandig werken; Initiatief nemend,
vooruitstrevend
Flexibel; leer- en aanpassingsbereid; Kritische blik; stressbestendig;
Relativeringsvermogen /Maturiteit/ Zelfdiscipline /Enthousiasme /Geduld /
Creatief zijn/ Kunnen werken in een losse structuur; Omgaan met
wisselende graden van verantwoordelijkheid

Managements
-vaardigheden

Algemeen

Managementvaardigheden: doelstellingen opstellen, plannen maken, …,
Managen van eigen administratie; doseren van begeleiding - beheer -en
beleidsmatig werken

Conflict
management

Omgaan met conflicten; probleemgerichte werken

Leiderschap

Leiderschap (voor een deel naar je bazen, de huisartsen, toe)

Organiseren
en
coördineren

goede planner zijn, Goede organisator zijn, Oplossingsgericht werken

Computervaardigheden
Inhoudelijke
Expertise

Andere

Vergadertechnieken beheersen (2x), Instaan voor catering tijdens
vergaderingen,
Onderhandelingen
en
overleg
constructief
en
resultaatgericht leiden, Efficiënte aanpak; Inspelen op wijzigende
omstandigheden
Computervaardigheden (2x)

Organisatie
van zorg

Kennis
van
de
organisatie
van
de
gezondheidszorg;
Samenwerkingsverbanden zoeken (gemeenten, SEL, LOGO, OCMW’s, …)

Klinische
activiteiten

Leervermogen (vooral op medisch vlak, indien geen medische opleiding.
Interesse is hierbij dus zeer belangrijk), Vakterminologie correct
gebruiken

randvoorwaa
rden

Affiniteit met (groot)stedelijke/landelijke context

Financieel

Bijhouden en doorgeven loonadministratie, Opstellen financieel verslag,
Financiële inzichten
Bezitten van een rijbewijs B
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Kernboodschappen- De rol van de ZTP in de ZT
•

De promotor wordt door de organisatoren als een onmisbare schakel in het
LMN gezien.

•

Een

ZTP

dient

in

hoofdzaak

managementvaardigheden.

te

Deze

beschikken

over

functie

vraagt

communicatie-

en

zelfstandigheid,

verantwoordelijkheid, stressbestendigheid en zin voor initiatief.
•

Sommige ZTP hebben het als moeilijkheid ervaren hun functie vorm te
geven.

•

De ZTP hebben de opdracht op een verschillende manier ingevuld. Er zijn
verschillen op te merken tussen Vlaanderen en Wallonië:
o

In Vlaanderen ligt de focus meer op de uitbouw van een interorganisatorisch netwerk.

o

In Wallonië ligt de focus meer op de uitbouw van ZT en is het
takenpakket meer patiëntenadministratie.

•

Bij Fr-talige LMN wordt de functie in veel mindere mate door ‘één persoon’
opgenomen. Er is meer gekozen voor taakdifferentiatie over meerdere
personen met een complementair takenpakket.

•

De meeste promotoren ervaren het als een moeilijke en intensieve job. In
de tijdsperiode 2010-2012 hebben 13 ZTP de functie verlaten.
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2.5 Ervaringen van verschillende groepen
Dit hoofdstuk gaat in op de ervaringen van de verschillende betrokken partners bij de uitwerking
van het project. We beschrijven de ervaringen van organisatoren, de ZT promotoren, de medici
(huisartsen en specialisten), de (diabetes)educatoren en paramedici (podologen, diëtisten,
verpleegkundigen en apothekers). Bij elke groep staan we, voor zover relevant, stil bij hun
ervaringen met het ondersteunend netwerk of hun activiteiten in het zorgtraject. Tot slot staan we
ook stil bij de wijze waarop de participatie van de patiënt in het ZT wordt ervaren door de
verschillende partijen.

2.5.1 Huisartsen19
De huisarts wordt door het RIZIV als spilfiguur in de ZT beschouwd. Zij staan in voor de opmaak
van ZTcontracten. Ze nemen een belangrijke rol op in de opmaak van zorgplannen en in de
coördinatie van samenwerking tussen hulpverleners die werken rond de patiënt. De huisarts
ontvangt een jaarlijks forfait van 80 euro per ZTcontract.
In alle focusgroepen komt naar voor dat slechts weinig huisartsen geactiveerd zijn om ZT te
realiseren.
•

Ook in de voorgangsverslagen geven 24/31 LMN aan dat de huisarts nog in een te beperkte mate in ZT
betrokken is (2 LMN geven daarnaast aan dat de HA matig betrokken is, 5 LMN rapporteren een hoge
betrokkenheid). Onder betrokkenheid wordt o.a. verstaan: deelname aan overleg en vorming, goed
bereikbaar zijn, bereid zijn om ZTcontracten af te sluiten, geen weerstand hebben t.o.v. het systeem
van ZT (principiële weerstand) (deel 2 resultaten, bijlage 18).

Slechts een kleine minderheid van de huisartsen sluit ZT contracten af. Het aantal huisartsen dat
echt actief is in de werkzaamheden rond het LMN is ook degelijk ‘actief’.
•

Er is een kleine groep huisartsen zeer actief betrokken, ook de ‘trekkers’ of de ‘innovatoren’
genaamd. Deze huisartsen nemen deel aan overlegmomenten.

•

De meerderheid van de huisartsen is weinig tot niet betrokken in het project.
o

Een groep is potentieel geïnteresseerd in de ZT maar sluit in de praktijk geen
contracten af omdat ze tegen de administratie opziet. De administratie wordt als te
complex en tijdrovend ervaren. De groep patiënten met diabetes en CNI is ook
onvoldoende groot in de totale praktijk van de huisartsen, waardoor de afweging
van de meerwaarde van een ZT en de administratieve overlast niet in balans is.

o

Een groep huisartsen heeft een principiële weerstand tegen ZT. Bepaalde artsen
vertonen

sowieso

weerstand

tegen

overheidsinitiatieven

die

op

werkpraktijkverandering aansturen.
o

Door sommige ZTP en organisatoren wordt aangegeven dat bepaalde huisartsen
wel geïnteresseerd zijn in ZT maar nog een afwachtende houding aannemen en

19

Door de lage opkomst van huisartsen die niet betrokken zijn als organisator (Nederlandstalige
focusgroep: 2 HA, Franstalige focusgroep: 3), hebben we weinig inzicht in persoonlijke ervaringen van
huisartsen. We moeten ons vooral baseren op de andere focusgroepen om hun rol en inbreng in de werking te
begrijpen. Een aantal ervaringen van huisartsen hebben we meegekregen via vertegenwoordigers van de HAK.
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minder geëngageerd zijn omwille van het feit dat er onzekerheid is over de
toekomstige financiering van ZT. Zekerheid rond financiering zou helpen om meer
huisartsen aan boord te krijgen.
•

Voornamelijk huisartsen uit landelijke regio’s (meer solo praktijken) en de generatie oudere
artsen (ouder dan 50 jaar) zijn het moeilijkste te motiveren. Deze artsen staan ook nog op
hun vrijheid, autonomie en eigen individuele werking.

We hebben indicaties dat huisartsen in Vlaanderen meer in ZT betrokken zijn en dat er in Wallonië
meer huisartsen fundamentele weerstand hebben tegen het principe van ZT. In Wallonië is meer
tijd en energie nodig om artsen te overtuigen. Alle partners ervaren wel een positieve evolutie in
het engagement en commitment van huisartsen. Er wordt gesproken van een ‘mentaliteitswijziging’
of ‘cultuurverandering’ bij huisartsen, maar iedereen wijst erop dat een omslag en nieuwe kijk
realiseren nog jaren inspanning zal vragen.
We hebben ook gehoord dat nog lang niet alle huisartsen weten wat ZT juist inhouden.
In tegenstelling van wat misschien verwacht kan worden zien we ook dat de nieuwe functies die
gecreëerd zijn in het programma, de facto veel werk doen waarvan misschien verwacht werd dat
dit door de huisarts zou worden opgenomen. In het inhoudelijk werk met de patiënten zijn het de
diabeteseducatoren die de spilfiguur zijn. Diabeteseducatoren wijzen erop dat de meeste
huisartsen patiënten vooral doorverwijzen en dat het informeren van de patiënt aan hen
overgelaten wordt (zie verder). De meeste huisartsen staan ook niet in voor administratie die aan
het ZT verbonden is. Deze taak wordt meestal opgenomen door de ZTP of educator.
Sommige huisartsen geven zelf aan dat ze moeite hebben om zich een centrale rol toe te eigenen,
omdat ze generalisten zijn en over onvoldoende specifieke kennis rond diabetes en CNI
beschikken. Zij vinden het dan ook normaal dat ze terugvallen op andere functies en zien daarin
ook de meerwaarde van de ZTP.

2.5.2 Specialisten
De specialisten hebben een ondersteunende rol als aandoeningsdeskundige. Specialisten dienen in
samenwerking met de huisarts een zorgplan op te maken. Aan specialisten wordt jaarlijks een
forfait van 80 euro toegekend per opgevolgd ZTcontract.
In de voorgangsverslagen percipiëren 17/21 LMN de specialisten als hoog betrokken, slechts 4/21
ervaren de inbreng van specialisten (voornamelijk endocrinologen-diabetologen) als te beperkt
(deel 2 resultaten, bijlage 18). De focusgroepen daarentegen leveren indicaties dat vele projecten
het geen vanzelfsprekende opdracht vinden om ziekenhuizen en specialisten actief als partner te
betrekken:
•

Sommige ZTP hebben het als een moeilijke opdracht ervaren om bepaalde ZH/specialisten
in dit verhaal op te nemen. Het betreft vooral projecten met een hoger aantal ZH in de
regio. Enerzijds hebben sommige ZH/specialisten een andere visie rond de aanpak van
patiënten. Daarnaast ervaren sommige promotoren bij specialisten nog een concurrentie
tussen de ZT en de diabetes conventie.
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•

Meerdere organisatoren (van Fr-talige projecten) geven aan dat sommige specialisten in
het begin weinig betrokken waren omwille van wantrouwen maar spreken wel van een
positieve evolutie.
“Ja. De specialisten in (naam project) zijn minder betrokken door het feit dat ze geen vertrouwen
hadden, niet opgevolgd worden. We hebben overleg met hen gehad en de problemen aangekaart. En
nu gaat dat heel goed…. Het is belangrijk dat specialisten weten wat huisartsen doen, dat huisartsen
hun plaats niet in willen nemen en niet enkel met diabetes willen bezig zijn. Indien ze weten wat
huisartsen doen, dan gaat dat goed. Maar we hebben ook spanningen gehad, er zijn continu fricties, en
als er fricties zijn dat moet er tijd genomen worden om dit te bediscussiëren.” Organisator

Specialisten die een actieve rol spelen in de ZT wijzen erop dat de komst van de ZT niets heeft
gewijzigd aan hun manier van werken. Hun taken in het kader van de ZT beperken zich tot het
opmaken van verwijsbrieven (beschrijving klinische status, labogegevens, aanbeveling oogarts).
De ZT verplichten wel tot het maken van samenwerkingsafspraken met de huisartsen en om ‘de
violen gelijk te stemmen’. De specialisten geven toe dat dit een leerproces is geweest dat een
zekere periode van inwerken heeft gevraagd, maar voor hen gaat het niet om fundamentele
praktijkveranderingen. In kader van de ZT spelen ze ten aanzien van huisartsen eerder een
coachende en adviserende rol.

2.5.3 Diabeteseducatoren
Diabeteseducator 1e lijn is een nieuwe functie. Deze opdracht kan ingevuld worden door
verpleegkundigen en diëtisten die een extra opleiding gevolgd hebben voor diabeteseducator 1e
lijn. Diëtisten mogen echter geen verpleegkundige handelingen stellen.
In de focusgroepen en voortgangsverslagen (deel 2 resultaten, bijlage 18) is gewezen op het
belang van de functie de diabeteseducator (en de meerwaarde van educatie).
•

In de verslagen geven 23 LMN de diabeteseducator als meest betrokken partner aan en
aanzien de educator tevens als spilfiguur. Er zijn geen LMN die de betrokkenheid als matig
of beperkt gerapporteerd hebben.

•

In de focusgroepen geven verschillende partijen aan voorstander te zijn om deze functie in
de toekomst te versterken, vooral omdat de artsen de intensieve begeleidingstaak van
patiënten in hun huidige praktijk niet (kunnen) waarmaken.

2.5.3.1

Taken

Meerdere educatoren zijn op hun taken ingegaan. Bij de starteducatie staan ze in voor:
•

Het controleren of het ZTcontract correct ingevuld is, nagaan of alle documenten en
voorschriften in orde zijn;

•

Uitleg geven over de ZT en het stappenplan;

•

Anamnese van de patiënt;

•

De patiënt inzicht geven in diabetes;

•

Opstarten van behandeling;
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•

Het geven van voedings- en behandeladvies;

Naast educatie staan ze ook in voor:
•

Het informeren van huisartsen: bekendmaking van de functie educatie (wat houdt educatie
in), het verlenen van informatie over de documenten;

•

De rechten en plichten van de patiënt verduidelijken;

•

vorming aan huisartsen (in samenwerking met de ZTP);

•

Het bekendmaken van ZT (geven van presentaties in lokale HAK(s));

•

Administratie: het bijhouden van de agenda van de huisartsen, het invullen van patiënten
dossier, de opmaak van voorschriften;

•

Het maken van afspraken met specialist, podoloog, … .

Een belangrijke vaststelling is dat educatoren een zeer belangrijke rol hebben in het informeren
van huisartsen over ZT. De educatoren geven aan zelf nog veel tijd en energie te steken in het
bekendmaken van de ZT. Door meerdere educatoren wordt aangeven dat ze dit na 4 jaar nog
steeds moeten blijven doen en dat huisartsen nog altijd niet goed weten wat ZT juist inhouden. De
meeste educatoren nemen ook de administratieve taken van de huisarts over. Dit wordt als een
methode beschouwd om de huisartsen mee aan boord te nemen en te blijven betrekken. Er wordt
aangegeven, mochten ze deze taken niet op zich nemen, de huisartsen zouden afhaken. Bij
sommige projecten staat de ZTP voor deze taken in, waardoor de educatoren hiervan vrijgesteld
zijn (voornamelijk in Wallonië).
2.5.3.2

Uitvoerders

Educatoren worden in eigen regio gezocht. Sommige educatoren zijn gerekruteerd op basis van
hun vorige functie als referentieverpleegkundige diabetes in verpleegorganisaties, anderen zijn
informeel aangesproken door organisatoren van het LMN. Ook zijn educatoren zich spontaan gaan
aanmelden omdat ze ergens informatie hadden gelezen. Er is nauwelijks sprake van een
georganiseerde strategie om personen voor deze functie te rekruteren.
Sommige educatoren doen het werk voltijds, anderen deeltijds. Sommigen werken in loonverband,
terwijl anderen een zelfstandig statuut hebben.
•

In Vlaanderen wordt de functie meestal deeltijds (of als bijberoep) ingevuld. Door het laag
aantal patiënten is het moeilijk om dit als hoofdberoep te doen. Ze volgen wekelijks
gemiddeld 2 tot 5 patiënten met een ZTcontract op. Bij sommige educatoren is het aantal
patiënten beperkt tot 1 per maand. In Vlaamse projecten lijken er per LMN ook meer
educatoren actief te zijn dan in Wallonië.

•

In Wallonië volgen de educatoren meer patiënten op. Er zijn er minder per LMN en ze
werken voor de hele regio van het LMN. Ze volgen gemiddeld 2 tot 4 patiënten per dag op.
Eén educator doet gemiddeld 10 patiënten per dag (vanaf een tweede sessie).
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•

In Vlaanderen zijn de educatoren verpleegkundigen (huisverpleegkundigen, referentie
verpleegkundigen) of diëtisten. In Wallonië wordt de functie meer ingevuld door
thuisverpleegkundigen.
o

De

Franstalige

educatoren

zijn

ervan

overtuigd

dat

educatie

door

een

verpleegkundige dient gedaan te worden en niet door een diëtist. Verpleegkundigen
zouden meer voeling hebben met de patiënt, de patiënt beter observeren, beter
weten hoe ze informatie moeten overbrengen en hoe ze resultaten moeten
interpreteren.
De meeste educatoren kwamen vanuit hun functie als thuisverpleegkundige reeds in contact met
diabetespatiënten. Sommige 1e lijn educatoren hebben vanuit hun functie als referentie
verpleegkundige of vanuit de functie 2e lijn educator in het verleden ervaring opgedaan: bij de
deelnemers had één 2e lijn educator ervoor gekozen om als 1e lijn educator te werken gezien dit de
mogelijkheid biedt om dichter bij huis te kunnen werken.
2.5.3.3

Ervaringen

De educatoren in loonverband (vooral in thuisverpleging) hebben het in het begin – in de fase
waarin ze moesten uitzoeken hoe ze het werk konden gaan doen - het gemakkelijker gehad door
het feit dat ze een omkadering gekregen hebben van de organisatie. De organisatie helpt de
educator

bovendien

door

administratieve

taken

en

documenten

voor

terugbetaling

van

mutualiteiten op te volgen. Ook staat de organisatie in voor de betaling van de opleiding educator.
Sommige educatoren zijn door de organisatie aangestuurd geweest om promotie rond ZT te
maken.
Voornamelijk zelfstandige educatoren zijn in het begin meer zoekende geweest. Meerdere
educatoren geven aan veel tijd geïnvesteerd te hebben in het bekendmaken van hun functie bij
huisartsen. Ook hebben sommigen moeilijkheden ervaren om zich in te werken in de regelgeving
rond ZT (type documenten). Er werd aangegeven dat ze er in het begin alleen voor stonden en zelf
‘het warm water hebben moeten uitvinden’.
Alle educatoren geven als grootste knelpunt aan dat ze te weinig patiënten met een ZTcontract
hebben. Educatoren zijn afhankelijk van de goodwill van huisartsen voor het verkrijgen van
patiënten.
De meeste (deelnemende) educatoren geven een administratieve overlast als knelpunt aan.
Bovendien worden ze voor deze opdracht niet verloond, wat ten koste gaat van hun gesprekstijd
voor de patiënt. Naar schatting neemt de administratie per patiënt (en per sessie) 15 tot 30
minuten in beslag. Alle (zelfstandige) educatoren geven aan dat de verloning ontoereikend is: de
administratieve taken, verplaatsingen, draadloos internet worden niet vergoed. Naar schatting is
voor iedere 5 uur educatie die gegeven wordt nood aan 2 uren extra betaling voor de verplaatsing.
Daarnaast zijn educatoren niet altijd op de hoogte of een patiënt al dan niet in een ZTcontract zit.
Het gevolg hiervan is dat educatoren niet altijd betaald worden voor de uitgevoerde sessies. Dat is
in het bijzonder problematisch voor de zelfstandige educatoren.
Daarnaast gaven meerdere educatoren aan dat het een zoektocht is om de werking voor iedere
individuele patiënt af te stemmen: ‘voor iedere patiënt geldt een verschillende aanpak’. Veel
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patiënten zijn overigens niet gemotiveerd om hun eigen levensstijl aan te passen. De educatoren
vinden het moeilijk om deze patiënten te educeren. Het leidt tot frustratie en spanningen. Ze
hebben het gevoel dat ze, desondanks hun inzet, weinig resultaat bereiken bij deze patiënten.
Meerdere educatoren geven aan dat ze, door de inclusiecriteria voor een ZT, in een te late fase in
het ziekteproces van de patiënt betrokken worden. Bovendien is tussen het aanvragen van het
ZTcontract en de feitelijke opstart gemiddeld 2 à 3 maanden verlopen (het contract moet eerst
ondertekend worden door de specialist en goedgekeurd worden door de mutualiteit). Sommige
educatoren starten reeds met de sessies voor het contract formeel goedgekeurd is.
Het feit dat educatie in de thuissituatie van de patiënt kan gebeuren wordt door de meeste
educatoren als een grote meerwaarde aanzien. Dit biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de
leefsituatie van de patiënt. Wel ervaart één educator de verplichting om de eerste 2 sessies in de
thuisomgeving af te nemen als een belemmering, omdat sommige patiënten dit huisbezoek als
bedreigend ervaren. Ook wezen sommige educatoren op praktische problemen hierbij: de educator
moet veel materiaal meenemen (computer met draadloos internet en verschillende type
glucometers).
Meerdere educatoren geven aan dat er veel ‘administratieve ZTcontracten’ opgemaakt worden
waarbij de patiënt in de praktijk geen educatie krijgt omdat de huisarts niet doorverwijst. Vele
signalen daarover komen via de apothekers, die het afgeleverde materiaal niet meer krijgen
terugbetaald aangezien de patiënt geen educatie sessies gevolgd heeft. De educatoren worden
door de apothekers gevraagd om dit administratief recht te zetten.

2.5.4 Diëtisten
In de voortgangsverslagen geven sommige projecten aan dat er nog een rolconflict tussen de
diëtisten en diabeteseducatoren rond het geven van voedingsadvies speelt. In de focusgroep met
paramedici gaf een educator-diëtist aan dat iedere diëtist normaal in staat moet zijn om een
patiënt met diabetes te begeleiden. Wel werd hierbij toegevoegd dat de opleiding van educator
haar wel een bredere kijk gegeven heeft en dat ze de patiënt op een andere manier benadert.
Vanuit de focusgroep met medici werd als probleem aangegeven dat de diëtisten soms nog te
weinig kennis hebben rond CNI. Sommige ziekenhuizen hebben opleidingen georganiseerd. Ook
werd in de voorgangsverslagen door 10 LMN benadrukt dat de diëtist nog te weinig gespecialiseerd
is in chronisch nierlijden (deel 2 resultaten, bijlage 19).
Ten slotte geven diëtisten als probleem aan dat de meeste patiënten enkel naar de 2 sessies
komen die volledig terugbetaald zijn en dat ze daarna afhaken.

2.5.5 Podologen
Meerdere podologen verwezen naar de volgende problemen:
•

Een imagoprobleem: Er is nog veel werk aan de erkenning van het beroep podoloog.
Sommige huisartsen weten nog niet goed wat de functie juist inhoudt. Het beroep wordt
soms nog gelijkgesteld met pedicure, wat tot frustratie leidt. Het gebrek aan kennis over
en erkenning van leidt ertoe dat ze weinig patiëntenverwijzingen krijgen.
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•

Podologen krijgen te weinig informatie over de patiënt. Op de voorschriften staat dikwijls
niet genoteerd tot welke risicogroep de patiënt behoort.

•

Ook geven meerdere podologen aan nog te weinig geïnformeerd te zijn over ZT. Ze hebben
enkel een zicht op hun eigen aandeel hierin maar hebben weinig zicht op het geheel.

•

Podologen ervaren (net als diëtisten) als een moeilijkheid dat de meeste patiënten enkel
naar de 2 sessies komen die volledig terugbetaald zijn.

2.5.6 Apothekers
Apothekers zijn in sterke mate vanuit de beroepsvereniging gemobiliseerd om te participeren in ZT.
De apothekers die we gesproken hebben geven aan dat ze bij aanvang niet goed wisten wat ZT
inhielden. Zo was het verschil tussen de ZT en conventie en het verschil in terugbetaling
onduidelijk. Een podoloog geeft ook aan dat veel apothekers momenteel ook nog niet voldoende op
de hoogte zijn over ZT. Ze krijgen veel telefoons van apothekers met vragen rond het type
materiaal dat moet afgeleverd worden, op welke wijze de terugbetaling verloopt. Meerdere
apothekers geven aan dat ze ook nog dikwijls geconfronteerd worden met vragen waarop ze geen
antwoord hebben. Ze hebben nood aan informatie over de totaliteit en niet enkel over de deeltaken
die ze hierin moeten opnemen. Dit probleem speelt ook bij de podologen.
Apothekers geven aan dat de taakomschrijving van de apotheker rond ZT problematisch is.
Apothekers hebben een belangrijke opdracht in de therapietrouwheid van de patiënt. Deze
opdracht is niet door het RIZIV opgenomen. Er wordt op gewezen dat de rol van apotheker als
‘klinische begeleider’ noodzakelijk is.
De ZT hebben ertoe geleid dat bepaalde taken die vroeger door de apotheker opgenomen werden,
gedelegeerd zijn naar de diabeteseducatoren. Namelijk, vroeger stond de apotheker in voor het
geven van informatie rond de glucosemeters terwijl dit nu gedaan wordt door de educator. Bij
meerdere apothekers heeft dit tot spanningen geleid. Ze hebben het gevoel dat ze in hun eigen
professionele taak over het hoofd gezien worden en te weinig erkend worden.
Hier speelt een zeker debat tussen de apotheker en diabeteseducator. Sommige apothekers geven
aan dat ze de informatie dan toch moeten herhalen als de patiënt van bij de educator komt.
Meerdere educatoren geven aan dat de apothekers dikwijls nog niet goed weten hoe de
glucosemeters werken en dat soms het verkeerde materiaal (strips) afgeleverd wordt.
•

Daarnaast wezen 2 LMN in de voorgangsverslagen op het feit dat apothekers regelmatig bij patiënten,
die door huisartsen foutief zijn geïnformeerd, de boodschap moeten herhalen. Ook werd aangegeven
dat apothekers te weinig vergoed worden voor de tijd die ze in ZT investeren (deel 2 resultaten,
bijlage 20).

Naast het feit dat apothekers nog te weinig geïnformeerd zijn over ZT hebben ze ook nood aan
meer gegevensoverdracht over de patiënt. Het belangrijkste probleem dat door apothekers
aangegeven wordt is dat ze niet altijd weten of een patiënt effectief in een ZT opgenomen is.
Daarnaast geven sommige apothekers aan dat ze te weinig informatie krijgen over de achtergrond
(leefsituatie, comorbiditeiten) van de patiënt. Ook wordt het belang aangehaald om op de hoogte
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te zijn van de waarden van de patiënt. Deze informatie is noodzakelijk om de patiënt op de juiste
manier te benaderen en te informeren en ook om de patiënt beter te kunnen begrijpen.
Sommige apothekers geven ook aan dat de ZT nog te administratief complex zijn, ze worden
geconfronteerd met verschillende type voorschriften. Veel tijd gaat naar het leren begrijpen van
het regelgevend kader en het in orde brengen van de administratie. Daarnaast gaat er ook nog
veel tijd naar het informeren van de patiënt rond wat ZT juist inhouden.
Ook wordt er als probleempunt gewezen op het voorschrijfgedrag van de huisartsen. Sommige
huisartsen schrijven het verkeerde materiaal voor wat leidt tot een verkeerde aflevering door de
apotheker. Als voorbeeld wordt ook aangegeven dat huisartsen soms 2 teststrips voorschrijven en
aan de patiënt mededelen dat dit volledig gratis is terwijl de patiënt hierop geen recht heeft. Het
gevolg is dat sommige apothekers onder een bepaalde druk toch het materiaal afleveren. Ook zien
we dat apothekers, ingeval van problemen, nog te weinig in debat met de huisarts gaan:
apothekers geven aan een bepaalde arts 1 tot 2 keer telefonisch te contacteren maar dat ze
daarna het niet meer doen.

2.5.7 De patiënt
Het RIZIV legt sterk de nadruk op zelfmanagement en empowerment van de patiënt. De patiënt is
medeverantwoordelijk in de aanpak van zijn ziekte en staat meer bepaald in voor een gezonde
levensstijl, opvolgen en behandelen van klinische parameters, volgen van diabetes educatie en
consulten bij huisarts en specialist.
De mate waarin de patiënt zijn verantwoordelijkheid in het ZT opneemt, wordt door alle betrokken
partijen als een pijnpunt aanzien.
•

In de voortgangsverslagen geven 11 LMN aan dat de patiënt te weinig gemotiveerd is om eigen
levensstijl aan te passen. 9 LMN melden dat de patiënt te weinig contact opneemt met hulpverleners
(diëtist, huisarts, podoloog en diabeteseducator) (deel 2 resultaten, bijlage 21).

Ook wordt in alle focusgroepen het probleem van motivatie voor zelfmanagement bij patiënten
gesignaleerd. De meeste patiënten stappen enkel in voor het gratis materiaal en de verhoogde
tegemoetkoming in de ZT.
•

Sommige hulpverleners wijzen erop dat patiënten door hulpverleners gerekruteerd worden
met het motief dat “alles gratis is”, veel meer dan het om een “gezondheidsgedrag-project”
gaat.

•

Sommige specialisten geven aan dat de wijze waarop de mutualiteiten de patiënten
geïnformeerd hebben, dit gedrag deels in de hand gewerkt heeft. Als voorbeeld wordt
aangegeven dat meerdere patiënten bij de specialist kwamen nadat ze in de krant van de
mutualiteit gelezen hadden dat als een contract onderteken, ze gratis toegang hebben tot
materiaal.

De houding van de patiënten leidt bij sommige medici en paramedici tot veel frustratie en
demotivatie: “We kunnen als hulpverlener van alles doen, de patiënt educeren, maar als de patiënt
zelf niet meewilt…”; “Een patiënt kan een ‘droom arts’ en een ‘droom educator’ hebben, maar wat
als de patiënt zijn medicatie niet inneemt, alcohol blijft drinken en blijft roken”?. Die opmerkingen
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werden in het bijzonder gemaakt naar aanleiding van de vraag of de ZT als interventie nu echt
“werken”.
Diëtisten en podologen gaven als knelpunt aan dat de meeste patiënten enkel naar de 2 eerste
sessies komen die volledig terugbetaald worden. Nadien, als de sessies niet meer gratis zijn,
komen de meeste patiënten niet meer. De 2 sessies worden nog te veel als een ‘gratis luxe service’
aanzien. Ook geven sommige educatoren aan dat de meeste patiënten de laatste sessies afbellen
en niet meer gemotiveerd zijn om te komen.
Ook geven sommige artsen aan dat patiënten na verwijzing niet op consult bij de specialist gaan.
In het onderzoeksmateriaal vinden we mogelijks een aantal oorzaken die misschien het
gesignaleerde gebrek aan motivatie verklaren.
•

In de focusgroepen met ZTP, educatoren en andere paramedici geven meerdere partners
aan dat de doelgroep diabetespatiënten die insuline afhankelijk is, meestal ouderen zijn.
Sommigen hebben reeds 15-20 jaar of langer diabetes. Men kan dan niet verwachten dat
een gedragsverandering ineens wordt gerealiseerd met een aantal educatiesessies. Een
gedragsverandering leidt voor de patiënten niet altijd tot ervaren gezondheidswinst.
Meerdere paramedici geven ook aan, mochten de ZT vanaf diagnose starten en dusdanig
ook gericht zijn op (jong)volwassenen, de educatie een groter effect zou hebben.
o

Meerdere paramedici geven ook aan dat het niet heel zinvol is om hoogbejaarde
patiënten te educeren: “Het is niet zinvol om bij een patiënt van 90 jaar nog
educatie te geven, ze gaan er op zich toch niet van dood”.

•

Uit verschillende focusgroepen blijkt dat patiënten nog te weinig geïnformeerd worden over
wat ZT inhouden en wat hun plichten hierin zijn. Educatoren en paramedici geven aan dat
huisartsen en specialisten te weinig de tijd nemen om gezamenlijk met de patiënt het
ZTcontract inhoudelijk door te nemen. Patiënten tekenen het contract zonder te lezen wat
er staat. Ze zijn te weinig op de hoogte van de doelstellingen van een ZT, weten niet welke
plichten ze hierin moeten opnemen. Uit de focusgroep met educatoren blijkt dat patiënten
niet altijd weten dat het volgen van diabetes educatie verplicht is. Het gevolg hiervan is dat
patiënten uiteindelijk uit het ZT gezet worden en dat apothekers hun afgeleverde materiaal
niet meer krijgen terugbetaald.

Sommige type hulpverleners verschillen van mening over hoe ze met een ongemotiveerde patiënt
moeten omgaan. Sommige specialisten weigeren een ZTcontract af te sluiten als ze het gevoel
hebben dat de patiënt te weinig gemotiveerd is. De patiënt wordt dan door de specialist buiten het
ZT opgevolgd. Andere specialisten nemen ze in een ZTcontract op vanuit de ervaring dat als
patiënten educatie krijgen in sommige gevallen zelf meer overtuigd geraken van de impact van een
gezonde levensstijl op het verdere verloop van de ziekte.
•

In de focusgroep met educatoren werd het belang aangehaald om de patiënt te blijven
informeren en te educeren. Sommige educatoren geven aan dat patiënten meer nood
hebben aan meerdere korte educatiesessies i.p.v. een beperkter aantal langere sessies.
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In alle focusgroepen werd aangegeven dat de ZT van start moeten gaan op het moment van de
diagnose en dat er meer moet ingezet worden op preventie. Een ZTP gaf aan dat patiënten die pas
een diagnose gekregen hebben ook toegang moeten krijgen tot materiaal en vooral dat zij vorming
en informatie moeten krijgen. Ook wees hij op het feit dat patiënten die aan zelfmanagement doen
en hierdoor niet insulineafhankelijk zijn ook benadeeld worden.
“Ik zie niet in waarom de honoraria voor de consultaties bij huisarts en specialist beter moeten worden
terugbetaald (dit is trouwens –althans in de huidige setting van het zorgtraject- fundamenteel oneerlijk
t.o.v. patiënten die van bij het moment van de diagnose van hun pathologie hun best doen om hun
levensstijl aan te passen, daarmee niet in de criteria passen van een verder gevorderd stadium en dus
‘goedkoper’ worden behandeld, maar wel de volle pot blijven betalen); anderzijds dienen voor de
patiënten wél middelen ter beschikking worden gesteld om hun pathologie beter op te volgen: goed
terugbetaalde educatiesessies, voorgeschreven door de huisarts, een glucometer en strips om aan
zelfcontrole te doen etc.” ZTP
“Globaal dient men vanuit de overheid veel meer te mikken op preventie ….: middelen zoals educatie
bv. moeten veel vroeger ter beschikking worden gesteld, nl. op het moment van de diagnose van de
pathologie, niet wanneer de pathologie al in een gevorderd stadium zit.” ZTP

Kernboodschappen- De rol van de betrokken partners in de ZT
1. De rol van de huisarts in ZT
•

De meeste huisartsen zijn in beperkte mate betrokken in ZT. Slechts een
minderheid van de HA sluit ZT af.

•

Voornamelijk de oudere generatie artsen (solopraktijk) vertonen het
minste engagement om ZT af te sluiten.

•

Een aanzienlijk aantal HA zijn te weinig geïnformeerd over ZT.

•

De administratie wordt in de praktijk dikwijls door andere personen
opgenomen: de ZTP of de diabeteseducator.

2. De rol van de specialisten in de ZT
•

Meerdere projecten vinden het een moeilijke opdracht om ZH en
specialisten actief in de ZT te betrekken.
o

•

Voornamelijk projecten met een hoger aantal ZH hebben het
moeilijk om alle ziekenhuizen als partner op te nemen.

De ZT hebben tot weinig veranderingen geleid in hun manier van
werken.

3. De rol van de diabeteseducatoren
•

De educator wordt als spilfiguur in het ZT beschouwd (en niet de
huisarts).

•

De functie diabeteseducator wordt op verschillende wijze vormgegeven:
o

De functie diabeteseducator wordt zowel door VP als door
diëtisten ingevuld.

o

De functie wordt zowel door zelfstandige educatoren als door
educatoren die verbonden zijn aan een organisatie ingevuld.

•

De meeste educatoren staan in voor administratieve taken van de
huisarts.

•

De educatoren geven bij de invulling van hun functie de volgende
knelpunten aan:
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o

Te weinig patiëntenverwijzingen;

o

Administratieve overlast;

o

De verloning is ontoereikend.

4. De rol van de diëtisten
•

Ervaren problemen bij de invulling van de rol:
o

Er speelt bij sommige projecten een rolconflict tussen diëtisten
en diabeteseducatoren rond het geven van voedingsadvies.

o

Sommige medici verwijzen naar het probleem dat diëtisten te
weinig kennis hebben rond chronisch nierlijden.

o

Diëtisten krijgen
huisartsen.

o

De meeste patiënten komen
terugbetaalde sessies diëtiek.

nog

te

weinig

patiëntenverwijzingen

enkel

naar

de

2

van

volledig

5. De rol van de podologen
•

Ervaren problemen bij de invulling van de rol
o

Sommige podologen kampen nog met een imagoprobleem. De
beroepsgroep wordt nog te weinig erkend.

o

Podologen krijgen nog te weinig patiëntenverwijzingen van
huisartsen.

o

De meeste patiënten komen
terugbetaalde sessies podologie.

enkel

naar

de

2

volledig

6. De rol van de apothekers
•

De apothekers zijn in
gemobiliseerd geweest.

hoge

mate

vanuit

de

beroepsvereniging

•

Apothekers wisten bij aanvang niet goed waar ze in stapten, wisten niet
goed wat ZT inhielden.

•

Onbewust zijn er taken van de apotheker gedelegeerd geweest naar de
educator. Bij meerdere apothekers leidt dit tot spanningen.

7. De rol van de patiënt
•

De meeste patiënten nemen nog geen actieve rol op in de ZT en zijn
weinig gemotiveerd.

•

Patiënten hebben voornamelijk enkel interesse in het gratis materiaal.

•

Veel patiënten worden ook nog te weinig geïnformeerd over ZT.
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2.6 Multidisciplinaire samenwerking
Uit de focusgroepen valt duidelijk af te leiden dat clinici en paramedici niet multidisciplinair (MD)
samenwerken in die zin dat ze gezamenlijk in debat en reflectie gaan over de te volgen
zorgstrategie rond een patiënt. De samenwerking is in essentie beperkt tot het doorverwijzen van
patiënten en het doorsturen van patiëntengegevens (hetzij via post of elektronisch kanaal), ervan
uitgaand dat de volgende actor in de keten zijn/haar taken zal opnemen. Samenwerking is vooral
een ‘interdisciplinaire verwijzing van patiënten en informatie’.

2.6.1 De samenwerking tussen huisarts en specialist
Sommige organisatoren zijn niet overtuigd dat huisartsen en specialisten intensiever zijn gaan
samenwerken.
“‘…Er zijn specialisten die betrokken zijn, naar overleg en bijeenkomsten gaan. Ik durf niet zeggen of
de ZT de huisartsen en specialisten dichter bij elkaar gebracht hebben in kader van opvolging. De
diabetologen ondertekenen,… maar of er meer overleg gebeurt?” Organisator

Sommige clinici geven aan dat het niet mogelijk is om MD samen te werken zoals dit theoretisch
soms bedoeld wordt omdat dit te tijdrovend is. In alle focusgroepen wordt wel aangegeven dat er
door de ZT sprake is van een wederzijds leerproces. De ZT worden als een hulpmiddel aanzien om
partners te doen samenwerken. Tussen beide partijen is er meer vertrouwen gegroeid, er is minder
concurrentie aanwezig (sommige huisartsen hadden in het begin angst om patiënten bij verwijzing
te verliezen). Huisartsen en specialisten gaan in de praktijk vlugger met elkaar contact opnemen
indien er onduidelijkheden/vragen zijn en gaan vlugger patiëntengegevens doorsturen en patiënten
doorverwijzen.
•

Huisartsen en specialisten wijzen ook op de inconsistenties in de klinische richtlijnen die
worden ontwikkeld door verschillende organisaties (CEBAM, Domus Medica,..) die elk apart
iets voor hun beroepsgroep publiek willen maken. Dat zorgt mede tot verwarring in het
uitbouwen van een gedeeld klinisch beleid.

•

Sommige specialisten gaven aan dat de zorgtrajecten door bepaalde ziekenhuizen en
collega-specialisten nog als een ‘bedreiging’ van de diabetes conventie aanzien wordt. Er is
een aandeel artsen dat ‘pro’ ZT is, een ander deel is nog steeds ‘contra’. Als voorbeeld gaf
een jonge specialist aan dat ze in beginfase met een negatief gevoel in de ZT gestapt is.
Dit werd ook ingegeven door een professor die tijdens de opleiding de ZT als bedreiging
aanzag en voorstander was van de diabetes conventie.

•

Sommige specialisten wezen ook op de tekortkomingen binnen de regelgeving rond ZT en
diabetes conventie. Namelijk, eenmaal een patiënt in een ZT opgenomen is, kan de patiënt
niet meer teruggaan naar de diabetes conventie. De ZT zijn in die zin niet voor iedere
patiënt de beste en meest aangewezen oplossing. In sommige situaties (vb.: indien
patiënt in een oncologische setting terechtkomt en chemo krijgt), heeft de patiënt meer
baat aan een conventie.
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Sommige clinici stellen multidisciplinaire samenwerking gelijk aan het elektronisch overdragen van
medische gegevens. Daarnaast zijn er clinici die van mening zijn dat elektronische communicatie
eerder een hulpmiddel voor samenwerking is en dat het daarnaast ook nog belangrijk is om
telefonische- en persoonlijke contacten te hebben met collega’s.
“Moest het dossier toegankelijk zijn voor iedereen, dat zou het probleem niet volledig oplossen. Je
hebt ook rechtstreekse boodschappen, het doorgeven van info. Bepaalde zaken die niet in een dossier
komen. De ZT en LMN hebben de band versterkt tussen de verschillende betrokkenen, het heeft
gemakkelijker gemaakt om te communiceren en beter samen te werken. Het is een goede eerste stap
maar te vroeg om nu al te evalueren, om conclusies te formuleren.” Specialist

2.6.2 De samenwerking tussen huisarts en paramedici
In de voortgangsverslagen kwam naar voren dat de samenwerking tussen de huisarts en
paramedici dikwijls nog problematisch verloopt om een aantal redenen (zie ook deel 2 resultaten,
bijlage 22):
•

De samenwerking verloopt stroef omdat de huisarts niet goed weet wat de functie van deze
hulpverleners juist inhoudt. Voornamelijk de functie diabetes-educator is nog te weinig
bekend bij de huisarts in het algemeen. Er is begripsverwarring met de functie van
referentieverpleegkundige, verpleegkundige wondzorg en diabetes verpleegkundige.

•

Paramedici en ZTP geven aan dat podologen en diëtisten nog ondergewaardeerd worden.
De huisartsen zijn nog niet voldoende overtuigd over de meerwaarde van deze functies, en
zien voornamelijk weinig in de meerwaarde van de diëtisten omdat hun voedingsadvies niet
altijd specifiek is afgestemd op de doelgroep van diabetici.

Paramedici zijn positief over de samenwerking met het beperkt aantal huisartsen dat een actieve
rol in de ZT opneemt (de innovatoren, de trekkers genaamd). De samenwerking met de
meerderheid van de huisartsen die minder actief betrokken is in de aanpak, ervaren ze doorgaans
als problematischer. Er wordt aangegeven dat huisartsen het niet gewoon zijn om multidisciplinair
samen te werken.
Sommige paramedici geven ook aan dat de samenwerking nog niet bidirectioneel verloopt:
paramedici nemen voornamelijk zelf het initiatief om contact met de huisarts op te nemen,
patiëntengegevens door te sturen etc. Er wordt ook aangegeven dat een reactie van de huisarts
dikwijls uitblijft. Door sommige diabeteseducatoren wordt ook aangeven dat er zich tussen hen en
de huisarts een concurrentiestrijd speelt. Educatoren zouden op vlak van educatie over meer
expertise beschikken, waardoor sommige huisartsen minder vlug beroep doen op een educator.
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2.6.3 Eindverantwoordelijkheid over de patiënt
Spanningen over eindverantwoordelijkheid en “eigenaarschap” van een patiënt werden zowel door
organisatoren (FR), medici en paramedici als probleempunt aangeraakt. Huisartsen en specialisten
verschillen in veel gevallen nog van mening over wie de eindverantwoordelijkheid over de patiënt
heeft.
•

Sommige specialisten zijn van mening dat zij de eindverantwoordelijke zijn, andere
specialisten vinden dat zowel specialisten als huisartsen eigenaar zijn of enkel de
huisartsen. Er wordt onder andere aangegeven dat je de verantwoordelijkheid aan de
huisarts kan geven zolang dat de opvolging en doorsturing goed verloopt. Indien dit niet zo
is, moet er ingegrepen worden.

•

Sommige huisartsen zijn van mening dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. De
verantwoordelijkheid kan niet bij 1 persoon (de huisarts) gelegd worden. Dit heeft ook te
maken met expertise. Andere huisartsen ervaren dat ze niet over de juiste competenties
beschikken om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. Daarnaast wordt aangegeven
dat een gedeelde verantwoordelijkheid leidt tot een beter resultaat: “Het is een chronische
ziekte, hoe meer mensen iemand gaat motiveren, hoe meer kans op slagen.”

•

Een nefroloog geeft aan dat in beginfase de huisartsen zich de eindverantwoordelijkheid
toegeëigend hebben: “de huisartsen zegden in het begin de ZT zijn van ons, de nefrologen
zullen ons iets komen vragen wanneer het nodig is”. De nefrologen mochten in het begin
zelf geen voorstellen doen rond ZT. Die positionering is wat verminderd en er wordt iets
meer “open” samengewerkt en minder vanuit concurrentie.

In de focusgroep met paramedici werd ook door meerdere podologen en educatoren verwezen naar
het debat rond eindverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Een onduidelijkheid over de
eindverantwoordelijkheid heeft in de praktijk bij sommige paramedici tot een beschermingsreflex
geleid. Meerdere paramedici geven aan dat ze zich zijn gaan ‘indekken’ en ‘beschermen’. Ieder
contactmoment met de huisarts en specialist (hetzij telefonische en mail contacten) wordt
schriftelijk genoteerd, om ingeval van een fout, niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden.
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Kernboodschappen: Samenwerking tussen partners rond ZT
•

Multidisciplinaire samenwerking
o

•

•

Er is na 4 jaar eerder sprake van interdisciplinair doorverwijzen dan
van multidisciplinair samenwerken.

Samenwerking tussen huisartsen en specialisten
o

De ZT hebben ertoe geleid dat huisartsen en specialisten beter
samenwerken: er is meer vertrouwen gegroeid, er is minder
concurrentie aanwezig.

o

Huisartsen en specialisten werken nog teveel parallel van elkaar: de
beroepsgroepen hebben nog teveel hun eigen agenda. Er is nog te
weinig eenvormigheid.

o

De ZT openen het debat over het eigenaarschap rond de patiënt: er
is nog onduidelijkheid over wie de eindverantwoordelijke van de
patiënt is.

o

Discussie rond eigenaarschap rond de patiënt en belangenconflicten
tussen diabetes conventie en ZT hebben een negatieve impact op
samenwerking.

Samenwerking tussen huisartsen en paramedici
o

De paramedici (voornamelijk educatoren, diëtisten en podologen)
ervaren de samenwerking met huisartsen als een probleem:
paramedici krijgen te weinig patiënten verwijzingen, krijgen te
weinig informatie over de patiënt.

o

Factoren als te weinig beroepsbekendheid en een onderwaardering
van het beroep hebben een negatieve impact op de samenwerking.
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2.7 Randvoorwaarden voor de vormgeving van het project
2.7.1 ICT
In de voortgangsverslagen rapporteren 18 projecten problemen op vlak van elektronische
informatieoverdracht tussen hulpverleners (deel 2 resultaten, bijlage 24). Ze rapporteren dat:

In

•

Er nood is aan elektronische informatie uitwisseling (6 LMN);

•

De ZT maar beperkt geïntegreerd zijn in het elektronisch medisch dossier/ Het EMD nog
niet aangepast is om op een eenvoudige manier opvolging van patiënten in zorgtraject te
kunnen verzekeren (4 LMN);

•

Er geen wederzijdse informatie-uitwisseling bestaat tussen de 1e en 2e lijn (2 LMN);

•

Er geen goede communicatietool is tussen hulpverleners (1 LMN);

•

Er geen beveiligde elektronische communicatie is in de 1e lijn (1 LMN);

•

Het elektronisch medisch dossier door de huisartsen op een verschillende manier gebruikt
wordt en er nood is aan praktijkgerichte trainingen (1 LMN);

•

De huisartsen nog niet over adequate software programma’s beschikken om patiënten
effectief op te volgen. Verwijsbrieven, contract, voorschriften zijn nog niet in alle software
programma’s opgenomen (1 LMN);

alle

focusgroepen

werden

problemen

op

vlak

van

elektronische

informatieoverdracht

aangekaart. Een gedeeld en goed werkend informatiesysteem zou het werk aanzienlijk verlichten.
Tijdens de focusgroepen met medici komt expliciet naar voor dat huisartsen nog niet over
aangepaste software beschikken. Sommige huisartsen rapporteren operationele problemen bij het
gebruik van elektronische dossiers. Er wordt o.a. aangegeven dat er nog geen integratie is tussen
het elektronisch systeem van de huisarts en het ziekenhuis. Artsen moeten nog manueel de
patiëntengegevens voor ieder afzonderlijk ziekenhuis ingeven met een afzonderlijke token. Ook
omgekeerd hebben ziekenhuizen/specialisten nog geen toegang tot het dossier van de arts. Indien
een specialist bepaalde gegevens wenst moet hij/zij contact opnemen met de desbetreffende arts.
“Moesten wij in het medisch dossier van arts kunnen kijken vanuit het ziekenhuis, zou dat ook al veel
kunnen oplossen. Nu moeten we beginnen rondbellen. Het beste is dat dat op 1 platform komt. Nu heb
ik het gevoel dat het soms nog éénrichtingsverkeer is.” Specialist

Door meerdere specialisten worden problemen aangegeven op vlak van transfer van medische
gegevens: de gegevens die doorgestuurd worden komen nooit bij de respectievelijke hulpverlener
aan. Een huisarts wijst op het feit dat het elektronisch medisch dossier nog geen mogelijkheid
biedt tot call en re-call (oproepsysteem dat een boodschap doorstuurt indien een patiënt een
afspraak moet maken met een educator, specialist, …).
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2.7.1.1

Een inhoudelijke discussie

De ZT hebben tussen de clinici ook het debat geopend over enerzijds welke type gegevens in een
gedeeld elektronisch dossier moeten opgenomen worden en anderzijds wie toegang krijgt tot welke
type gegevens. De knelpunten die sommige medici aangeven zijn zowel van conceptuele als van
ICT-technische aard.
•

Er spelen discussies rond privacybescherming. Meerdere paramedici geven als knelpunt aan
dat ze geen toegang hebben tot medische gegevens en deze telefonisch moeten inwinnen.
Sommige specialisten geven aan nog geen toegang te krijgen tot labogegevens (klinische
analyses). Een specialist krijgt enkel een print per post op vraag van de huisarts. Bij
telefonische contactname met labo verschuilt het labo zich ook nog achter de privacy
bescherming.

•

Daarnaast is er nog discussie over de ‘type’ gegevens die in zo’n systeem moeten
opgenomen worden. Sommige specialisten zijn voorstander om naast de klinische
gegevens ook ‘softe informatie’ op te nemen zoals familiale situatie patiënt, steunfiguren in
de omgeving van de patiënt, … .

We merken op dat de medici in de toekomst open staan om hierover verder te reflecteren.
Meerdere medici geven namelijk aan dat het belangrijk is om in de toekomst hierover in dialoog te
gaan met specialisten, huisartsen en paramedici.
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2.7.2 Financiële aspecten
2.7.2.1

Het netwerk

In de voortgangsverslagen geven 14 projecten knelpunten aan op vlak van financiering. Problemen
werden gerapporteerd m.b.t. de onzekere toekomstige financiering van ZT, de grootte orde van het
toegekende budget en de communicatie rond het aanwenden van het budget (deel 2 resultaten,
bijlage 25).
•

11 LMN: onduidelijke/onzekere financiering in de toekomst;
o

6 LMN: leidt tot minder betrokkenheid van huisartsen

o

1 LMN: er kan geen lange termijn visie ontwikkeld worden

•

2 LMN: te klein werkingsbudget. 1 LMN pleit voor meer budget voor de organisatie van
stuurgroepvergaderingen (multidisc samenstelling) en een billijke vergoeding voor de
stuurgroepleden om hen te motiveren voor deelname;

•

1 LMN: onduidelijke richtlijnen met betrekking tot het aanwenden van het budget: niet
vooraf geweten welke type kosten er mogen gemaakt worden (aanwending financiële
middelen);

•

Daarnaast geeft 1 project als commentaar op dat de prestatiefinanciering belemmerend
werkt voor de samenwerking tussen hulpverleners.

De organisatoren en ZTP verwijzen naar problemen op vlak van het aanwenden van het budget
omtrent catering. Het RIZIV heeft retrospectief gemaakte kosten niet goedgekeurd als reactie op
niet gepast gebruik van de middelen. Door sommige ZTP en organisatoren wordt het huidige
toegekende budget als te beperkt ervaren. Er wordt aangegeven dat de vergaderingen
voornamelijk ’s avonds georganiseerd worden en dat het voorzien van een drank en een broodje
een minimale vereiste is voor het engagement dat partners vertonen om aan overleg deel te
nemen. Sommige organisatoren geven aan dat ze door de herziene regeling van terugbetaling van
catering minder overlegmomenten zijn gaan organiseren om de kost rond catering in te perken.
In meerdere focusgroepen werd gewezen naar de onzekerheid over de toekomstige financiering
van LMN en ZT. Meerdere ZTP en organisatoren geven aan dat deze onzekerheid in de laatste fase
leidt tot het moeilijker betrekken van huisartsen in de ZT.
Meerdere organisatoren en ZTP zijn vragende partij om de richtlijnen rond financiering in de
toekomst te verhelderden. Momenteel is er nog te veel onduidelijkheid hierover.
Uit het onderzoek krijgen we ook signalen dat de financiële middelen van de ZT niet enkel
aangewend worden voor de werking maar het LMN maar ook aangewend worden om de HAK(s) te
versterken en te professionaliseren.
2.7.2.2

Tegemoetkoming zorgverstrekkers

In de voorgangsverslagen zijn 9 LMN ingegaan op de financiering van zorgverstrekkers (deel 2
resultaten, bijlage 25). Voornamelijk de financiering van diabeteseducatoren 1e lijn werd als een
knelpunt aanzien.
•

7 LMN: diabeteseducatoren 1e lijn zijn onderbetaald: geven soms gratis sessies educatie,
hebben geen verplaatsingsvergoeding, de tijd dat ze investeren in administratie en in het
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inwinnen van informatie over de patiënt wordt niet vergoed. 1 LMN wijst op een
ongelijkheid tussen 1e lijn en 2e lijn educatoren;
•
•

3 LMN: apothekers zijn niet vergoed voor hun actieve deelname aan ZT;
1 LMN: diëtisten
uiteenlopend.

hebben

geen

uniforme

honoraria,

terugbetaling

dieetadvies

is

Tijdens de focusgroepen werd tevens ingegaan op het debat rond financiering. Sommige partners
zijn ingegaan op het forfaitaire bedrag per patiënt voor de huisartsen. De meerderheid van de
deelnemende huisartsen ervaart het bedrag als voldoende. Eén huisarts geeft aan dat het budget
niet in overeenstemming is met de tijd die hij in de administratie van patiënten steekt.
Ook de specialisten vinden het forfait toereikend. Ze ervaren het forfait als een supplement voor
het werk dat ze vroeger toch al deden.
De aanwezige artsen veronderstellen niet dat een hogere financiële tegemoetkoming bij huisartsen
zou leiden tot een hogere motivatie om ZTcontracten af te sluiten. Huisartsen maken voornamelijk
ZTcontracten op omwille van “intrinsieke motivatie” om de patiënt meer kwalitatieve zorg te
leveren, niet omdat het forfait zoveel extra inkomsten genereert.
•

Meerdere organisatoren vanuit Franstalige projecten en de meerderheid van de paramedici
(in hoofdzaak educatoren) pleiten ervoor om het forfait toe te kennen aan de persoon die
in de praktijk effectief belast is met de administratie, of aan de werkgever van de ZTP (het
LMN). Vooral paramedici hebben problemen met het feit dat het forfait aan de (huis)arts
toegewezen wordt, terwijl de administratie door de diabeteseducator, diëtist of ZTP gedaan
wordt. Het toewijzen van het forfait aan het LMN zou de mogelijkheid openen om in functie
van het aantal ZTcontracten administratieve personeelsleden aan te stellen.

Diabeteseducatoren vinden dat ze te weinig vergoed worden voor de tijd dat ze in hun werk
investeren. De meeste educatoren zijn nog financieel afhankelijk van hun hoofdberoep als
thuisverpleegkundige of diëtist. Daarnaast krijgen ze geen vergoeding voor hun verplaatsingen,
computer en draadloos internet. Er wordt gepleit om educatoren extra te vergoeden voor deze
elementen en daarnaast ook een vergoeding te voorzien voor avondconsulten en opvolgeducatie
(die nu soms gratis gegeven worden).
In

de

marge

werd

ook

verwezen

naar

het

debat

rond

prestatiefinanciering

en

resultaatsfinanciering. Tijdens de focusgroep met huisartsen en specialisten werd aangegeven dat
sommige medici een zekere angst hebben voor forfaitarisatie van de algemene geneeskunde, en
dat ZT mogelijks ook gelezen kunnen worden als een stap in die richting.
2.7.2.3

Tegemoetkoming patiënt

In alle focusgroepen werd als probleempunt aangegeven dat de meerderheid van de patiënten
enkel voor het gratis materiaal een ZTcontract ondertekent. De verhoogde tegemoetkoming
stimuleert de patiënt niet om extra inspanningen te leveren om zijn gedrag aan te passen.
•

Enkele medici gaven aan dat het materiaal niet volledig gratis mag zijn en dat hierdoor aan
de patiënt een verkeerde motivatie wordt gegeven. Ze dringen aan op het vragen van een
kleine vergoeding aan de patiënt.
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“Het is geen goede zaak dat al het materiaal gratis is, patiënten stappen voor de verkeerde redenen in
de ZT. Er zou een minimale bijdrage moeten zijn. Dit is ook niet eerlijk tegenover patiënten met
andere pathologieën die hun medicatie en materiaal moeten betalen. ” Specialist

•

Een diabeteseducator gaf aan dat er aan de tegemoetkoming een resultaatsverbintenis
moet gekoppeld worden. Dit houdt in dat enkel patiënten die een actieve bijdrage leveren
en tot betere klinische waarden komen, blijvend toegang moeten hebben tot gratis
materiaal. Ook zijn sommige organisatoren voorstander van een tegemoetkoming met een
resultaatsverbintenis.

•

Sommige apothekers en educatoren wezen op de kost van het medische materiaal en
gaven aan geen voorstander te zijn om het materiaal 3-jaarlijks te hernieuwen. Het
materiaal heeft een langere levensduurte.

Verder werd erop gewezen dat moet gedacht worden aan een hoger aantal sessies diëtiek en
podologie die terugbetaald worden. De meeste patiënten gaan nu enkel naar de eerste 2 gratis
sessies maar haken af vanaf het moment dat ze remgeld moeten betalen.

Kernboodschappen-Randvoorwaarden voor de vormgeving van het project
1. ICT als hulpmiddel bij samenwerking
•

Medici ervaren grote moeilijkheden op vlak van het elektronisch
doorsturen van medische gegevens.

•

ICT

op zich

leidt

niet

tot meer multidisciplinaire samenwerking:

telefonische contacten en persoonlijke contacten tussen medici blijven
noodzakelijk.
•

De ZT hebben het debat geopend rond privacybescherming en de type
gegevens die in een elektronisch platform moeten opgenomen worden.
Medici vinden het belangrijk om in de toekomst hierover verder in
dialoog te gaan.

2. Financiële aspecten
•

De regelgeving rond aanwenden van financiële middelen rond catering
moet helderder zijn.

•

Er zijn indicaties dat de financiële middelen niet enkel voor het LMN
gebruikt worden maar ook aangewend worden om de HAK te versterken.

•

Sommige betrokkenen willen het debat openen over de toewijzing van
het forfait: Meerdere type partners geven aan dat het forfait moet gaan
naar de persoon die instaat voor de administratie van de huisarts: met
name de ZTP of de diabeteseducator.
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2.8 Gepercipieerde effecten van de LMN en ZT in de regio
In dit deel wordt stilgestaan bij gepercipieerde effecten van het programma op multidisciplinaire
samenwerking, kwaliteit van zorg (aanbodskant) en uitkomstmaten van de patiënt (vraagkant).

2.8.1 Impact op aanbodkant
Algemeen wordt er gesteld dat het programma ZT/LMN een positieve impact heeft op de
aanbodkant. Dit programma heeft geleid tot een groeiend bewustzijn bij 1e lijn partners over
diabetes en CNI, er is meer vertrouwen gegroeid tussen partners. Meerdere medici (zowel
huisartsen als specialisten) geven aan dat de ZT ertoe geleid hebben dat chronische aandoeningen
als diabetes en chronische nierinsufficiëntie op de kaart gezet zijn en dat het bewustzijn rond de
aandoeningen gegroeid is bij 1e lijn partners.
•

Door de vorming en contact met specialisten krijgen huisartsen meer inzicht in de
pathologie diabetes. Meerdere specialisten wijzen ook op een indirect effect waarbij ook
huisartsen die niet in ZT betrokken zijn zich meer gaan informeren over deze pathologie.
Sommige huisartsen doen meer gerichte controles en verwijzen vlugger door.

•

Huisartsen worden alerter voor CNI en verwijzen patiënten vlugger door. Huisartsen doen
meer en betere tussentijdse controles.
“ CNI is meer op de kaart gezet. Omdat er meer verwijzende artsen zijn kan ik het aantal pat niet
meer allemaal volgen. Er is een grotere bewustwording bij 1e lijn en de zorgtrajecten sporen aan tot
multidisciplinair overleg. Door gebruik te maken van een uniforme verwijsbrief, niet enkel tussen de
artsen maar ook voor de diëtisten en apotheker is de verwijzing efficiënter. De ZT voor CNI is goed
voor de patiënt, dat ze toch ook beter gevolgd worden door de 1e lijn.” Nefroloog

•

Sommige diëtisten hebben meer expertise verworven in CNI door deel te nemen aan
vormingen, georganiseerd door het LMN en door ziekenhuizen.

•

Meerdere specialisten wijzen op het feit dat het ZT CNI geleid heeft tot meer
standaardisatie

van

waarden.

In

het

verleden

was

er

veel

onduidelijkheid

rond

(interpretatie van) labowaarden. De labo’s analyseerden de staaltjes op verschillende
manieren en op basis van verschillende referentiewaarden. Doordat de specialisten in
dialoog gaan met de verschillende labo’s, wordt meer gewerkt met 1 standaard (vroeger
CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration), nu: MDRD (modification of
diet in renal diseases)).
Huisartsen en specialisten geven aan dat de ZT er ook toe leiden dat het vertrouwen zowel tussen
de huisartsen onderling als tussen de huisartsen-specialisten verbeterd is. Betrokkenen leren
elkaar beter kennen, zijn minder vooringenomen en positioneren zich minder als concurrenten. In
het verleden stuurden huisartsen minder patiënten naar specialisten vanuit de angst om
(diabetes)patiënten definitief te verliezen. Door de zorgtrajecten wordt het mogelijk meer samen te
werken en minder louter in termen van concurrentie te werken. Samenwerken werkt (langzaam)
een mentaliteitswijziging in de hand: ‘we doen het gezamenlijk’. Dat neemt niet weg dat de
samenwerking tussen huisartsen en specialisten soms nog moeizaam verloopt in projecten maar er
zijn positieve evoluties merkbaar.
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“De ZT en LMN hebben de band versterkt tussen de verschillende betrokkenen, het heeft
gemakkelijker gemaakt om te communiceren en beter samen te werken.” Specialist

Eén ZTP stelt dat het bindend formeel contract de samenwerking in de hand werkt. De partners
nemen in hogere mate hun verantwoordelijkheid voor de patiënt op.
“In een contract zijn er verplichtingen en doelstellingen. Er is ook een moreel engagement. … contract
faciliteert verandering… In een contract staan ook de rechten en de plichten. Het is een moreel
engagement.” ZTP

Eén specialist wijst erop dat ook de samenwerking tussen ziekenhuizen onder impuls van de ZT
verbeterd is. De ziekenhuizen zijn met elkaar beginnen praten en hebben een meer

éénvormig

kader gecreëerd voor huisartsen en specialisten.
Het oprichten van een LMN in de schoot van HAK(s) werkt de professionalisering van de kringen in
de hand volgens de organisatoren. Er moet gewerkt worden rond een project: het aanwerven van
en vrijstellen van personeel voor taken werkt dit in de hand. De middelen hebben mogelijkheden
gecreëerd om bijkomende personen aan te stellen voor boekhouding en ICT.
De ZT hebben de onderliggende problemen rond de elektronische uitwisseling van gegevens
nogmaals blootgelegd. Namelijk welke type gegevens moeten in een medisch dossier opgenomen
worden en wie heeft toegang tot welke type gegevens.
“ZT dienen als leidraad voor mensen die minder gespecialiseerd zijn, zeker de huisartsen. Om toch nog
eens de aandacht te vestigen op de dingen die zeker nog eens moeten nagekeken worden. In tweede
instantie heeft het ook een aantal onderliggende problemen blootgelegd: het opstellen van netwerken,
communicatie waar ik denk dat het RIZIV een grote rol kan in spelen. Bij de communicatie van
persoon tot persoon, speelt het RIZIV zeker nog een belangrijke rol.” Specialist

Tot slot vinden we in de informatie indicaties dat men bij het in het leven roepen van initiatieven
ervoor moet waken dat zorgverstrekkers en het publiek niet ‘verloren lopen’ binnen een veelheid
van structuren: LMN - GDT – LOP – SIT – SEL - project 107 - palliatieve zorgnetwerken, …;
waarvan ze eigenlijk niet de precieze reikwijdte van activiteiten kennen. We merken op dat clinici
nog steeds niet goed weten wat een LMN of een GDT juist inhoudt, laat staan dat ze weten welke
andere samenwerkingsvormen er nog allemaal in het leven worden geroepen. Vooral GDT-partners
bevelen aan om tot meer uniformiteit en afstemming te komen.
•

Sommigen zijn voorstander om LMN en SEL te integreren en om tot een gezamenlijke
overlegstructuur te komen.

•

Anderen zijn van mening dat de parallelle structuren moeten blijven maar dat het
belangrijk is dat er meer samengewerkt wordt en dat men tot een aftstemming van taken
komt.

2.8.2 Effect op patiënten
Dit onderzoek focust niet op de effectiviteit van het programma voor de patiënt. We kunnen dus
hoogstens een paar signalen afleiden uit de focusgroepen.
Eerst en vooral is de wijze waarop patiënten over de vier jaar werking bereikt worden heel
schommelend. Slechts een minderheid van het totaal aantal huisartsen sluit ZTcontracten af.
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Het kwalitatief materiaal van deze procesevaluatie leert ook dat het aantal afgesloten contracten
nog niet noodzakelijk iets zegt over de concrete werkwijze binnen elk contract of de kwaliteit van
de geleverde zorg. We hebben vanuit verschillende focusgroepen indicaties dat er veel contracten
administratief afgesloten worden, enkel met als doel de financiering van het LMN te vrijwaren. Het
afsluiten van de contracten leidt niet automatisch tot veranderd gedrag bij alle patiënten. Patiënten
worden meer door de externe prikkels (tegemoetkomingen en gratis materiaal) gestimuleerd, dan
omdat ze echt begrijpen in welk type zorg ze stappen. In de focusgroepen is ons herhaaldelijk
gezegd dat veel patiënten het eigenlijk allemaal niet begrijpen.
Toch zijn er ook positieve indicaties. Vooral in het aspect diabeteseducatie wordt veel potentieel
gezien. Het is dankzij de educatie dat sommige patiënten meer inzicht verkregen hebben in hun
pathologie en dat bij sommigen langzaam het bewustzijn groeit dat ze actiever kunnen omgaan
met hun ziekte: door het aanpassen van hun levensstijl en therapietrouw te zijn kunnen ze
laattijdige complicaties reduceren of voorkomen. In de focusgroepen werd door meerdere
paramedici aangegeven dat sommige patiënten betere bloedwaarden vertonen (HbA1c).

2.8.3 Reflecties over de toekomst LMN en ZT
Iedere focusgroep werd afgerond met de vraag of de ZT in de toekomst moeten verder gezet
worden en onder welke modaliteiten. We vatten een paar van de krachtlijnen.
2.8.3.1

Over het overheidskader

Conform de ervaringen die opgedaan zijn in de afgelopen vier jaren worden enerzijds pleidooien
gehouden om een aantal aspecten van het overheidsprogramma aan te scherpen, maar op zo’n
manier dat er ruimte is om het op basis van de lokale noden in te vullen.
•

Voornamelijk Franstalige projecten pleiten voor een meer gesloten-dirigistisch kader met
precieze regels en afspraken over verwachtingen, ook omdat dit vermijdt dat alles ad hoc
moet worden “uitgevonden”.

•

Een aantal respondenten vreest voor een ontwikkeling dat de werking van de verschillende
LMN’s dermate uiteen zal lopen dat de situatie in de toekomst alleen maar complexer zal
worden. Zij pleiten ervoor om naar meer conforme procedures en werkmethodes tussen
LMN’s te evolueren en om een meer gelijkaardige werking van de LMN’s in verschillende
regio’s te garanderen. Dat sluit niet uit dat de werking kan worden afgestemd op
locoregionale behoeften.

•

Er worden (individuele) pleidooien gehouden om de werkwijze van ZTP tussen de
verschillende projecten meer uniform te maken, zodat partners meer precies weten wat ze
kunnen verwachten als ze ermee in contact komen.

•

Er wordt gevraagd dat het RIZIV duidelijkere richtlijnen rond samenwerking tussen LMN en
GDT ontwikkelt: o.a. dat de GDT effectief moet betrokken worden in het bestuur, er moet
een tijdslimiet vooropgesteld worden waarbinnen samenwerking moet uitgebouwd worden.
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2.8.3.2

Over de oriëntatie van het programma

Uit de groepen kwam niet echt een eenduidige visie of ZT in de toekomst ‘disease oriented’ moeten
uitgewerkt worden, dan wel of het programma eerder moet evolueren naar een breder kader voor
chronische zorg.
•

De organisatoren en medici vonden het een goede keuze om nu nog te werken vanuit een
pathologie georiënteerd model:
o

Sommige organisatoren, ZTP en GDT-partners zijn voorstander om de doelgroep in
de

toekomst

te

verbeden

naar

andere

chronische

aandoeningen

zoals

totaaldiabetes (type 1 en 2), obesitas, metabool syndroom. Andere pleiten voor
voorzichtigheid om te snel en te veel ZT te lanceren.
“We moeten temporiseren, we zijn nog maar 4 jaar bezig, in sommige regio’s nog maar pas begonnen.
Zeker nog niet andere pathologieën erbij halen. Het is een proefproject. Het heeft zijn nut om
verschillende partijen te sensibiliseren. Communicatie huisartsen, specialisten, die moet er zijn. Indien
het geïnformatiseerd wordt, dat zou een stap verder zijn.” Specialist

o

Meerdere ZTP zijn tegen een “verticaal” pathologie georiënteerde benadering. Ook
GDT’s zien meer heil in een horizontaal chronische zorg model. Sommigen vrezen
voor een te verregaande medicalisering van de aandoening die zal wegen op de
visie op multidisciplinariteit.

2.8.3.3

Over inclusiecriteria

Inhoudelijk wordt het programma bekritiseerd dat in de huidige vorm (zeker diabetes) nog te
weinig aanknopingspunten liggen om echt te kunnen inzetten op preventie. Dat heeft o.a. te
maken met de inclusie- en exclusiecriteria.
Er worden suggesties geformuleerd voor inclusie- en exclusiecriteria:
•

In alle focusgroepen geven meerdere deelnemers aan dat de diabetes patiënt vandaag in
een te laat stadium van zijn ziekteproces in het ZT stapt. De betrokken partijen zijn
voorstander om met een ZT van start te gaan vanaf dat de diagnose gesteld wordt.

•

Sommige specialisten vragen dat overwogen wordt of de ZT diabetes in de toekomst ook
toegankelijk gemaakt kunnen worden voor patiënten in rusthuizen die nog over
zelfredzame vaardigheden beschikken.

•

Sommige specialisten geven aan dat de inclusienormen van patiënten met CNI anders
worden

bepaald.

Ze

zijn

voorstander

om

i.p.v.

klaring

gebruik

te

maken

van

nomogrammen (NMBN). Als voorbeeld wordt aangegeven dat het bij een 40-jarige patiënt
met een klaring van 46 niet altijd duidelijk is.
2.8.3.4

Over ZT contracten

De contractuele verbintenis tussen verschillende partners draagt bij tot meer samenwerking en
verantwoordelijkheid ten aanzien van de patiënt. Die contractuele band moet zeker behouden
blijven en een meer symbolische rol vervullen om mensen op hun engagement te wijzen.
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2.8.3.5

Over de administratie

In alle focusgroepen wordt gepleit voor administratieve vereenvoudiging van de procedure.
2.8.3.6

Over de educator

•

De rol van de educator moet versterkt worden.

•

De functie diabeteseducator moet evolueren naar meer generieke educator: educator voor
chronische patiënt (diabeteseducatoren hebben te weinig patiënten in ZT).

•

De rol van de educator moet nog meer bekend geraken bij de huisarts.

•

De 1e lijn educatoren moeten een even grote rol krijgen als de 2e lijn educatoren.

•

Alle educatoren moeten op een officiële RIZIV-lijst staan. Sommige educatoren (vb. met
expertise in wondzorg) staan enkel op de lijst wondzorg diabetes.

2.8.3.7
•

Over educatie
Er moet de mogelijkheid zijn om meer educatiesessies te organiseren: het aantal educaties
dat door educator en diëtist gegeven wordt, is te beperkt om tot gedragsverandering te
komen. De educatoren moeten de mogelijkheid hebben om op basis van de noden van de
patiënt het aantal sessies te bepalen, en niet enkel op basis van de huidige standaarden.
Een hoger aantal korte sessies i.p.v. een beperkt aantal lange sessies vermijdt dat de
patiënt wordt overspoeld met informatie.

•

Er wordt gevraagd of educatie ook vorm kan krijgen in groepssessies.

•

De sessies “probleemeducatie” moeten inhoudelijk opengetrokken worden. Het begrip moet
ruimer gemaakt worden.

•

Er is behoefte aan uitwisseling van good practices: hoe doe je educatie voorlichting, hoe
kan je op een eenvoudige manier iets aan de patiënt vertellen.

2.8.3.8
•

Over het betrekken van partners
Diabeteseducatoren moeten meer uitgenodigd worden op overlegmomenten die door het
LMN georganiseerd worden.

•
2.8.3.9

De GDT partners moeten de kans krijgen om actief aan de stuurgroep deel te nemen.
Vorming

Vorming en informatieverspreiding over de pathologie en ook de werkwijze wordt door velen als
zeer belangrijk geacht: het is volgens velen één van de hoekstenen van de nieuwe werkwijze. In
de toekomst moet nog verder ingezet worden op competentieverhoging.
•
•

Er is behoefte aan meer vorming voor paramedici (vooral diabeteseducatoren en diëtisten).
In de toekomst moet nog meer ingezet worden op het informeren en vormen van
huisartsen (competentieverhoging).
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2.8.3.10 Elektronische informatie-uitwisseling
•

De uitbouw van elektronische gegevensuitwisseling (ICT) vraagt essentiële aandacht: de
gebrekkige bestaande situatie belemmert de samenwerking.

2.8.3.11 De patiënt
•

De patiënt moet meer geïnformeerd worden. Nu ondertekent de patiënt een contract maar
hij/zij weet niet wat het ZT inhoudt. Patiënten moeten hierover beter gecoacht worden.

•

De plichten van de patiënt moeten scherper afgebakend worden. Er moeten ook einddoelen
opgesteld worden.

•

Patiënten met een ZT, diabetes paspoort en diabetes conventie moeten op eenzelfde
manier benaderd worden. Patiënten moeten een gelijke toegang krijgen tot diabetes
educatie.

2.8.3.12 Een verderzetting als proefproject of structureel uitrollen
Aan alle betrokken partijen werd de vraag gesteld of men in de toekomst het experimenteel
programma moet omzetten in een structureel programma. De betrokken partijen hebben hierover
een verschillende mening.
•

De organisatoren en medici van Franstalige projecten pleiten voor een structurele
omzetting. Zij stellen dat men gedurende de voorbije 4 jaar voldoende ervaring opgedaan
heeft om te kunnen inschatten wat de sterke en zwakke punten zijn van hun werking.
Hierbij moeten we aangeven dat dit ook ingegeven wordt omwille van het feit dat ze hun
financiering willen behouden.

•

De medici van Nederlandstalige projecten, ZTP en de paramedici wensen de komende jaren
eerst nog verdere ervaring op te doen met ZT en pas in een latere fase over te gaan tot
een structureel programma. Sommige medici vinden het nu nog te vroeg en wensen eerst
nog de 1e lijn verder te herstructureren en ervaring te laten opdoen. Zij pleiten in dat
verband voor een goed georganiseerd evaluatieonderzoek dat de volgende fase omkadert.

2.8.3.13 Degelijk informerend evaluatieonderzoek
•

De verschillende partijen zijn voorstander voor resultatenmetingen op verschillende
niveaus. Prioritair dient de aandacht uit te gaan naar monitoring van patiëntenoutcomes
(dus

met

tussentijdse

meetmomenten).

Outcome

meten

vraagt

ook

een

zekere

gelaagdheid in de benadering: bv. enkel hemoglobine waarden opvolgen zonder andere
factoren mee te nemen geeft een te weinig genuanceerd beeld. Suggesties van andere
parameters die werden geopperd zijn: aantal patiënten die roken, die statines nemen, die
jaarlijks naar de oftalmoloog gaan. Er moet in de toekomst zeker nog een discussie gevoed
worden over de parameters.
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Kernboodschappen- Gepercipieerde effecten van de LMN en ZT in de regio
1. Impact op aanbodkant:
•

ZT hebben geleid tot een groeiend bewustzijn bij 1e lijn partners over
diabetes en CNI en tot de ontwikkeling van vertrouwen tussen
partners.

2. Effect op patiënten:
•

Diabetes educatie heeft ertoe geleid dat sommige patiënten meer
inzicht in hun pathologie gekregen hebben en een meer actieve rol in
hun ziekte opnemen.

3. Reflecties uit de sector over de toekomst:
•

Er is consensus dat er in de toekomst verder moet gewerkt worden
met zorgtrajecten. De zorgtrajecten moeten wel administratief
vereenvoudigd worden.

•

Het RIZIV-kader moet in de toekomst richtinggevender zijn maar er
moet ruimte blijven om het kader af te stemmen op de regionale
noden.

•

Er is verdeeldheid over hoe de zorgtrajecten in de toekomst verder
moeten vormkrijgen, namelijk de mogelijk om ‘disease oriented’ te
blijven te werken of eerder te evolueren naar een kader voor
chronische zorg.

•

De inclusie criteria moeten ruimer: ZT moeten starten vanaf diagnose.

•

De functie diabeteseducator moet versterkt worden.

•

Er moet de mogelijkheid zijn om de educatie sessies in aantal en duur
af te stemmen op de noden van de patiënt.

•

Diabeteseducatoren en GDT-partners moeten actiever in overleg
betrokken worden.

•

Aandacht voor elektronische informatie uitwisseling.

•

De patiënt moet meer geïnformeerd worden en actiever betrokken
worden in het ZT.

•

Er is geen consensus of men in de toekomst moet inzetten op een
structureel programma.
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3 Discussie
3.1 methodologisch
Dit rapport focust op de ervaringen bij de implementatie van de projecten zorgtrajecten diabetes 2
en CNI zoals die zijn goedgekeurd door het RIZIV. Daarbij wordt zowel stilgestaan bij de factoren
die het ZT beïnvloeden als bij randvoorwaarden die het vormgeven van het ondersteunende LMN
beïnvloeden. In dat verhaal staan de perspectieven van verschillende betrokkenen centraal (met
uitzondering van de patiënten en hun mantelzorgers).
Dit onderzoek focust op organisatie van zorg en samenwerking binnen LMN, niet op klinische
effectiviteitsvragen. Het onderzoek trekt geen conclusies over de werkzaamheid (de outcomes) van
de zorgtrajecten op patiëntenniveau. Het rapport mikt op een analyse van sterktes en zwaktes van
diverse types LMN, de rol van de zorgtrajectpromotoren, rekening houdend met de context waarin
projecten opereren.
Het betreft een onderzoek van 8 maanden dat door 1 FTE junior onderzoeker is uitgevoerd met de
ondersteuning van een supervisor. Het betreft bovendien een retrospectieve analyse, wat ertoe
leidt dat we “achteraf”-beschrijvingen en interpretaties van de sociale realiteit krijgen zoals die
ervaren is door de betrokkenen. Het gekozen onderzoeksdesign heeft m.a.w. intrinsieke
beperkingen. Dat neemt niet weg dat de gekozen werkwijze transversale diepgravende inzichten
heeft opgeleverd over de implementatie van de projecten.
In het hoofdstuk methoden is uitgelegd dat de respons om deel te nemen aan de focusgroepen niet
altijd even hoog is geweest. Hoewel we een strategie hebben gevolgd waarbij alle 58 projecten aan
bod konden komen, hebben 7 Nederlandstalige projecten niet deelgenomen aan de focusgroepen.
Hoewel alle projecten aan Franstalige kant deelgenomen hebben aan één van de 6 types
focusgroepen, was het aantal deelnemers significant lager. Hierdoor moeten we toch de nodige
voorzichtigheid aan de dag leggen wat betreft de analyse van de verschillende perspectieven: aan
Franstalige kant missen we soms een diversifieerde visie van verschillende beroepsgroepen. Wij
kunnen niet inschatten in welke mate de lagere respons aan Franstalige kant te maken heeft met
het weinig prioritair achten van de projecten, dan wel dat er andere (meer praktische of
inhoudelijke) redenen zijn. Zoals al aangegeven in het hoofdstuk methode is in een aantal
projecten de uitnodiging tot deelname aan de focusgroepen niet verspreid.
De verzamelde informatie is “transversaal” geanalyseerd, wat betekent dat project-specifieke
processen en problemen niet worden besproken. Het onderzoek geeft saturatie over algemene
problemen en ervaringen die in het achterhoofd kunnen worden gehouden voor verlenging van het
experiment.
Methodologisch is gebruik gemaakt van kwalitatieve informatiebronnen: documenten over het
programma, actieplannen van de projecten, voortgangsverslagen en kwalitatieve appreciaties van
betrokkenen door middel van focusgroepen. Deze strategie heeft heel wat verdiepende inzichten
opgeleverd. Veel versnipperde praktijkkennis en ervaringen worden in dit rapport thematisch
geordend.
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De retrospectieve aanpak heeft een aantal gevolgen voor de wijze waarop de beschikbare
documenten zijn geanalyseerd. Er zijn achteraf interpretaties gemaakt over bestaande teksten en
plannen in functie van wat een ideaaltypische analyse van een programmadesign vraagt (zie ook
Swanborn, 2007; Rossi et. al., 2004; Øvretveit et. al., 2002). We leggen eerst de “programmatheorie” bloot en vergelijken die met de wijze waarop het programma in de praktijk vorm krijgt.
We zijn er ons terdege van bewust dat de teksten die wij gebruikt hebben om de “programmatheorie” van zowel het RIZIV als de individuele projecten bloot te leggen niet vanuit de theorieën
over programma-ontwerp zijn geschreven. We weten dat de “actieplannen” voor de projecten
vooral werden gezien als een document om projectgelden te krijgen, en niet als een ontwerp en
managementplan van een interventie. We zijn er ons ook van bewust dat de jaarlijkse
voortgangsverslagen (administratieve) monitoringdocumenten zijn over de projecten en niet zijn
geconcipieerd als auto-evaluatie. Dus in die zin zijn de vaststellingen die we doen met betrekking
tot het ontwerp van het programma en de interventies niet te lezen als een negatieve kritiek, maar
enkel als een vertrekpunt voor analyse.
De procesevaluatie is in dit onderzoek gebaseerd op “percepties” van de betrokkenen. We beseffen
dat op dit vlak meer gedetailleerde en in de feiten gefundeerde analyses moeten gemaakt worden
om de concrete situatie te kunnen beoordelen. Een goed voorbeeld hiervan is de reactie van alle
betrokkenen op de administratieve overlast die de ZT met zich meebrengen: we hebben die
mening als dusdanig opgenomen, maar dit rapport heeft geen detailanalyse gemaakt van de
concrete administratieve taken die gepaard gaan met een ZT en welke werklast die concreet met
zich meebrengen, om op dit vlak oplossingsstrategieën voor te stellen.

3.2 Inhoudelijk
Het RIZIV kader is inhoudelijk gebaseerd op twee “looplijnen”: een model voor coördinatie van
zorgverstrekkers rond de individuele patiënt (casusniveau) en een model voor de ondersteuning
van regionale zorgvertrekkers (een LMN) die de zorgtrajecten moeten uitwerken.
Uit de gegevens kan afgeleid worden dat deze dubbele as niet altijd conceptueel wordt
onderscheiden. De interviews leren dat projecten de “twee assen” uit het programma niet altijd
geïntegreerd uitwerken. Het gaat niet om een wit-zwart tegenstelling, maar er wordt of hoger
ingezet op een netwerk in eerste lijn, of er wordt meer ingezet op de zorgtrajecten. Projecten
maken een eerder intuïtieve interpretatie van het overheidsprogramma. Visies zijn niet op
voorhand gemaakt en keuzes hebben in de meeste gevallen stapsgewijs vorm gekregen in de loop
van de afgelopen 4 jaar. Als er een visie bestond, dan was die op voorhand overigens niet gedeeld
met alle betrokkenen in het netwerk, zodat in de loop van de 4 jaar veel energie is gestoken in het
“betekenis geven” aan het project. Op zich geldt dit proces voor elke veranderingsgerichte
strategie, maar wanneer er geen echt ijkpunt bekend is bij de start moet tijdens het
implementatieproces nog meer genegotieerd en uitgezocht worden. Zonder het project of
programma was deze stap echter niet gezet, en in die zin kan het programma dus ook gelezen
worden als een oefening in de wijze waarop partners zich in bepaalde regio’s kunnen en willen
positioneren ten opzichte van een vernieuwende aanpak in de eerstelijnszorg.
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In volgende paragrafen proberen wij de intenties van het RIZIV programma te interpreteren, om
dan te bespreken hoe in een toekomstig programma de uitwerking van de twee looplijnen
geïntegreerd kunnen worden. Voor het RIZIV als coördinator van het programma ligt voor de
toekomstige oriëntatie van het programma een vraag open in welke mate er binnen de projecten
sprake is van een doelverschuiving ten opzichte van de initiële intenties van het programma.

3.2.1 Chronische zorg en/of pathologie-oriëntatie
Het RIZIV volgt in de pilootfase een pathologie-georiënteerde aanpak (disease oriented model)
voor het uitwerken van een chronische zorgbenadering in de eerste lijn die sterke verwantschap
vertoont met uitgangspunten van het chronic care model (Wagner et. al., 2001). Er worden twee
aandoeningen
zorgtrajecten

(diabetes
worden

type

2

en

vormgegeven.

chronische
Daarbij

nierinsufficiëntie)

wordt

zeker

één

geselecteerd

“archetypische”

waarrond
chronische

aandoening gekozen met hoge prevalentie in de bevolking met weinig directe korte termijn
gevolgen, maar wel met veel lange termijn complicaties die ook hoge kosten met zich meebrengen
wanneer de ziekte slecht gemanaged wordt. Internationaal onderzoek leert dat voor dit type
aandoening een werkwijze moet worden gezocht die de zorg optimaliseert en de patiënt meer
bewust maakt van de aandoening, niet alleen vanuit een individueel belang maar ook vanuit
collectief belang.
De RIZIV innovatie die hier als experiment wordt uitgevoerd zit met andere woorden op het spoor
van werkwijzen die internationaal worden uitgetest om de kwaliteit van de chronische zorg te
optimaliseren. Zonder dat er expliciet wordt naar verwezen zien we in het RIZIV programmadesign
weerspiegelingen van het internationaal gehanteerde chronic care model. Dit model biedt een
maatschappelijke visie op chronische zorg en stuurt aan op kwaliteitsverbetering. Het model spoort
aan om te evolueren van een reactieve naar een proactieve (meer op preventie gestoelde) aanpak:
de nadruk moet verschuiven van een reactie op een persoon die ziek is, naar een aanpak die
aanstuurt op vermijden van (verergeren van) aandoeningen.
Kwaliteit van chronische zorg kan volgens het model verbeterd worden door:
•

Samenwerking tussen (organisaties van) zorgverleners uit verschillende maatschappelijke
sectoren (wonen, welzijn en zorg);

•

Leiderschap: de prioritering van chronische zorg als actiedomein voor alle zorgorganisaties;

•

Empowerment en zelfmanagement: chronisch zieken en hun naaste(n) ondersteunen om
de ziekte(n) zelf te managen in het dagelijkse leven;

•

De structuur en het proces van zorgverlening aanpassen

door het creëren van

multidisciplinaire teams met een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden en
een proactieve en planmatige wijze van zorgverlening;
•

‘Evidence based’ zorgverlening aan iedere patiënt op basis van richtlijnen en scholing in het
gebruik door zorgverleners;

•

Ondersteuning door geautomatiseerde data- en informatiesystemen o.a. als register voor
het plannen van zorg aan individuele patiënten, voor evidence based werken en om meer
collectieve gegevens over de populatie te verwerven.
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Deze verschillende elementen hangen onderling samen.
In het RIZIV-programma zijn tezelfdertijd “disease management” principes terug te vinden.
Disease management verwijst in essentie naar de gecoördineerde en logisch georganiseerde
aanpak van zorg en behandeling van patiënten met een bepaalde aandoening (vaak ook gekoppeld
aan een financieringsmechanisme) met als doel de kwaliteit van zorg te verhogen (en de uitgaven
te beheersen). Hoewel het concept in de Amerikaanse en Europese literatuur niet altijd op dezelfde
manier wordt ingevuld, komt de benadering er op neer dat i.f.v. van behoeften die gerelateerd zijn
aan een ziekte, er een meer geïntegreerde, behoeftengestuurde op evidence gestoelde werkwijze
wordt geïntroduceerd.
•

In verschillende Europese (en andere westerse) landen zijn disease management of chronic
care geïnspireerde programma’s geïntroduceerd (bij uitstek voor diabetes type 2 zorg),
met als doel de kwaliteit van zorg in de eerste lijn te verbeteren. De werkzaamheid van
deze modellen is aangetoond, hoewel ook landen die ver staan met het invoeren van de
modellen worstelen met het actief betrekken van de patiënten (Nolte et. al., 2008).

Een belangrijke nuance die moet worden meegenomen (ten opzichte van buitenlandse strategieën)
is dat het RIZIV haar veranderingen introduceert zonder dat fundamentele systeemwijzigingen en
financieringsmechanismen worden doorgevoerd: ze streeft ernaar de veranderingen te laten
plaatsgrijpen

binnen

de bestaande

structuren

en

zonder fundamenteel te

sleutelen

aan

financieringsmechanismen. De innovatie zit in het gegeven dat het RIZIV incentives geeft om
nieuwe werkpraktijken te stimuleren in de eerste lijn, waarvan gekend is dat die nog zeer sterk is
georganiseerd rond acute gezondheidsproblemen. De incentives mikken erop dat de ideeën rond
kwaliteitsvolle chronische zorg worden ingebed in de eerste lijn.

3.2.2 De huisarts centraal
Het RIZIV geeft de opdracht om de werkwijze in te voeren aan de huisartsenkringen, die contact
moeten zoeken met andere disciplines om de nieuwe aanpak uit te rollen. Het lijkt erop dat het
RIZIV de huisartsen mede “eigenaar” wil maken van een programma dat streeft naar een
cultuuromslag in de eerste lijn. Huisartsen worden bevestigd als spilfiguren van zorg en
behandeling in de eerste lijn, en worden verantwoordelijk gesteld om een nieuwe werkwijze mee
vorm te geven. Op die manier hanteert de overheid een responsabiliseringsstrategie voor de
huisartsen en zorgen ze er tezelfdertijd ook voor dat huisartsen zich niet kunnen verschuilen achter
het argument dat “alles boven hun hoofden wordt beslist”. Omgekeerd brengt deze strategie een
risico met zich mee dat werkwijzen rond chronische zorg vanuit een sterk gemedicaliseerde visie
worden ontwikkeld. Uit de interviews blijkt dat sommige organisaties en beroepsgroepen bij die
medicalisering van chronische zorg bepaalde vragen hebben. Het zal aan de opdrachtgevers zijn
om te bewaken dat multidisciplinaire chronische zorg effectief tot een cultuuromslag leidt en dit
een biomedische kijk verbreedt met andere invalshoeken.

3.2.3 Multidisciplinaire samenwerking en integratie van zorg
Het RIZIV programma verwijst expliciet naar de principes van multidisciplinaire samenwerking.
Opvallend is wel dat er niet echt een uitgekristalliseerd beeld wordt geschetst wat hierbij precies
verwacht wordt. In de wetenschappelijke wereld en in de praktijk van chronische zorg wordt veel
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gereflecteerd over zowel multidisciplinaire en multisectoriële samenwerking en de integratie van
activiteiten van verschillende gezondheids- en andere disciplines. Het zou veel te ver leiden om in
deze context in te gaan op dat wetenschappelijke debat: we willen hier enkel kort aanhalen dat het
debat zowel over de inhoud van het concept handelt als over effectieve werkvormen. Uit de
onderzoeksresultaten

krijgen

we

veel

indicaties

dat

het

uitwerken

van

multidisciplinaire

werkvormen zowel rond het ZT als op het niveau van het netwerk relatief weinig aandacht krijgt.
Projecten lijken zich vooral te focussen op logistieke processen, meer dan op het realiseren van
een cultuur van multidisciplinair samenwerken. In organisatietermen zou men zeggen dat oude
institutionele logica’s20 blijven bestaan en “gecombineerd” worden in een nieuw soort structuur,
veel meer dan dat er sprake is van het actief ontwikkelen van een gedeelde nieuwe institutionele
logica.
Impliciet lijkt het programma (en de projecten) ervan uit te gaan dat het ontwikkelen en gebruik
van een zorgplan als ondersteunend instrument automatisch zal leiden tot multidisciplinaire
samenwerking. Uit de ervaringen van de betrokkenen zien we echter dat projecten worstelen met
het uitkristalliseren van een structuur om die samenwerking daadwerkelijk vorm te geven. Het lijkt
erop dat de instructie dat gewerkt moet worden met een zorgplan een onvoldoende solide basis
vormt om in de praktijk multidisciplinaire samenwerking vorm te geven (zie ook verder). Projecten
lijken het vraagstuk van het zorgplan overigens te reduceren tot een logistiek vraagstuk, waarbij
ze vastlopen op het gebrek aan ICT ondersteuning. Het gebruik aan de logistieke onderbouw is
meteen een goed alibi om niet “actie georiënteerd” te reflecteren over de rol van een zorgplan.
Bovendien is er voor de projecten ook weinig externe coaching over de wijze waarop met dat
zorgplan kan worden omgegaan (of staat de onduidelijkheid over de gevolgen van de
staatshervorming in de weg om voluit in te zetten op reflecties over dat zorgplan).
Er duiken nog andere barrières op die illustreren dat het in de eerste lijn een zoektocht is naar de
wijze waarop multidisciplinaire teams vorm kunnen worden gegeven. Op dit ogenblik beperkt het
contact tussen beroepsgroepen zich in essentie tot het doorverwijzen naar elkaar (en tussen clinici
advies vragen). In onze ogen moet het RIZIV meer expliciet worden over wat het verwacht met
betrekking tot multidisciplinaire samenwerking en hoe informatie-uitwisseling over en overleg met
de patiënt kunnen worden vormgegeven. Er is verder onderzoek nodig, niet in het minst omdat
betrokkenen multidisciplinair samenwerken niet op dezelfde manier betekenis geven. Overigens
willen we erop wijzen dat ook internationaal op dit vlak zeker niet alles uitgeklaard is.

20

Het sociologische begrip institutie verwijst o.a. naar de regels, normen en waarden die gedrag in

sterke mate bepalen en als vanzelfsprekend worden ervaren. Institutionele logica’s zijn denkwijzen afgeleid van
die instituties en bepalen de legitimiteit van handelen. De institutionele logica’s verschillen tussen groepen en
sectoren;

omdat
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logica’s
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netwerkontwikkeling of samenwerkingsverbanden is er sprake van institutionele complexiteit, waarbij ook
conflicterende eisen opduiken en die het legitiem handelen van verschillende actoren in die samenwerking
bemoeilijken. Die inzichten rond institutionele complexiteit en institutionele logica’s worden gebruikt om de
mogelijkheden en barrières bij innovaties te verklaren.
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Op een tweede niveau van multidisciplinariteit veronderstelt het programma het betrekken van
vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen/disciplines in het bestuur van het LMN. Uit
het veldwerk komt naar voor dat projecten op dit niveau het meest aan het zoeken zijn naar
werkingsmodaliteiten. In vele projecten gebeurt eigenlijk weinig strategische reflectie met inbreng
van

verschillende

disciplines

en

functioneert

de

stuurgroep

vooral

als

operationeel

monitoringcomité. Het gevolg is dat de zorgtrajectpromotor vaak aan zijn/haar lot wordt
overgelaten of enkel individuen heeft als klankbord om de activiteiten en werkmodaliteiten te
realiseren. Projecten ervaren een expertisetekort hoe ze dit bestuursmodel en werkwijze van een
netwerk kunnen optimaliseren. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van kennis die kan gepuurd
worden uit de wetenschappelijke literatuur over interorganisatorische netwerken, en in het
bijzonder over bestuursmodellen van dergelijke netwerken. De wijze waarop een netwerk als
samenwerkingsverband echt ondersteunend werkt heeft namelijk te maken met zowel formele als
informele mechanismen, waaronder professionele- en organisatieculturen. Voor het vervolg van het
programma ligt op dit vlak nog een belangrijk werkpunt open, en dit voor de grote meerderheid
van de projecten. De formele verplichting van het RIZIV om multidisciplinaire stuurgroepen samen
te stellen is een belangrijk signaal, maar zal onvoldoende zijn om een echt werkzaam
ondersteunend LMN te realiseren.

3.2.4 Zorgplan
Internationaal wordt veel belang gehecht aan de meerwaarde van een zorgplan. Een zorgplan
wordt geïntroduceerd als een hulpmiddel om de zorg uit te tekenen zodanig dat consistentie en
continuïteit van de zorg in het hele traject wordt gegarandeerd. Een zorgplan (ook wel
behandelplan genaamd) is een plan waarin een beschrijving en het doel van de behandeling en de
algemene gegevens van een patiënt in beschreven staan. Het zorgplan is vooral bedoeld om
afspraken vast te leggen over de kwaliteit van de zorg. In principe wordt in een zorgplan niet
alleen medische informatie opgenomen, maar ook andere informatie (sociale situatie, beleving van
de patiënt,…). De bedoeling is dat per patiënt een individueel zorgplan wordt opgemaakt,
gebaseerd op de specifieke behoeften van die patiënt, en dat het zorgplan gevolgd wordt door alle
betrokkenen. Bovendien is het de bedoeling dat patiënten met een zorgplan minder vaak hun
verhaal moeten vertellen aan verschillende zorgverleners en dat ze in theorie sneller terecht
kunnen bij andere zorgverleners na een verwijzing. Van die individuele zorgplannen wordt
verondersteld dat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de kwaliteit van de chronische
zorg; omdat verwacht wordt dat bij het opmaken van de geïndividualiseerde plannen rekening
wordt gehouden met de bestaande evidence en dat de werkwijzen worden toegespitst op de
individuele doelen, behoeften en situatie van de patiënt. In sommige landen is het zorgplan ook
een instrument om zorgzwaarte te inventariseren en wordt daaraan financiering gekoppeld, maar
dat is in dit programma niet aan de orde.
Het RIZIV is weinig uitgesponnen over de doelstellingen en het gebruik van het zorgplan. Het
wordt wel naar voor geschoven als een belangrijk instrument, maar het wordt aan de netwerken
overgelaten om voor hun regio en doelgroep dergelijk plan op te maken. Dit onderzoek leert dat er
door de band nog niet structureel gewerkt wordt met uitgetekende zorgplannen die gebaseerd zijn
op evidence en die aansporen tot overleg. Binnen bepaalde clusters van projecten wordt gewerkt
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aan een gemeenschappelijk referentiekader voor zorgplannen (ook omdat in andere contexten dan
dit

programma

wordt

gewerkt

aan

zorgplannen).

Uit

verschillende

focusgroepen

met

zorgprofessionals komt de opmerking dat de zorgplannen niet worden opgesteld in multidisciplinair
overleg, laat staan met directe participatie van de patiënt. Er wordt op gewezen dat het aan tijd
ontbreekt om per patiënt door alle aspecten op een geïntegreerde manier te gaan (zie ook
paragraaf multidisciplinariteit). Met andere woorden er is voor de toekomst nog een zoektocht
vereist of en hoe dat multidisciplinair overleg in het kader van dat zorgplan vorm kan krijgen.
Dit spanningsveld tussen theorie en praktijk over het efficiënte gebruik van zorgplannen is ook
gesignaleerd op internationaal (wetenschappelijk) vlak. Daar waar zorgplannen gebruikt worden
zijn voldoende indicaties te vinden dat ze bijdragen tot kwaliteit van zorg van patiënten en de
beleving van patiënten, maar zorgplannen worden niet systematisch of op dezelfde manier
gebruikt.
In een aantal projecten wordt het zorgplan zeer sterk gekoppeld aan de ontwikkeling van een ICT
platform. Op dat vlak duiken veel klachten op over het feit dat elektronische toegang en
ontwikkeling van software en hardware niet van een leien dakje lopen. Deze problemen zijn gekend
in de Belgische eerstelijnsgezondheidszorg. Projecten besteden echter te weinig aandacht aan wat
bedoeld

wordt

met

multidisciplinaire

benadering

van

de

patiënt

(bijv.

houdt

dat

een

teambenadering in, zit daar casemanagement in verweven, zijn verantwoordelijkheden en
opdrachten tussen partners afgesproken, …?) en hechten te veel aandacht aan de ICT platformen.
In de gesprekken kwam overigens ook naar voor dat er bij sommige (medische) beroepen
weerstand bestaat over het delen van alle informatie met alle betrokken (beroeps-)groepen. Vooral
artsen roepen hun deontologie in bij het medische beroepsgeheim, en vinden het niet opportuun
dat iedereen zomaar toegang krijgt tot informatie. Dit is een illustratie van wat hoger vermeld is
als het spanningsveld van institutionele logica’s. Mogelijk valt in de toekomst rond deze materie
een wat strakkere omkadering te formuleren voor de projecten zelf, om te vermijden dat een
aantal van deze discussies over beroepsgeheim en delen van informatie niet gevoerd moet worden
op het niveau van elk individueel project. Het is een materie waarover in tal van studiedagen en in
het kader van andere projecten al uitvoerig is over gedebatteerd.
Zonder het expliciet te vernoemen houdt het luik zorgtrajecten verwijzingen in naar principes van
het “casemanagement”. Casemanagement is in essentie een interventiestrategie om de zorgen
rond de patiënt te coördineren en af te stemmen op de behoeften van de patiënt, en waarbij een
persoon of team het overzicht behoudt over de patiënt.
•

Er wordt verwezen naar het behalen van gepersonaliseerde doelstellingen van de patiënt.

•

De huisarts is belast met de uitwerking van een concreet zorgplan waarin praktische
taakafspraken voor zorgverstrekkers en concrete doelstellingen voor de patiënt opgenomen
zijn.

•

Het RIZIV legt zowel de focus op informatie uitwisseling tussen zorgverstrekkers onderling,
als op informatie uitwisseling tussen zorgverstrekkers en patiënt.

•

Patiëntgegevens worden verzameld en opgeslagen en kunnen door alle betrokkenen
geconsulteerd worden. Het RIZIV wenst enerzijds het gebruik van een globaal elektronisch
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medisch dossier aan te moedigen. Het RIZIV zoekt in dat verband aansluiting bij bestaande
maatregelen m.b.t. het Globaal Medisch Dossier (zie ook verder).
•

Er wordt hoog ingezet op de empowerment en zelfmanagement van de patiënt. In het
RIZIV kader wordt aangedrongen naar het geven van informatie en vorming aan de patiënt
omtrent de aanpak van de aandoening. De patiënt heeft in dit nieuwe model de
verantwoordelijkheid in de opvolging en behandeling van zijn aandoening (ondermeer door
regelmatig op consult te gaan bij huisarts en specialist), bij te dragen aan een gezonde
levensstijl en persoonlijke doelstellingen voorop te stellen. Educatie en zelfmanagement
hebben tot doel de patiënt beter inzicht te laten verkrijgen in zijn ziekte waardoor hij in
staat gesteld wordt om eigen gezondheid te helpen verbeteren of te stabiliseren.

Binnen casemanagement speelt het zorgplan een belangrijke rol, maar zoals aangegeven is het in
de eerste vier jaar nog niet duidelijk op welke manier deze principes van casemanagement een
weerslag vinden in de projecten.

3.2.5 Zelfmanagement van de patiënt
Binnen de zorgtrajecten krijgt het zelfmanagement van de patiënt veel aandacht. De nadruk op
zelfmanagement past enerzijds in een culturele omslag in de zorg die een verschuiving illustreert
van een paternalistische zorg (de arts beslist), over geïnformeerde zorg (de arts deelt mee) naar
gedeelde zorg waarin de patiënt mede actieve partner wordt in de te volgen aanpak
(zorgverstrekker en zorgvrager bepalen samen de werkwijze bij de zorgverstrekker). De patiënt
wordt

op

die

manier

geactiveerd

en

neemt

taken

op

via

zelfmanagement.

Adequaat

zelfmanagement houdt niet in dat alle verantwoordelijkheden worden afgewimpeld op de patiënt,
maar verdeeld worden tussen patiënt, omgeving en zorgverlener. Zelfredzaamheid en autonoom
handelen

van

de

patiënt

moeten

gecombineerd

worden

met

adequate

inbreng

van

zorgprofessionals. Indien goed vormgegeven, wordt zelfmanagement niet alleen een aspect van
het mondiger en actiever worden van de patiënt maar wordt het uit maatschappelijk oogpunt een
hulpmiddel om de toekomstige zorgnoden in een maatschappij te kunnen lenigen met het schaarse
zorgpersoneel. In die zin moet het aspect zelfmanagement mee aan boord genomen worden in
denkkaders over innovatieve arbeidsmarktstrategieën in de zorg. Deze discussie valt echter buiten
de opdracht van dit rapport.
Wetenschappelijke inzichten geven voldoende indicaties dat zelfmanagement voor verscheidene
chronische aandoeningen kan bijdragen tot verbetering van kwaliteit van leven, selfefficacy
(controle over aandoening) en gezondheid (zoals verbetering in glucoseregulatie bij diabetes). De
keuze van het RIZIV om in te zetten op zelfmanagement is dus wetenschappelijk gegrond. De
bedoeling is dat patiënten (en hun directe omgeving) meer inzicht ontwikkelen in hun aandoening,
voldoende

informatie

krijgen

om

zelf

mee

te

beslissen,

duurzaam

gedrag

ontwikkelen.

Zelfmanagement is erop gericht het gedrag van de zorgvrager en zijn directe omgeving te
beïnvloeden, zodanig dat de patiënt aangepaste ziekte- en gezondheidsgedrag ontwikkelt en
aanhoudt. Toch heeft het programma te weinig oog voor het betrekken van de sociale omgeving
van de patiënt. Intrinsiek is het RIZIV model daardoor een individualistisch model: In de
contractuele verplichtingen van het ZT worden verantwoordelijkheden toegewezen aan de patiënt
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zonder veel oog te hebben voor de rol van de directe omgeving van de patiënt (familie, partners,
mantelzorgers) die mee taken kunnen opnemen in het ziekte- en gezondheidsgedrag van de
betrokkene. Literatuur heeft aangetoond dat de effectiviteit van zelfmanagement groter is als de
sociale omgeving meer in het verhaal wordt betrokken (tot en met organisaties uit de buurt, zoals
vrijetijds- en sportverenigingen). Duurzame gedragsveranderingen worden (in het algemeen) het
beste gerealiseerd in een ondersteunende sociale omgeving die er mee voor waakt dat de
patiënten niet geïsoleerd raken in hun zelfzorg. Het betrekken van die sociale omgeving wordt in
dit project afhankelijk gemaakt van de educatoren, maar het is niet helder hoe sterk dat in de
benadering is ingebed.

3.2.6 Educatie en educatoren
De wetenschappelijk literatuur leert dat educatie om te komen tot zelfmanagement van een
chronische ziekte (in het bijzonder diabetes) een zeer belangrijk onderdeel is om de kwaliteit van
de geleverde zorg te optimaliseren. Het RIZIV programma zet expliciet in op die educatie.
Patiënten

worden

via

de

interventies

van

educatoren

gecoached

om

hun

zelfmanagementcapaciteiten te ontwikkelen.
Over de educatiebenadering (inhoud en vorm) van de individuele educatoren of eventueel de
gehanteerde leermodellen weten we in dit onderzoek echter bijzonder weinig. We weten m.a.w.
niet in welke mate de gehanteerde educatiemethoden inderdaad effectief zijn en we zijn in het
kwalitatieve luik ook niet diep ingegaan op de effectiviteit van educatiemethodieken: we hebben de
indruk dat veel van de educatietijd moet besteed worden aan het uitleggen van wat een zorgtraject
is, welke beroepsgroepen een rol spelen en welke contractuele verplichtingen er aan gekoppeld
zijn. We kunnen op basis van de verworven informatie te weinig zeggen of de gehanteerde
educatiestrategieën binnen de LMN (voldoende) inzetten op zelfmanagement. Ook hebben we op
basis van dit onderzoek geen zicht op de mate waarin binnen en tussen projecten dezelfde dan wel
uiteenlopende educatiestrategieën worden gehanteerd en welke concrete ondersteuning de
educatoren krijgen vanuit de LMN’s om effectieve educatie te realiseren. Educatie lijkt in de meeste
projecten een individualistische interventie, en we vinden geen informatie uit de focusgroepen dat
er zou gewerkt worden met groepsbenaderingen (waarvan is aangetoond dat die zeer effectief
kunnen zijn omdat lotgenoten ook ervaringen uitwisselen). Educatoren werken heel sterk volgens
de regels en “sessiebeschrijvingen” zoals die in de RIZIV-nomenclatuur zijn opgenomen, zonder
dat er alternatieve werkwijzen uitgezocht worden binnen de projecten.
Zorgverstrekkers in dit onderzoek waren eerder negatief over de motivatie van patiënten om
gedragsveranderingen aan te nemen, ondanks het feit dat ze intekenden op ZT. In de
focusgroepen stellen verschillende zorgverstrekkers dat patiënten om de verkeerde redenen
instappen in trajecten (met name de verhoogde tegemoetkomingen). Bovendien lijken volgens de
hulpverleners dat patiënten, ondanks de educatie, niet altijd echt begrijpen wat de bedoeling is van
de ZT. M.a.w. we hebben uit het onderzoek een aantal indicaties dat hoger moet worden ingezet op
het inbedden van effectieve educatie in de totaalbenadering. In de toekomst zal zeker verder
moeten onderzocht worden in welke mate het model van financiële tegemoetkomingen in
combinatie met educatie er inderdaad in slaagt om patiënten aan te sporen tot adequaat
gezondheids- en ziektegedrag.
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Overigens willen we hier op wijzen dat deze vraag over werkzame educatie een zeer complexe is
omdat er ook grote verschillen opduiken in demografische kenmerken, sociale omgeving, sociaaleconomische en culturele achtergrond; wat een enorme stempel drukt op het aanpassen van
gedrag. We vinden in dit onderzoek geen aanduidingen dat de educatiebenadering of methodiek
wordt aangepast aan het profiel van de patiënten en hun omgeving. We herhalen echter dat we dit
aspect

hier

niet

onderzocht hebben.

Dit

onderzoek

wijst

er wel

op

dat

het

beoogde

zelfmanagement, nog zeer veel onderzoek vraagt in welke mate educatiestrategieën en het
betrekken van de sociale omgeving in het zelfmanagement voor alle sociale groepen werkt en
bijdraagt tot een verhoogde kwaliteit van zorg.

3.3 De gekozen werkwijze
3.3.1 Gekaderde vrijheid
Het RIZIV programma is als “kader” gepresenteerd voor het LMN, en is strikter voor een ZT.
Het organisatiemodel van de LMN is relatief vrij. Een huisartsenkring treedt op als organiserende
partij, er worden middelen vrijgemaakt voor die kring om een promotor aan te stellen die mee
moet helpen om het LMN in goede banen te leiden. Verder is er sprake van een stuurgroep die mee
de activiteiten van het netwerk monitort of bepaalt. Het wordt aan de projecten vrij gelaten om die
aspecten van de LMN in te vullen.
Een aantal taken van de zorgtrajectpromotor zijn beschreven, maar precieze verwachtingen over
het ‘hoe’ worden in het RIZIV kader niet opgelegd. De projecten krijgen de ruimte om hun
werkingsmodaliteiten af te stemmen op de lokale context.
Vanuit de innovatieliteratuur, en hoewel het RIZIV het programma misschien niet met die intentie
heeft ontworpen, valt deze strategie te verdedigen: Het RIZIV geeft in essentie de ruimte aan de
spelers in het veld om de (gewilde) veranderingen te realiseren. Duurzaamheid van innovaties
(zeker bij complexe interventies) is hoger als de innovatie participatief wordt ontwikkeld met
diegenen die het meest de gevolgen zullen ondergaan van de innovatie. Participatieve ontwikkeling
werkt sociaal leren (social learning) in de hand, en leidt ook tot een grotere commitment van
betrokkenen om oplossingsstrategieën te zoeken bij problemen die opduiken in het traject en bij
veranderingen die de innovatie met zich meebrengt. Met andere woorden, de relatieve vrijheid die
wordt gegeven aan lokale initiatiefnemers veronderstelt medereflectie en participatie. Enigszins
paradoxaal kunnen deze voordelen ook belangrijke barrières vormen; omdat niet iedereen altijd
even actief participeert of betrokken is, omdat niet alle partijen zich engageren, of dat individuele
belangen van actoren gaan domineren op die van de groepsdoelstellingen. We krijgen dus
indicaties dat het al doende leren (“learning by doing”) niet in alle projecten even vlekkeloos
verloopt. Participatieve ontwikkeling en vormgeving van veranderingen werken beter wanneer er
een heldere en gedeelde visie bestaat over de definitie van het probleem waarrond gewerkt wordt,
over de doelstellingen en over de te bewandelen weg. En precies op dit vlak ligt nog een weg te
gaan in het programma: van bij de start is het duidelijk dat niet alle projecten die hebben
ingetekend een uitgekristalliseerde visie of leidraad hadden waarlangs zij het veranderingsproces
zouden realiseren. Het gevolg daarvan was dat zeker bij het begin van de projecten het initiatief
afhankelijk bleef van individuen of kleine groepen: meer zelfs, heel veel verantwoordelijkheid werd
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doorgeschoven naar de ZTP, die zelf extern gerekruteerd werden en niet noodzakelijk een helder
beeld hadden over het project, noch over hun eigen functie. Het gevolg is (transversaal bekeken)
dat de inlooptijd voor projecten op dit programma lang is. Sommige projecten vragen (op basis van
de opgedane ervaring) expliciet meer ondersteuning in de wijze waarop zij hun project beter vorm
kunnen geven: zij geven zelf toe dat het hen op dat vlak aan competentie ontbreekt.
De wijze waarop het RIZIV getracht heeft het programma vorm te geven wordt door vele projecten
sterk gewaardeerd. Vele projecten appreciëren dat ze de speelruimte krijgen om binnen hun
context een aangepast model uit te rollen. Het nadeel van deze werkwijze komt echter ook aan
bod: veel projecten vinden zich (wat) te weinig omkaderd, vooral in die projecten waarin HAK(s)
weinig tot geen ervaring hebben met het realiseren van projecten en implementeren van
organisatiemodellen. Op basis van de opgedane ervaringen kan bij de verderzetting van de LMN en
ZT nagedacht worden hoe hoger ingezet kan worden op de coaching van de projecten en hoe
methodieken kunnen ontwikkeld worden waarbij ervaringen tussen projecten kunnen uitgewisseld
worden. In de afgelopen 4 jaren hebben teveel projecten gezocht naar oplossingen voor
vergelijkbare problemen. Om die reden beantwoorden de spontaan ontstane uitwisselingen tussen
projecten enerzijds in het Waalse en anderzijds Vlaamse landgedeelte aan een behoefte en zijn ze
zeker toe te juichen. Allicht kan voor de toekomst ook overwogen worden om de uitwissingen van
ervaringen tussen Wallonië en Vlaanderen nog meer te stimuleren.

3.3.2 De regionale afbakening
De projecten zijn georganiseerd rond regionale afbakeningen. Eén van de belangrijke observaties
in dit verband is het feit dat niet het hele Belgische grondgebied gedekt wordt, wat uit
maatschappelijk oogpunt er mogelijks voor zorgt dat er regio’s zijn waar bewoners niet in
aanmerking kunnen komen om te genieten van zorgtrajecten.
Verder leert het onderzoek ook dat de afbakening van de projectregio’s onderling sterk verschilt in
termen van oppervlakte en in termen van het opnemen van een grootstedelijke dan wel landelijke
problematiek. Bovendien worden grenzen ook afgebakend door een mix van werkingsgebieden van
HAK(s), LOK(s), GDT’s, … wat op termijn mogelijk tot een geografisch kluwen aanleiding kan
geven. De discussie over geografische afbakening voor LMN kan niet los gezien worden van andere
initiatieven die in verschillende regio’s, provincies, arrondissementen etc. met vergelijkbare
doelstellingen (maar mogelijk andere grensafbakeningen) uitgebouwd worden. De mix van
initiatieven en geografische opdelingen is “op zich” geen probleem voor het RIZIV initiatief
zorgtrajecten, maar kan (op termijn) indirect een belemmerende factor worden, omdat heel vaak
dezelfde mensen of groepen betrokken worden in meer dan het RIZIV initiatief alleen. Bovendien
komen uit de focusgroepen met zorgverleners (beperkte) indicaties dat (sommige) patiënten het
ZT verwarrend vinden omdat de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de LMN, een invloed lijken te
hebben op hun keuzemogelijkheden van zorgverstrekkers. Ons inziens moet hierover een verder
debat ten gronde gevoerd worden (mogelijk ook op interministerieel niveau).
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3.3.3 Financiële prikkels
De innovatie wordt gestimuleerd door financiële prikkels, zowel op het niveau van de
zorgverstrekkers als op het niveau van de patiënten als op het niveau van de in te richten
ondersteunende netwerken. De financiering van de aanbodskant is afhankelijk van de grootte van
de doelgroep waarop het LMN zich richt. Het houdt ook stimulansen in (incentives) door patiënten
extra sociaal te beschermen om hen op die manier aan te sporen om preventief en proactief met
hun aandoening om te laten gaan. De doelstellingen die verwijzen naar een betere financiële
toegankelijkheid van zorg zijn in het RIZIV kader specifiek geformuleerd.
Op de RIZIV website worden verder een aantal verwachtingen geformuleerd ten aanzien van
verschillende beroepsgroepen die een rol spelen in de zorgtrajecten. Die zijn in het bijzonder
gespecifieerd met betrekking tot het type activiteiten en de “tijdslots” waarin die activiteiten
worden uitgevoerd. We zouden dus kunnen stellen dat het RIZIV in het kader van de zorgtrajecten
het “wat” helderder heeft beschreven. Om vergoed te worden dienen de betrokkenen een aantal
administratieve verplichtingen op te volgen. In de resultatensectie is voldoende aangegeven dat die
administratie als zwaar belastend wordt ervaren. De wijze waarop en het “hoe” taken worden
uitgevoerd loopt tussen en binnen projecten sterk uiteen. Daarmee willen we niet de indruk
wekken dat er een beste en unieke werkmethode moet vooropgesteld worden, maar er lijkt ons in
de toekomst meer geïnvesteerd te moeten worden in het evalueren van de effectiviteit en
efficiëntie van de werkpraktijken en dat meer helder een aansluiting wordt gezocht bij de
bestaande evidence. Hoewel de RIZIV teksten verwijzen naar evidence praktijk lijkt ons zeker wat
betreft de rol van de diverse beroepsgroepen, en de samenhang van de werkzaamheden van de
beroepsgroepen nog een weg te gaan.
Wat betreft de financiële tegemoetkomingen voor het netwerk krijgen we indicaties dat de
beschikbare middelen uiteenlopend worden aangewend. We willen er uitdrukkelijk op wijzen dat dit
onderzoek geen economisch evaluatieonderzoek inhoudt, maar het lijkt uit maatschappelijk
oogpunt relevant om hier ten gronde te onderzoeken of in alle projecten de middelen inderdaad
gebruikt worden voor de vooropgestelde kernactiviteiten. Bovendien krijgen we indicaties dat,
zeker voor kleinere projecten, de beschikbare middelen om het netwerk vorm te geven, mogelijks
niet toereikend zijn. Een aantal projecten rapporteert in elk geval dat het uitbouwen van een
multidisciplinaire stuurgroep, waarin verondersteld wordt dat professionals participeren, enkel
duurzaam zal functioneren als deze stuurgroep niet louter op vrijwilligheid moet functioneren. Dus
ook op het vlak van wat de stuurgroep moet doen, wat de bijdrage moet zijn aan de leden en hoe
de activiteiten van stuurgroep en LMN gemonitord worden, kan de werkwijze van het RIZIV
programma in de toekomst geoptimaliseerd worden.

3.3.4 De zorgtrajectpromotor
Zoals hoger al kort aangehaald, worden in het RIZIV programma middelen vrijgemaakt voor het
aanstellen van een zorgtrajectpromotor. De ZTP wordt verantwoordelijk gesteld voor de
bekendmaking van het zorgtraject in de regio, informatieverzameling, plannen en organiseren van
vergaderingen en het faciliteren van informatieverstrekking en communicatie. Maar het programma
laat een zekere vrijheid bij taakinvulling toe binnen de projecten. Het gevolg is dat op dit vlak
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grote verschillen opduiken. Projecten die hoger inzetten op het realiseren van zorgtrajecten (meer
dan op de LMN structuren), vullen de functie veel meer in als een ondersteunende functie voor de
(administratieve) taken van de huisartsen. In andere projecten wordt de functie ingevuld als de
spilfiguur voor de realisatie van het LMN als ondersteunende structuur. We hebben in de
resultatensectie ook al verwezen dat in sommige projecten de ZTP wordt ingezet voor taken die
niets met ZT of LMN te maken hebben.
Op basis van de vaststelling dat het als een lastige opdracht wordt ervaren om ZT te promoten en
dat na vier jaar nog niet zo’n groot aandeel huisartsen inschrijft op de ZT benadering, moet allicht
voor

de

nabije

toekomst

gereflecteerd

worden

hoe

de

beoogde

zorgverandering

kan

geoptimaliseerd worden. Het lijkt een nuttige oefening te zijn om de verschillende werkwijzen van
de zorgtrajectpromotoren meer verdiepend onder de loep te nemen en te bekijken hoe hun manier
van werken kan ondersteund worden met andere promotiestrategieën rond zorgtrajecten. Het valt
te

overwegen

om

ook

nationaal

en

eventueel

met

de

rol

van

de

ziekenfondsen

en

beroepsverenigingen een actievere bekendmaking te realiseren van het bestaan van de
zorgtrajecten.

109

4 Aanbevelingen
•

Zet de zorgtrajecten door onder de vorm van een proefprogramma, maar nog niet als een
structurele maatregel (ook rekening houdend met de komende staatshervorming):
o

Voer het debat over de huidig gehanteerde inclusie- en exclusiecriteria bij diabetes
patiënten, in het perspectief van het aanleren van gedragsveranderingen.

o

Verbreed niet te snel naar andere pathologiegroepen vóór inzicht is opgebouwd in
werkzame modellen uit bestaande trajecten.


Hou rekening met multi-/co-morbiditeiten en de wijze waarop die de uitrol
van ZT zal compliceren.

•

Denk na over de wijze waarop kan gestreefd worden naar een volledige territoriale dekking
van België.
o

Voer een debat en onderzoek wat de voor- en nadelen zijn van de wijze waarop
territoria van LMN worden afgebakend, met het oog op het vermijden van nodeloze
complexiteit.

•

Voer aanpassingen door die de contouren van het programma ZT/LMN aanscherpen. Wees
expliciet over de “verwachtingen”/doelstellingen waar projecten moeten naar streven:
o

Expliciteer

de verwachtingen over wat bedoeld wordt met multidisciplinair

samenwerken, en dat op de twee niveaus (LMN & ZT).
o

Geef wat meer richtlijnen over de verwachtingen m.b.t. het LMN, maar bewaak dat
projecten de kans blijven krijgen om hun werking op regionale context af te
stemmen.


Doelstellingen

over

rol

van

de

“organisator”

(i.c.

HAK)

kunnen

aangescherpt worden;


Opdracht van de ZTP aanscherpen;



Geef wat meer richtlijnen over frequentie en type/inhoud van vorming voor
zorgverstrekkers;
•



Trek lessen uit goede ervaringen van sommige projecten

Wat wordt verwacht over (a) de samenstelling en (b) de rol van de
stuurgroep:
•

De rol van de GDT in de LMN (en de verhouding met de HAK) dient
meer geëxpliciteerd te worden.

•

Indien in de loop van het vervolgprogramma bijsturingen gebeuren vanuit het RIZIV,
bewaak dan voldoende dat “eenduidige” informatie wordt verspreid onder de projecten, en
informeer tijdig.
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o

Ontwikkel een mechanisme om sneller feedback te geven aan projecten en probeer
terug te koppelen op de voortgangsverslagen van de projecten.

•

Verbreed de aanpak wat betreft de promotie van zorgtrajecten:
o

Leg de verantwoordelijkheid voor het promoten van de trajecten niet alleen bij de
promotoren.

o

Zorg dat het publiek/doelgroep beter begrijpt wat de gezondheidswinstdoelen zijn
van zorgtrajecten en waarom er nood is aan gedragsverandering: leg niet alleen de
nadruk op de verhoogde tegemoetkomingen.

•

•

Creëer ondersteuningsmogelijkheden voor de ZTP:
o

Binnen de projecten

o

Buiten de projecten

Versterk de rol van educatie/educatoren inhoudelijk en organisatorisch:
o

Zorg voor duidelijke taakafspraken in het multidisciplinair team en vermijd
tegenstrijdige informatie.

o

Gebruik of ontwikkel evidence ondersteunende educatiemethodieken.

o

Hou rekening met sociaal–economische en culturele verschillen van doelgroepen en
onderzoek hoe educatiestrategieën aangepast kunnen worden.

o

Overweeg in welke mate educatiesessies flexibeler kunnen worden aangewend voor
verschillende

doelgroepen,

en

overweeg

of

groepseducatie

kan

worden

aangeboden.
•

Ontwikkel een coaching- en ondersteunend model voor de uitwerking van de LMN’s:
o

Creëer een platform waarop ervaringen kunnen uitgewisseld worden tussen
projecten.

o

Verplicht projecten tot “verwetenschappelijken” van ervaringen en ondersteun met
“evidence”, niet alleen op het niveau van ZT maar ook op het niveau van
organisatieontwikkeling.

•

Bouw wetenschappelijke evaluatie in van bij de start van het programma (dus prospectief):
o

Zorg voor een prospectieve evaluatie die ook ondersteunend werkt voor de
projecten.

o

Bewaak ook de bereikte resultaten op patiëntniveau met een multi-dimensionele
dataverzameling.


(bepaalde)

patiënten

moeten

via

ZT

aangespoord

worden

tot

levensstijlveranderingen.
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