Kapucijnenvoer 39
3000 Leuven
 +32(0)16 33 69 10
fax: +32(0)16 33 69 22
www.kuleuven.be

REGISTRATIE EN MONITORING SYSTEMEN

Veerle De Jaegere
Ann DeSmet
Prof. dr. Chantal Van Audenhove

Leuven, juni 2011

Colofon
Opdrachtgever
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

Onderzoeksleiding
Prof. dr. Chantal Van Audenhove

Wetenschappelijk medewerkers
Veerle De Jaegere, Ann DeSmet

Administratieve ondersteuning
Lut Van Hoof, Manuela Schröder

Leuven, juni 2011

Inhoudstafel
Inleiding

5

Hoofdstuk 1 Criteria van effectieve registratie en monitoring systemen

6

Hoofdstuk 2 Een toelichting van een aantal belangrijke begrippen

8

1

Registratie versus monitoring systemen

8

2

Patiëntendossier versus zorgcoördinatieplan

8

2.1

Patiëntendossier

2.2

Zorgcoördinatieplan

Hoofdstuk 3 Huidige registratie en monitoring systemen

8
10
11

1

De Minimale Psychiatrische Gegevens / Résumé Psychiatrique Minimum

11

2

Data van het InterMutualistisch Agentschap / l’Agence InterMutualiste

12

3

De Minimale Ziekenhuis Gegevens / Résumé Hospitalier Minimal

13

4

IZAG en IPAG toepassingen (Vlaanderen)

14

5

Vesta (Vlaanderen)

15

6

Psychiatrisch casusregister

15

7

Elektronisch Patiënten Dossier

16

7.1

Het elektronisch patiënten dossier binnen centra voor geestelijke gezondheidszorg

18

7.2

Het landelijk elektronisch patiënten dossier uit Nederland

19

8

Het FACT bord in Nederland

21

9

VDIP score borden

24

10

De zorgmonitor (Nederland)

26

11

The Clinical Outcomes in Routine Evaluation System

28

12

Tool voor uitkomstenmanagement

29

13

De inter-Resident Assessment Instrument

31

13.1 Een toepassing van de Inter-RAI in België

37

Verdere ontwikkelingen rond het uitwisselen van informatie

40

14.1 Binnen ziekenhuizen

40

14.2 Binnen de eerste lijn (Vlaanderen)

40

14.3 Een afstemming tussen verschillende lijnen

41

14

Hoofdstuk 4 Samenvatting en conclusies

43

Hoofdstuk 5 Résumé et conclusions

47

Referenties

50

Lijst tabellen
Tabel 1: Vergelijking tussen MPG/RPM en IMA/AIM data met betrekking tot medicatie

13

Tabel 2: Een overzicht van voor- en nadelen van EPD

16

Tabel 3: Een overzicht van OP en AF criteria

21

Tabel 4: Een overzicht van de FACT bord procedure

22

Tabel 5: Een overzicht van de 7 categorieën van patiëntengroepen op het FACT bord

23

Tabel 6: Overzicht van de verschillende types van opvolging op het VDIP score bord

25

Tabel 7: De verschillende luiken van het scoreformulier van het ZorgMonitor- Interview

26

Tabel 8: Een overzicht van de Minimum Data Set (MDS)

31

Tabel 9: Een overzicht van de‘Mental Health Assessment Protocols (MHAPs)

32

Tabel 10: Overzicht van de projecten over of met Inter-RAI

37

Tabel 11: Een SWOT-analyse van de Bel-RAI

39

Lijst figuren
Figuur 1: Generatiemodel van Gartner

17

Figuur 2: Opzet landelijk EPD van Nederland

20

Figuur 3: Voorbeeld van een VDIP score bord

24

Figuur 4: Een illustratievoorbeeld van de TUM

30

Figuur 5: Een voorbeeldpagina uit de webapplicatie Bel-RAI

38

Figuur 6: Informatie uitwisseling tussen verschillende actoren: de gewenste situatie

42

Inleiding

In het kader van het hervormingsprogramma ‘naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de
realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken’ (wetsartikel 107) is er nood aan een registratie en
monitoring systeem dat het mogelijk maakt om relevante informatie toegankelijk en bruikbaar te
maken over verschillende voorzieningen en sectoren heen. Personen met geestelijke
gezondheidsproblemen doen namelijk in toenemende mate beroep op verschillende zorgsettings.
Voor die personen verhoogt een communicatiesysteem de continuïteit van zorg. Voor de betrokken
organisaties biedt het de mogelijkheid om effectief te communiceren met andere voorzieningen en
sectoren, om zorgplannen te implementeren die meer aansluiten bij de noden van patiënten, alsook
om het gebruik van zorgplannen ook na ontslag te continueren (Hirdes et al., 2008).
Dit document bestaat uit verschillende delen. Een eerste deel omvat criteria voor effectieve registratie
en monitoring systemen. Een tweede deel biedt verduidelijking rond een aantal belangrijke begrippen.
Een derde deel licht een aantal bestaande registratie en monitoring systemen toe. De opsomming is
niet exhaustief. De toegelichte voorbeelden vertrekken bij de bestaande systemen van
dataverzameling en hebben voornamelijk als doel een illustratie te geven rond mogelijke manieren van
registreren en monitoren in de nabije toekomst. Bovendien zijn er voor bepaalde systemen al heel wat
genuanceerde studies verricht waardoor veel informatie voorhanden is over de ervaren meerwaarde
en knelpunten. Andere systemen zijn relatief nieuw, waardoor er nog minder kennis is over de
verwachte meerwaarde en knelpunten. Dit verklaart ook waarom de bespreking van alle systemen niet
even uitgebreid is. Het laatste deel omvat een overzicht van de besproken systemen en de verdere
uitdagingen hierbij.
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Verschillende studies formuleerden aandachtspunten bij het hanteren van een registratie en/of
monitoring systeem ((Knowles, 2009; Vanderplasschen, Colpaert, Lievens, & Broekaerts, 2003) en
Interface-studie (Buntinx et al., 2003; De Lepeleire et al., 2005)):
1. Internationaal gevalideerde systemen.
2. Gestandaardiseerde systemen opdat het mogelijk is om de verzamelde data te hanteren over
verschillende voorzieningen en sectoren heen en om in een interdisciplinair team samen te
werken. Om deze reden dient de informatie eveneens inhoudelijk relevant te zijn voor elke
betrokken organisatie.
Rekening houdend met de verschillende culturen van de disciplines die betrokken zijn, kan
een opsplitsing in meerdere secties hierbij aangewezen zijn. Vb. een sectie enkel voor
psychologen met objectieve en subjectieve informatie die hen kunnen helpen in hun
eerste assessment van de patiënt. Een sectie voor zowel de psychologen als de
eerstelijnswerkers met informatie rond assessment en planning van de behandeling.
Het hanteren van een gedeelde taal om de communicatie te bevorderen. Communicatie
dient op een beknopte manier te gebeuren, begrijpbaar voor iedereen.
3. Toegankelijkheid voor professionele zorgverleners op hetzelfde moment. Het is natuurlijk een
mogelijkheid dat verschillende personen toegang hebben tot verschillende delen of secties
van het registratiesysteem (zie puntje hierboven).
4. De bruikbaarheid van gegevens op niveau van zorgequipe, netwerk, beleid en voor
onderzoeksdoeleinden.
5. Geheimhouding en vertrouwelijkheid: rekening houden met de wetgeving inzake
beroepsgeheim en waken over de privacy van de geregistreerde patiënten. Gegevens dienen
beveiligd te worden opdat ze niet direct beschikbaar zijn voor deze die er geen toegang toe
hebben. Het systeem kan eventueel ook registreren wie informatie heeft opgevraagd, op welk
moment en met welke bedoeling. Het is belangrijk om de patiënt te informeren over de
registratie van gegevens en hun toestemming te vragen.
6. Evaluatie is mogelijk op een regelmatige basis: er is een flexibele aanpassing mogelijk aan de
noden van specifieke functies (vb. modules die gericht zijn op preventie en vroegdetectie). Het
is aanpasbaar aan alle zorgcontexten, waardoor het systeem gebruikt kan worden in
verschillende fasen van het hulpverleningsproces.
7. Zorgcontinuïteit, de klinische toestand longitudinaal opvolgen. Het opvolgen van patiënten en
het hulpverleningsproces op langere termijn zorgen ervoor dat bepaalde trends en evoluties
nagegaan kunnen worden.
8. Holistische visie (globaal) op het assessment van de patiënt. Het systeem omvat alle relevante
informatie voor de behandeling van een bepaalde persoon.
9. (Hulp bij) het opstellen van een zorgplan.
10. Een minimale belasting in gegevensverzameling. Een goed evenwicht vinden tussen te veel en
te weinig informatie. Het systeem moet de mogelijkheid toelaten om registratiegegevens snel
en accuraat te verwerken. Psychologen zouden een key role moeten spelen in het bepalen
welke data waardevol zijn om te verzamelen en documenteren, alsook hoe deze data gebruikt
kunnen worden als deel van een patiëntendossier.
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11. Mogelijkheid om kwaliteitsindicatoren te bepalen. Dit laat toe om verschillende afdelingen
met elkaar te vergelijken, een implementatieproces te evalueren en verbeterpunten binnen
een werking te formuleren.
Het kenniscentrum voor de gezondheidszorg (Vlayen et al., 2006) formuleerde een aantal
aanbevelingen om in overweging te nemen bij het ontwikkelen van een kwaliteitsindicatorsysteem,
namelijk:



De doelstellingen en het gebruik van elk kwaliteitsindicatorsysteem dienen op voorhand duidelijk
afgesproken en geëxpliciteerd te worden.



Een valide en volledige database, met nadruk op een administratieve vereenvoudiging, het
vermijden van dubbele registraties, een uniforme registratiemethode en benadering, alsook tijdig
feedback geven aan de gebruikers om bruikbaar te zijn.



Een transparante betrokkenheid van klinische experten bij de selectie en formulering van klinische
kwaliteitsindicatoren.
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1

Registratie versus monitoring systemen

Registratie systemen hebben als doel gegevens vast te leggen, waarbij de definities van te registreren
onderwerpen door alle aanleverende personen en instanties worden gehanteerd. Monitoring
systemen kunnen bepaalde effecten van het gevoerde (ruimtelijke) beleid systematisch opvolgen en in
kaart brengen. Deze gegevens laten toe om het beleid te evalueren en zonodig bij te sturen1.
In de context van de hervormingsprojecten binnen artikel 107 betekent dit dat registratiesystemen
zich beperken tot het registreren van gegevens van de projecten, terwijl monitoring systemen zullen
toelaten om de evolutie van projecten op te volgen en mogelijke aandachtspunten te detecteren.
Voornamelijk de monitoring systemen zouden een belangrijke meerwaarde kunnen bieden in de
systematische opvolging en ondersteuning van de hervormingsprojecten.

2

Patiëntendossier versus zorgcoördinatieplan

2.1

Patiëntendossier

Het patiëntendossier moet bruikbaar zijn voor elke behandelaar in de gezondheidszorg. De omslag van
een dossier omvat het dossiernummer, de naam van de patiënt, alsook de namen van alle
verantwoordelijke zorgverleners met specificatie van de periode. Het dossier zelf bestaat uit
verschillende documenten die zijn gedateerd en ondertekend, alsook systematisch gerangschikt en
gebundeld. Een eerste document is een getypt intakeverslag met minstens een duidelijke beschrijving
van de klachten en condities die deze klachten mogelijk in stand houden. Een onderzoeksverslag kan
ook deel uitmaken van het patiëntendossier. Dit is een verslag dat opgesteld wordt als na de intake
nader onderzoek is verricht. Een derde document is een behandelplan, samen met een aantekening
waaruit blijkt dat de patiënt instemt met het plan. Het behandelplan bestaat uit een omschrijving van
klachten, hypothesen over condities die de klachten in stand houden, een voorgenomen
behandelmethode/wijze, alsook het beoogd resultaat. Voor een omschrijving van klachten en het
beoogd resultaat is het de patiënt die bepaalt wat opgenomen wordt. Een omschrijving van klachten
omvat de aard, ernst en consequenties daarvan voor het dagelijks leven. Het opstellen van hypothesen
en het bepalen van behandelmethoden/wijzen zijn het terrein van zorgverlener. De
behandelmethoden kunnen zowel kwalitatief (methode) als kwantitatief (frequentie en duur). Een
patiëntendossier omvat ook doorlopende aantekeningen die zich toespitsen op het verband tussen de
belevenissen van patiënt en de activiteiten van de zorgverlener. Op die manier is er een actueel beeld
van het verloop van de behandeling. Evaluaties, zowel tussentijdse als afsluitende, worden ook
1

http://www.encyclo.nl
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opgenomen in het dossier. Een tussentijdse evaluatie (vb. om de zes maanden of omwille van een
bepaalde reden) gaat na of de middelen volgens plan worden aangewend, en of dat leidt tot het
verdwijnen of verminderen van klachten. Het patiëntendossier omvat ook de correspondentie. Dit zijn
o.a. brieven voor behandelplan, voor tussentijdse en afsluitende evaluatie, voor aanmelding en
verwijzing, toestemmingsverklaringen van de patiënt. Die informatie is in feite bestemd voor iedereen
die deze informatie nodig heeft (Beenackers, 1999; Beenackers, 2003).
De inhoud van een patiëntendossier kan je opdelen in twee mappen, namelijk een documentenmap
en een werkmap.



Een documentenmap biedt een volledig beeld van alle belangrijke aspecten van de behandeling.
Informatie van andere instellingen komt ook in deze map. Als er twee of meer behandelaars zijn,
delen zij de documentenmap. Deze map omvat stukken die getypt en goed verzorgd zijn. Om
informatie aan derden te verstrekken, volstaat het een kopie te maken van bepaalde documenten
uit de map.



Een werkmap is voor intern gebruik en draagt de stempel van de individuele zorgverlener. Aan
deze documenten worden minder hoge eisen gesteld (oa. qua leesbaarheid en begrijpbaarheid).

De opdeling van een patiëntendossier in een documentenmap en een werkmap biedt verschillende
voordelen. Ten eerste sluit het aan bij het gevoel van behandelaars dat niet alle stukken even
belangrijk zijn. Ten tweede heeft elke behandelaar een eigen werkmap (tenzij ze samen dezelfde
behandeling geven), delen ze de documentenmap met elkaar en stellen dit ook samen op. Er is
garantie op een integratie, terwijl elke individuele therapeut ook nog genoeg speelruimte krijgt voor
zichzelf. Tot slot sluit deze tweedeling aan bij de ontwikkeling van een elektronisch dossier. De inhoud
van een documentenmap staat dan gelijk aan de inhoud van het elektronisch dossier (Beenackers,
1999; Beenackers, 2003).
Een studie van LUCAS (Everaert, Scheerder, De Coster, & Van Audenhove, 2007) heeft de criteria van
Beenackers (Beenackers, 1999; Beenackers, 2003) getoetst aan de behandelplannen en
patiëntendossiers van een aantal CGG.
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Zorgcoördinatieplan

Een West-Vlaamse projectgroep heeft samen met LUCAS een zorgcoördinatieplan ontworpen. In hun
studie worden de basisprincipes, het ontwerp en de procedure voor het gebruik van een
zorgcoördinatieplan toegelicht (De Rick, Loosveldt, Van Audenhove, & Lammertyn, 2003).
Een zorgcoördinatieplan kent twee basisprincipes. Een eerste basisprincipe duidt erop dat het
zorgcoördinatieplan een middel is om een overzicht te bewaren van alle ondersteuning die de patiënt
krijgt of niet krijgt. Op die manier hebben zowel de patiënt als de zorgverleners of andere betrokkenen
een houvast gedurende de periode waarin de patiënt ondersteund wordt, alsook biedt het de
mogelijkheid om zorg op elkaar af te stemmen. Een tweede basisprincipe is dat het
zorgcoördinatieplan dient aan te sluiten bij de wensen van de patiënt. Dit kan geformaliseerd worden
door de patiënt voldoende te informeren en hem/haar uitdrukkelijk om toestemming vragen voor
bepaalde acties (de zogenaamde geïnformeerde toestemming).
Een zorgcoördinatieplan omvat een registratie van de gegevens die belangrijk zijn voor de afstemming
van de zorg en begeleiding die de verschillende zorgverleners bieden. Het zorgcoördinatieplan is een
middel om het overleg tussen verschillende zorgverleners op een gestructureerde manier te laten
verlopen. Een gedetailleerde uitwerking van de zorg of begeleiding komt in de individuele
begeleidingsplannen die elke zorgverlener apart opstelt.
Een zorgcoördinatieplan omvat zeven verschillende rubrieken die in grote lijnen passen voor elke
patiënt. De precieze uitwerking ervan kan verschillen naargelang het belang ervan voor die specifieke
patiënt. De rubrieken zijn: de persoonlijke gegevens van de patiënt, een overzicht van
hulpverleningsgeschiedenis, een overzicht van de medicatie, een overzicht van derden die
ondersteund of bij de zorg betrokken moeten worden, een beschrijving van de behandeling en
begeleiding aan de hand van acht levensdomeinen, een beschrijving van het verloop van de
behandeling en begeleiding, en tot slot een formulier met de contactgegevens van alle betrokken
(in)formele zorgverleners.
Bij het werken met zorgcoördinatieplannen is het belangrijk om procedures op te stellen. Deze
procedures laten toe om gestandaardiseerd te werken, alsook voorkomt het dat er problemen rijzen in
verband met beslissingsvrijheid en autonomie van de patiënt, privacy en verantwoordelijkheden. De
procedure bestaat uit verschillende stappen. Een eerste stap is dat zorgverleners zelf het initiatief
nemen om een zorgcoördinatieplan op te stellen. Een tweede stap is het vragen van de uitdrukkelijke
toestemming aan de patiënt. Een derde stap is het maken van afspraken over de inhoud en wie er
toegang toe heeft. Tot slot zijn er afspraken opgesteld over de manier waarop informatie gedeeld
wordt.
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1

De Minimale Psychiatrische Gegevens / Résumé Psychiatrique Minimum

De registratie van Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) / Résumé Psychiatrique Minimum (RPM)2
is een verplichte registratie in alle Belgische psychiatrische ziekenhuizen (PZ), psychiatrische afdelingen
in algemene ziekenhuizen (PAAZ), initiatieven beschut wonen (IBW) en de psychiatrische
verzorgingstehuizen (PVT).
De geregistreerde informatie omvat:



De socio-economische kenmerken van de patiënt.



De diagnose (DSM-IV) en problemen op verschillende domeinen bij opname.



De behandelingsgegevens en therapeutische doelstellingen (stabiliseren van symptomen, het
aanbieden van omvattende zorg).



De diagnose en overblijvende problemen bij ontslag.

De registratie van deze informatie gebeurt op een continue wijze, namelijk bij aanvang van de
medisch-psychiatrische behandeling, bij elke afzonderlijke periode van de behandeling en bij het
afsluiten van de behandeling.
De MPG/RPM registratie heeft als doel het te voeren gezondheidsbeleid te ondersteunen op vlak van:



De vaststelling van de behoeften aan psychiatrische voorzieningen.



De omschrijving van de kwalitatieve en kwantitatieve erkenningsnormen van de psychiatrische
ziekenhuizen en diensten, de psychiatrische verzorgingstehuizen of de initiatieven van beschut
wonen.



De organisatie van de financiering van de psychiatrische ziekenhuizen en diensten, de
psychiatrische verzorgingstehuizen of de initiatieven van beschut wonen, met inbegrip van de
controle op het goed gebruik van de overheidsmiddelen.



Het uitstippelen van een beleid op basis van epidemiologische gegevens.

Knelpunten en mogelijke oplossingen
Een rapport van LUCAS (De Groof, Bianchi, Jacob, Declercq, & Van Audenhove, 2009) heeft het
registratiesysteem van de MPG/RPM vergeleken met het monitoring systeem van de inter-RAI Mental
Health3. De instellingen die betrokken werden bij dit onderzoek wezen op een aantal knelpunten bij
het gebruik van de MPG/RPM. In het LUCAS rapport worden mogelijke oplossingen voorgesteld voor
die knelpunten. Een studie van het kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) licht ook een aantal
2

http://v2p.health.fgov.be/eportal/Healthcare/Healthcarefacilities/Registrationsystems/index.htm

3

Dit monitoringssysteem zal toegelicht worden in paragraaf 13 van dit hoofdstuk
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minpunten van de MPG/RPM toe (Verniest et al., 2008). Hieronder volgt een overzicht van de
knelpunten en mogelijke oplossingen die geformuleerd werden:



De sector is ontevreden over de MPG/RPM. Het is een vrij uitgebreid instrument waardoor het
een grote registratielast met zich meebrengt voor GGZ-voorzieningen. Bovendien levert het niets
op voor de hulpverlening, want het omvat geen gevalideerde uitkomstmetingen.




Geen goede afstelling op bepaalde leeftijdsgroepen (zoals kinderen) en opnamemodaliteiten
(zoals Initiatieven Beschut Wonen).




2

Een mogelijke oplossing is een betere afstelling door voor enkele onderdelen specifieke
vragen per leeftijdsgroep en opnamemodaliteit te gebruiken.

Het is niet mogelijk om zorgcircuits van patiënten over verschillende voorzieningen heen te
volgen.




Een mogelijke oplossing is het beperken van de registratielast. Dit kan door de continue
registratie in te perken en daarnaast op bepaalde momenten uitgebreidere informatie op te
vragen over patiënten die op dat moment in de voorziening aanwezig zijn. Op die manier is de
verzamelde informatie fijner en kwaliteitsvoller. Nadelen hierbij zijn dat er niet over alle
patiënten informatie wordt verzameld, dat het klinisch profiel van de patiënt niet meer over
de tijd kan gevolgd worden, alsook dat er piekmomenten kunnen ontstaan waarop er veel
gegevens verzameld dienen te worden.

Een mogelijke oplossing is het zichtbaar maken van zorgcircuits via het aanmaken van een
uniek patiëntennummer. Op basis van dit nummer kan in kaart gebracht worden in welke
voorzieningen een bepaalde persoon hulp ontvangen heeft.

Het systeem geeft enkel een indicatie of een bepaalde activiteit al dan niet heeft plaatsgevonden.
Het systeem brengt niet in kaart wat de intensiteit is van deze activiteiten, noch de geschiktheid of
het doelbewust gebruik ervan.

Data van het InterMutualistisch Agentschap / l’Agence InterMutualiste

De gegevens worden verzameld via de individuele ziekteverzekeringsinstellingen ('mutualiteiten') door
het Intermutualistisch Agentschap (IMA) / l’Agence InterMutualiste (AIM)4. Deze data omvatten
informatie over:



de verzekerden: woonplaats, geslacht, leeftijd, terugbetalingsregeling, …



de medische prestaties, zoals consultaties, medische onderzoeken, labo-analyses, terugbetaalde
geneesmiddelen, …

De data van het intermutualistisch agentschap zijn exhaustief voor België. De data zijn van goede
kwaliteit, gedetailleerd, alsook longitudinaal. Tabel 1 biedt een vergelijking van de MPG/RPM data met
de IMA/AIM wat betreft de registratie van medicatie (Verniest et al., 2008).

4

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Over-deze-cijfers/Databank - IMA/ http://www.nic-ima.be/
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Tabel 1: Vergelijking tussen MPG/RPM en IMA/AIM data met betrekking tot medicatie
MPG / RPM

IMA / AIM

Het toedienen van medicatie gedurende de laatste
6 maanden.

Het gebruik van medicatie gedurende 2 jaar.

Indeling van medicatie in 9 algemene categorieën.

Gedetailleerde informatie over het gebruik van
medicatie (frequentie etc.).

Registratie van medicatie gedurende een verblijf in
een specifieke afdeling van 1 ziekenhuis.

Registratie van medicatie in andere
settings/ziekenhuizen/afdelingen bij een kortere
onderbreking dan 6 maanden.
Informatie over niet terugbetaalde medicatie (Dcategorie) is van beperkte waarde, voornamelijk als
de persoon verblijft in beschut wonen.

Bron: Verniest et al., 2008

Mogelijke beperkingen
De IMA/AIM gegevens omvatten geen informatie over de inhoud van zorg, of over patiënt profielen
en/of klinische profielen. De informatie over de medische prestaties is beperkt tot de datum en de
aard van de voorschrijver. De resultaten van onderzoeken of de redenen voor consultatie, opname of
interventie zijn niet gekend (Verniest et al., 2008).

3

De Minimale Ziekenhuis Gegevens / Résumé Hospitalier Minimal

De registratie van Minimale Ziekenhuis Gegevens (MZG) / Résumé Hospitalier Minimal (RHM)5 is
verplicht in alle Belgische niet-psychiatrische ziekenhuizen.
Deze registratie omvat:



Administratieve, medische, verpleegkundige en personeelsgegevens.



Gegevens in het kader van de functie ‘mobiele urgentiedienst/service mobile d’urgence’
(MUG/SMUR).

De registratie van verpleegkundige en personeelsgegevens is per periode van 4 x 15 dagen. De
registratie van de medische gegevens en de MUG/SMUR gebeurt dagelijks.
De registratie van MZG/RHM-gegevens heeft enerzijds als doel om het gezondheidsbeleid in het
ziekenhuis te ondersteunen via een algemene en individuele feedback. Op die manier kunnen
ziekenhuizen zich ten opzichte van andere analoge ziekenhuizen situeren en hun intern beleid
5

Vanaf 2007 omvat de registratie van MZG/RHM alle voorgaande registraties van Minimale Klinische Gegevens /
Résumé clinique minimum (MKG/RCM), de Minimale Verpleegkundige Gegevens / Résumé infirmier minimum
(MVG/RIM) en de Mobiele Urgentie Groep / Service mobile d’Urgence (MUG/SMUR).
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bijstellen. Anderzijds heeft het ook als doel om het te voeren gezondheidsbeleid te ondersteunen,
namelijk:



Het bepalen van de behoeften inzake ziekenhuisinstellingen.



Het vaststellen van de kwalitatieve en kwantitatieve erkenningsnormen voor de ziekenhuizen en
hun diensten.



De organisatie van de financiering van de ziekenhuizen.



Het uitstippelen van het beleid betreffende de uitoefening van de geneeskunde, de verpleegkunde
en de paramedische beroepen.



Het uitstippelen van een epidemiologisch beleid.

4

IZAG en IPAG toepassingen (Vlaanderen)

‘IZAG’ staat voor de Informatiestroom tussen de Ziekenhuizen en de Administratie Gezondheidszorg.
Deze toepassing is in 2000 geïntroduceerd in de algemene ziekenhuizen om de gegevensverzameling
en gegevensuitwisseling te vergemakkelijken tussen de algemene ziekenhuizen en het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid van het Vlaamse Ministerie. ‘IPAG’ is een gelijkaardige toepassing als
het IZAG, maar dan binnen psychiatrische ziekenhuizen. Dit wordt gebruikt sinds 2001.
IPAG en IZAG zijn MS Accesstoepassingen die het mogelijk maken dat (psychiatrisch) ziekenhuizen
bepaalde gegevens invoeren. Deze gegevens zijn nodig in het kader van de beleidsvoering en inspectie
van de Vlaamse Gemeenschap en worden jaarlijks opgevraagd. Meer specifiek gaat het om volgende
gegevens:



Personeelscijfers (zowel voor het medische als niet-medische kader).



Activiteitsgegevens over verblijven en verpleegdagen per hospitalisatiedienst.



Aantal patiënten of opnames voor de verschillende zorgprogramma’s en medisch-technische
diensten.

Deze gegevens laten toe om een zo duidelijk mogelijk beeld van de instelling te vormen op het vlak
van organisatie, personeelsbestand, activiteiten... Ze kunnen ook aangewend worden om het totale
ziekenhuislandschap te schetsen waaraan dan een specifiek (psychiatrische) ziekenhuis gespiegeld
wordt.
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Vesta (Vlaanderen)

Vesta is een systeem van elektronische gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid en de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg6.
Het systeem omvat naast een aantal personeelszaken en subsidiegerelateerde aspecten, ook
patiëntgerelateerde zaken. Meer specifiek omvatten patiëntgerelateerde zaken:



Gegevens over patiënten van de eigen dienst voor gezinszorg (vb. gezinssamenstelling, datum van
het laatste huisbezoek, andere professionele hulp zoals huisarts, thuisverpleegkundige of
poetshulp, ...).



Gegevens over alle patiënten die zorg krijgen van een dienst van gezinszorg of in het recente
verleden (namelijk waarbij het laatste huisbezoek uiterlijk twee jaar geleden plaatsvond).

Het systeem heeft twee doelstellingen. Een eerste doel is het verbeteren van de subsidiëring van de
diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Het zorgt namelijk voor een efficiënte en snellere
uitbetaling van de subsidies voor gezinszorg. Dit is mogelijk via een systeem waarbij de diensten zelf
de subsidiegegevens elektronisch versturen naar een centrale databank, waarna het agentschap die
gegevens controleert en de subsidieberekening uitvoert. Een tweede doel is ervoor te zorgen dat
gegevens over patiënten, die geholpen werden door de diensten voor gezinszorg, beschikbaar zijn in
een centrale databank voor verwerking.

6

Psychiatrisch casusregister

Een psychiatrisch casusregister (pcr) is een epidemiologisch, regiogebonden onderzoeksinstrument dat
gebruikt wordt in oa. Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
Psychiatrische Casus Registers Nederland is de gecombineerde database van de Psychiatrisch Casus
Registers Rijnmond, Noord-Nederland en Zuid-Limburg7. Het omvat de gegevens van alle contacten die
inwoners van een bepaalde regio hebben met alle voorzieningen binnen de geestelijke
gezondheidszorg (inclusief de verslavingszorg). Deze gegevens worden op een centraal punt verzameld
en gekoppeld. Het koppelen van gegevens betekent dat gegevens van een bepaalde patiënt bij elkaar
worden gebracht als deze opnieuw in de zorg komt. Op die manier is er een continu en betrouwbaar
beeld van het gebruik van zorg.
Er is aandacht voor de privacy van de patiënt. De benodigde persoonskenmerken (namelijk
geboortedatum, geslacht en drie medeklinkers uit de familienaam) laten niet toe om de GGZ-patiënten
in de bronpopulatie te identificeren. Bovendien worden de kenmerken ook versleuteld tot een getal
van vijftien cijfers (de zgn. pcr-code) waarin de oorspronkelijke gegevens niet meer herkenbaar zijn.
Het doel van de registratie is gegevens te verzamelen over patiënten en hun zorggebruik in een
bepaalde regio (prevalentie- en incidentiecijfers), alsook de wijze waarop ze daar gebruik van maken.
6

http://www.zorg-en-gezondheid.be/vesta/

7

http://www.zorggegevens.nl/zorg/geestelijke-gezondheidszorg/
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Op macroniveau levert dit gegevens op over ontwikkelingen in de zorg (vb. de extramuralisering). Deze
gegevens en dergelijke systemen bevorderen dus een evaluatie van de zorg en de betrokken diensten.
Een beperking hierbij is echter dat het enkel voor een beperkte doelgroep is, alsook registreren deze
systemen niets over de noden van patiënten (Perera, Soremekun, Breen, & Stewart, 2009; Fryers &
Greatorex, 1994).
In het Verenigd Koninkrijk zijn er ook nog andere registers. ‘At risk’ registers definiëren de ‘at risk’
status bij screening. In ‘disease registers’ wordt elke persoon met een specifieke diagnose opgenomen
(Perera, Soremekun, Breen, & Stewart, 2009; Fryers & Greatorex, 1992).

7

Elektronisch Patiënten Dossier

Het elektronisch patiënten dossier (EPD) is een geautomatiseerd multidisciplinair zorgdossier waarin
diverse zorgverleners verslag doen van de zorgbehoefte en zorgverlening van de toevertrouwde
patiënten. Meer bepaald omvat een EPD alle gegevens in elektronische vorm die nodig zijn om een
patiënt te kunnen behandelen (vb. laboratoriumuitslagen, medische, verpleegkundige, psychologische
of psychiatrische gegevens). Het EPD is een communicatie-instrument tussen zorgverleners en een
hulpmiddel om grote hoeveelheden informatie sneller te kunnen raadplegen, te verwerken en te
bewaren. Het verhoogt de accuraatheid en precisie van patiëntendata, er zijn meer mogelijkheden om
documentatie te standaardiseren en de administratieve lasten worden verminderd.
De primaire doelstelling van het EPD is het ondersteunen van het zorgproces. Een goed EPD kan
inspelen op zorgtrajecten en de betrokkenen helpen in het opvolgen hiervan. Concreet zou vb. een
verpleegkundige een herinnering kunnen krijgen als een bepaalde handeling moet uitgevoerd worden.
Hierdoor kan het zorgproces efficiënter en kwaliteitsvoller verlopen. Tabel 2 biedt een overzicht van
voor- en nadelen van het EPD (Thijssen, 2009).
Tabel 2: Een overzicht van voor- en nadelen van EPD
Voordelen EPD

Nadelen EPD

Een patiëntendossier kan tegelijkertijd op
verschillende plaatsen door verschillende
behandelaars geraadpleegd worden.

Het is een nieuwe, nog onbekende techniek.

Het ondersteunt/bevordert een uniforme
eenduidige verslaggeving.

Hogere drempel invoeren van niet of weinig
gestructureerde informatie.

De vastgelegde informatie is bruikbaar voor
wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsbewaking
of management.

Het raadplegen vereist specifieke kennis en
vaardigheden.

Het is mogelijk om de koppeling te maken met
specifieke afdelingssystemen.

Een afhankelijkheid van techniek, vb.
beschikbaarheid pc’s, uitvallen van het systeem.

Er is een koppeling met het
apotheeksysteem/medicatiebewaking.

Het vraagt veel werk om dossiers te
standaardiseren.

Er is een betere communicatie met de eerste lijn.

Een scholing is vereist in het werken met
computers.
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Het dossier kan niet kwijtraken en is beter
beveiligd.

Het is vervelend om een beeldscherm te lezen.

Een efficiëntere en goedkopere archivering.

Actuele patiënten zullen in het EPD ingevoerd
moeten worden.

Bron: Thijssen, 2009

De zorg kent één generatiemodel van het EPD, dat opgesteld is door de Gartner analist Dr. Thomas
Handler (1998)8. Dit model onderscheidt vijf generaties van het EPD, namelijk van eenvoudige
systemen met rapportagemogelijkheden tot complexe, geïntegreerde systemen die real-time
ondersteuning bieden bij de zorg activiteiten op locatie (zie Figuur 1). Een eerste generatie (‘the
collector’) duidt op simpele systemen die data uit verschillende bronnen aanbieden, zoals data uit
laboratoria. Hierbij is er sprake van eenrichtingsverkeer. Inzage kan, maar het is niet mogelijk om
zaken toe te voegen of te veranderen. Een tweede generatie (‘the documentor’) omvat basissystemen
waarbij de zorgverlener zowel gegevens kan raadplegen als toevoegen. Een derde generatie (‘the
helper’) wijst op geavanceerde systemen die de zorgverlener ondersteunen bij de werkzaamheden.
Het proces dat de patiënt doorloopt is namelijk stap voor stap opvolgbaar. Momenteel zijn de meeste
elektronische patiënten dossiers van de derde generatie. Een vierde generatie (‘the colleague’) zijn de
meer geavanceerde systemen die kennis kunnen koppelen aan het specifieke ziektebeeld van een
patiënt. Op die manier is het mogelijk om adviserend te werken bij vb. het voorschrijven van
medicatie. De vijfde generatie (‘the mentor’) zijn complexe systemen die uitgaan van de specifieke
situatie van de patiënt en de zorgverlener ondersteunen bij het nemen van beslissingen.

Figuur 1: Generatiemodel van Gartner

8

http://www.embrazit.com/EPD-Generatie-Model-Gartner.html
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Op dit moment zijn er verschillende systemen die instaan voor een beveiligde uitwisseling van
gegevens. In feite zou het EPD op deze bestaande systemen moeten gebouwd worden, om op die
manier alle gegevens die geregistreerd worden bij elkaar te brengen. Een aantal voorbeelden van die
systemen zijn (Thijssen, 2009)9:



MyCareNet
die
de
beveiligde
communicatie
tussen
zorgverleners
mutualiteiten/verzekeringsinstellingen verzorgt. CareNet is het equivalent voor ziekenhuizen.



Portahealth als een gecentraliseerd systeem waarmee anonieme gegevens van verschillende
registratiesystemen van alle ziekenhuizen in België op een beveiligde manier kunnen uitgewisseld
worden tussen het ziekenhuis en de FOD Volksgezondheid.



Medibridge en Mediring platformen wisselen medische verslaggeving op een beveiligde manier uit
tussen alle zorgverleners.

7.1

en

Het elektronisch patiënten dossier binnen centra voor geestelijke gezondheidszorg

Het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg bepaalt voor alle vestigingen
en antennes van centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) een verplichte registratie met
betrekking tot10:



Een gestandaardiseerde verzameling van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van de
kenmerken van de patiëntenpopulatie en van de geleverde verantwoorde zorg en dit met het oog
op de zelfevaluatie van het centrum voor geestelijke gezondheidszorg en het leveren van
relevante informatie aan de regering (Artikel 12).



De factoren die op systematische wijze de geestelijke gezondheid van de bevolking van hun
werkgebied beïnvloeden en dit door interpretatie van de gegevens die worden verzameld in het
kader van de registratie. Deze signalering aan de regering gebeurt driejaarlijks (Artikel 15).

Deze gegevens worden maandelijks geanonimiseerd (namelijk zonder namen of adressen van
patiënten of personeelsleden) verstuurd naar de Vlaamse overheid (Agentschap Zorg en Gezondheid).
Tot 2007 verliep dit hoofdzakelijk via registratieprogramma’s vanuit de overheid. Erna schakelden alle
CGG in het Vlaamse en Brusselse Gewest over op een eigen elektronisch patiënten dossier (EPD).
De registratie van de verplichte gegevens gebeurt nu aan de hand van de elektronische agenda’s van
de zorgverleners. Dit biedt een belangrijke verbetering op gebied van betrouwbaarheid ten aanzien
van de voorgaande registratieprogramma’s. Het EPD laat namelijk toe dat de registratie continu en
parallel aan de geleverde prestaties gebeurt. De registratie omvat het aantal, de duur en het al dan
niet plaatsvinden van hulpactiviteiten. Er is geen registratie van aanmeldingsactiviteiten (zoals
telefonisch onthaal, administratief openen van dossiers, overleg met de verwijzer) en indirecte
hulpactiviteiten (zoals teamvergaderingen, rapporten schrijven en overleg met zorgverleners die niet
binnen een CGG werken).

9

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Vlaamse-bevoegdheden/Beleid-eerstelijnsgezondheidszorg/#conf

10

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Over-deze-cijfers/Databestand--EPD---registratie-CGG/
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Het elektronisch patiënten dossier uit Nederland

In Nederland is er een regionaal en een landelijk EPD. Een toelichting van beide soorten volgt
hieronder.
Het regionaal EPD is een regionaal netwerk dat uitwisseling mogelijk maakt van medische gegevens
tussen zorgverleners binnen een bepaalde regio. De afspraken over deze gegevensuitwisseling worden
regionaal gemaakt. Het varieert dus naargelang de regio welke gegevens uitgewisseld worden en
welke zorgverleners meedoen.
Het landelijk EPD11 is de landelijke uitwisseling van bepaalde noodzakelijke gegevens over heel
Nederland. Zorgverleners kunnen via een Landelijk Schakel Punt (LSP, zie Figuur 2) relevante
patiënteninformatie opvragen uit de informatiesystemen van andere zorgverleners. Het is dus geen
landelijke database van patiënteninformatie. De persoonlijke medische gegevens blijven op de
computer van de arts die de patiënt behandelt of behandeld heeft. De computers van de artsen
worden met elkaar verbonden via het LSP. Er wordt bijgehouden van welke patiënten gegevens
beschikbaar zijn en bij welke zorgverleners. Er wordt ook vastgelegd welke zorgverleners gegevens
hebben opgevraagd en van welke patiënten.
Om misbruik te voorkomen moet de identiteit van de zorgverlener bij raadpleging van het EPD bekend
zijn. Sinds 2006 is het Unieke Zorgaanbieder Identificatienummer (UZI) opgezet en via de UZI-pas
krijgen zorgverleners toegang tot het LSP, dat uitwisseling van medische gegevens mogelijk maakt.
Enkel artsen en zorgverleners die een behandelrelatie met de patiënt hebben, krijgen via de UZI-pas
toegang tot de gegevens in het EPD (behalve in geval van spoed).
Zorgverleners moeten eerst de toestemming vragen aan de patiënt voor inzage (behalve in geval van
spoed). De patiënt mag zijn/haar eigen gegevens inzien, en kan tevens opvragen wie gegevens over
hem/haar heeft aangemeld en geraadpleegd. In de loop van 2011 komt er ook de mogelijkheid dat
patiënten een e-mail of sms-bericht ontvangen zodra zijn/haar medische gegevens zijn geraadpleegd
via de landelijke infrastructuur.
Het landelijk EPD is 1 november 2008 van start gegaan. De invoering van EPD gaat gefaseerd, waarbij
in een eerste fase alleen huisartsen, waarnemend huisartsen, apotheken en medisch specialisten enkel
toegang hebben tot medicatiegegevens en de waarneemgegevens van de huisarts. Op dit moment is
er enkel sprake van een vrijwillige aansluiting via het LSP. De wet die een verplichte aansluiting op het
landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) regelt, is in april 2011 verworpen. Op 31 maart 2010 zijn
730 zorgaanbieders aangesloten via het LSP: 52 huisartsenposten, 200 huisartspraktijken, 11
ziekenhuizen en 467 apotheken12.

11

http://www.infoepd.nl/page/De-landelijke-infrastructuur

12

http://medischcontact.artsennet.nl/Dossiers/EPD.htm
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Figuur 2: Opzet landelijk EPD van Nederland
Bron: Thijssen, 2009

Het landelijk EPD biedt volgende voordelen voor de patiënt:



Het delen van informatie. Dat is vooral bij spoedeisende zaken van belang, maar ook in andere
situaties.



Het voorkomen van fouten in de overdracht van zorg en bij verwijzing.



Overal is dezelfde informatie beschikbaar. Dit is voornamelijk van belang voor chronisch zieken,
maar ook voor andere patiënten.



Er zijn minder missers in het voorschrijven van medicijnen.



Voor de patiënt is het gemakkelijker om het recht op inzage van het eigen dossier uit te voeren.

De vermelde knelpunten van het landelijk EPD zijn:



Gevaar van misbruik en schending van privacy.



Het systeem is tot nu toe erg storingsgevoelig gebleken.



Er is geen controle of een gebruiker gemachtigd is om een dossier van een patiënt in te zien.



Op dit moment is er het principe dat alleen de betrokken zorgverleners inzage hebben. Er is nog
onduidelijkheid over verdere ontwikkelingen hierrond. Vb. toegang voor bedrijfsartsen,
werkgevers, (zorg)verzekeringsmaatschappijen of hypotheekverstrekkers.



Er is nog onduidelijkheid over wie de eigenaar is van het EPD, namelijk de zorgverlener of de
patiënt. Dit is belangrijk om na te gaan wie er aansprakelijk is ingeval van misbruik.



Er zijn vragen rond de bewaarplicht, namelijk hoelang moeten gegevens in het dossier bewaard of
toegankelijk blijven?



De patiënt kan zelf geen onjuistheden uit zijn/haar elektronisch patiëntendossier verwijderen,
alsook is het niet mogelijk om selectief informatie te blokkeren.



Critici zijn van mening dat aan de invoering van het landelijk EPD hoge kosten zijn verbonden. Er is
een schatting van 30 miljoen euro per jaar voor enkel de coördinatie en architectuur.
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Het FACT bord in Nederland

FACT staat voor Functie Assertive Community Treatment en is de Nederlandse vertaling van het
Assertive Community Treatment (ACT) model. FACT biedt hulp aan alle personen met een langdurende
psychiatrische problematiek in een bepaalde regio. Dit model combineert de werkwijze van individueel
casemanagement met intensieve teamzorg. Het FACT-bord is een ondersteuning voor het overleg
binnen een FACT model.
Op het FACT bord zijn patiënten weergegeven die intensieve zorg nodig hebben (d.i. zorg van het
volledige team) met als doel een fysieke opname te voorkomen of te verkorten. FACT teams dienen
wel een keuze te maken over wie er al dan niet op het FACT bord opgenomen wordt. Dit is in
tegenstelling tot de ACT teams waar automatisch alle patiënten op het bord komen te staan. Er zijn
duidelijke criteria om te bepalen of iemand op het FACT bord te plaatsen (OP-criteria), alsook om
iemand er af te halen (AF-criteria) (van Veldhuizen, Bähler, Polhuis, & van Os, 2007) (zie Tabel 3).
Tabel 3: Een overzicht van OP en AF criteria
OP-criteria
1.

Toename van symptomen, crisis

2.

Overlast

3.

Verwaarlozing

4.

Zich niet houden aan afspraken, zorgmijdend
gedrag

5.

Patiënten die regelmatig worden opgenomen

6.

Patiënten die bovenstaande redenen langdurig
vertonen

7.

Tijdens en na opname

8.

Intensifiëring van behandeling (vb. instellen
nieuwe medicatie)

9.

Levensgebeurtenissen

AF-criteria

1.

Beslissing door team tijdens FACT overleg

2.

Patiënt informeren

3.

Met het team een evaluatie van de
periode op effectiviteit en tevredenheid

4.

Een evaluatie met de patiënt en zijn/haar
natuurlijke omgeving

5.

Indien nodig het crisisplan bijstellen

6.

Indien nodig het behandelplan aanpassen

10. Nieuwe patiënten

Het gebruik van het FACT bord kent eveneens een duidelijk beschreven procedure wat er gebeurt als
iemand op het FACT bord wordt geplaatst en dus intensieve zorg nodig heeft (zie Tabel 4). Een
belangrijke opmerking hierbij is dat deze procedure enkel geldt voor patiënten met een acute extra
zorgbehoefte. Deze procedure geldt dus niet voor patiënten die om een andere reden zijn opgenomen
op het FACT bord, zoals zorgmijdend zonder overlast of levensgebeurtenis.
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Tabel 4: Een overzicht van de FACT bord procedure
1.

Elke zorgverlener kan een patiënt aanmelden voor het FACT bord.

2.

De plaatsing van een patiënt op het FACT bord leidt tot een aantal standaardstappen:
a)

Een hantering van het crisisplan.

b) De psychiater maakt op basis van het crisisplan en de huidige situatie een inschatting of
hij/zij de patiënt wil beoordelen, of er sprake is van gevaar en of de medicatie dient
bijgesteld te worden. In principe ziet de psychiater de patiënt binnen 48 uur.
c)

Bij een plaatsing op het bord worden de patiënt en zijn/haar netwerk geïnformeerd over
de extra zorg die geleverd kan worden door het team en over de werkwijze.

d) De zorgverleners die instaan voor de telefonische bereikbaarheid buiten de kantooruren
worden geïnformeerd over de plaatsing van de patiënt op het bord.
e)

In geval van crisisdreiging gaat er een melding naar de 24uursdienst en de kliniek.

3. Als teamzorg niet meer nodig is, wordt de naam van de patiënt van het bord verwijderd tijdens de
FACT bordbespreking in aanwezigheid van de psychiater. Ingeval van onenigheid is het de
psychiater die beslist.

Het FACT bord overleg
De bespreking van het FACT bord gebeurt idealiter iedere werkdag. Veel teams nemen eenmaal per
week extra tijd om uitgebreid de weekplanning te maken (vb. Wie gaat wanneer naar welke patiënt?).
Op andere dagen duurt dit overleg korter (maximaal een half uur) en gebeurt er een bespreking van de
belangrijkste zaken. Dit FACT bord overleg is geen behandelplanbespreking.

Het ‘digibord’: illustratie en overzicht
Het FACT bord kent verdere ontwikkelingen, zoals het digitaliseren (nl. het digibord), alsook het
hanteren ervan in situaties waarbij er een intensifiëren is van de behandeling en niet zozeer van de
zorg (vb. bepaalde medicatie waarbij een frequente controle en lab wenselijk is). Een ‘digibord’ omvat
per patiënt volgende informatie:



De categorie waarin de patiënt zich bevindt (zie Tabel 5 voor een overzicht van de verschillende
categorieën).



De naam en geboortedatum van de patiënt.



De startdatum van de teamzorg (‘datum erop’)13.



De diagnose, wat belangrijk is bij het goed kunnen afwegen van mogelijke interventies.



De juridische status.



De reden van opname van de patiënt op het FACT bord.



De geplande interventies van het FACT team die regelmatig worden aangevuld.



De familie en het maatschappelijk steunsysteem (deze kolom is later toegevoegd vanuit de
praktijk en hierdoor krijgt dit nu meer aandacht dan voorheen).

13

Automatisch verschijnt in de kolom ernaast dan de datum van 6 weken later (‘datum eraf’). Dit heeft vooral met
financiëring te maken en niets met het afhalen van de patiënt van het FACT-bord.
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Een weekoverzicht dat aangeeft welke zorgverleners op welke dagen bij die patiënt op huisbezoek
zullen komen. De andere afspraken die een patiënt heeft (vb. het spreekuur van de psycholoog)
staan niet op het FACT bord.



De identificatie van de dossierhouder van de patiënt.



Vervolgens zijn er ook nog andere tabbladen, namelijk:


‘RM’: een lijst met patiënten uit de wettelijke groep. De datum van een patiënt licht op 6
weken voordat een maatregel dient verlengd te worden.



‘Wachtlijst’: indien er personen op staan, worden deze regelmatig besproken en gekeken naar
de urgentie.



‘Bespreeklijst’: patiënten die niet op het FACT bord staan, maar voor wie het wel wenselijk is
dat er kort in het team overlegd wordt (vb. een melding, een vraag aan een behandelaar om
iemand op te roepen, een leuk voorval of succes van een patiënt).

Tabel 5: Een overzicht van de 7 categorieën van patiëntengroepen op het FACT bord
Crisisvoorkomend

Patiënten die eerste signalen vertonen van mogelijke decompensatie, al dan niet op basis
van het signaleringsplan (opnamevoorkomend).

Intensief kort

Patiënten met tijdelijke toename van psychiatrische symptomen of crisis, alsook
patiënten die na een opname weer thuiskomen.

Intensief lang

Patiënten die langdurig intensieve zorg nodig hebben, vb. door langdurige
decompensatie of door blijvende kwetsbaarheid (GAF-score onder 40) die een blijvende
dagelijkse ondersteuning nodig maakt.

Zorgmijders

Patiënten die geen contact willen met GGZ maar waarbij er geen ernstig zorgwekkende
situatie is. Het contact wordt wel aangeboden maar niet opgedrongen (presentie). Een
mogelijk steunsysteem wordt in kaart gebracht.

Zorgwekkende zorgmijders

Patiënten die geen zorg van de GGZ willen, maar wel zichzelf en/of hun omgeving
verwaarlozen, of overlast bezorgen. Hierbij is het inzetten van assertieve hulpverlening
vereist en ingeval van gevaar desnoods drang en dwang.

Opname

Patiënten die opgenomen zijn in de psychiatrie, gevangenis, algemeen ziekenhuis of
andere.

Nieuw

Patiënten die nieuw zijn bij het team en waarbij er een 2-3tal weken volgt van
kennismaking en inschatting.

De wettelijke groep

Patiënten met een BOPZ-machtiging of een justitiële titel.

14

De meerwaarde van het FACT bord
Het FACT bord biedt volgende mogelijkheden:



Via een dagelijks overleg zijn de activiteiten van zorgverleners goed op elkaar afgestemd. Het is de
agenda van het team en geeft structuur aan het handelen van het team.



De informatie over bepaalde patiënten is bij het volledige team gekend.



Een geheugensteun waarbij alle patiënten op het bord blijvend opgevolgd worden (vb. het tijdig
aanvragen van een eventuele verlenging van de BOPZ-maatregel).

14

Als patiënten een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving, kunnen ze gedwongen worden opgenomen. De
Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) regelt een gedwongen opname en
beschermt mensen die hiermee te maken krijgen.
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VDIP score borden

VDIP verwijst naar de Vlaamse pilootprojecten Vroege Detectie en Interventie bij Psychose15. Het
overleg binnen de VDIP projecten gebeurt aan de hand van digitale VDIP score borden (zie Figuur 3).
Deze borden zijn gekoppeld aan het elektronisch patiënten dossier (EPD) van het CGG. Ze zijn
gebaseerd op de FACT borden uit Nederland (zie hierboven, namelijk paragraaf 8 van dit hoofdstuk).

Figuur 3: Voorbeeld van een VDIP score bord

Het opvolgbord biedt een overzicht van alle patiënten, ingedeeld volgens de verschillende types van
opvolging (zie Tabel 6 voor een overzicht van de verschillende types). Via het opvolgbord is het
mogelijk door te klikken op een detailfiche van de patiëntbespreking. De fiche omvat volgende
informatie:



De klinische monitoring van risicofactoren, met een opvolging bij elke bespreking.



Het monitoren van levensdomeinen.



Extra toezicht, waarbij de ernst van een dossier aangegeven wordt. Zo zijn patiënten met de
sterkste nood aan toezicht duidelijk zichtbaar.



Afspraken (do’s en dont’s) van de huidige bespreking.



Datum en type van volgende bespreking.



Extra knoppen voor bijzondere registratie, zoals ‘medicatie’, ‘opname’ en ‘FACT criteria’.

15

http://www.vdip.be
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Tabel 6: Overzicht van de verschillende types van opvolging op het VDIP score bord
Aanmelding

Alle pre-intake activiteiten tot het stellen van voorlopige hypothesen binnen het
team. Hierbij is er een checklist van inclusiecriteria.

Assessment

Vanaf het eerste face-to-face contact tot er een overeenstemming is tussen de
patiënt en de zorgverantwoordelijke over een aantal behandelplandoelen.

Individuele opvolging

Deze opvolging loopt tot de patiënt overgaat naar FACT, Follow-Up, opname in
het ziekenhuis of het beëindigen van zorg.
Een behandelfocus op het voorkomen van crisis, zorgmijders, hinder en overlast,
dreigend herval en opname, onduidelijkheid bij nieuwe patiënten.

FACT

Minimaal wekelijks de patiënt zien of spreken. Verschillende zorgverleners
kunnen bijspringen om dreigend herval of crisis te voorkomen of de familie mee
te ondersteunen.
Een verandering of afsluiting hiervan kan enkel door instemming van de
psychiater.

Follow-up

Het gezondheidsniveau bij de patiënt is voldoende stabiel. Er is een wederzijds
besluit tot het afronden van zorg of doorverwijzing naar een andere
zorgaanbieder.

Watch en Wait

Er zijn tekenen dat de patiënt een zorgwekkende zorgmijder is. Het contact wordt
zeer laagdrempelig gehouden met het doel een gunstiger moment te vinden om
verder te exploreren. Contacten verlopen met een afgezwakte frequentie (vb.
driemaandelijks) via mail of SMS.

Bij het VDIP score bord is er ook een visualisatie van de ernst van een situatie door het gebruik van
verschillende kleuren:



Groen: het item kent een normaal verloop en vraagt geen specifieke opvolging.



Oranje/geel: het item is nog onduidelijk of stelt problemen die de stabiliteit ondergraven. De
zorgverantwoordelijke volgt dit item regelmatig op.



Rood: er is suïcide gevaar en FACT opvolging is nodig. Het inschakelen van meerdere teamleden en
een psychiatrisch consult dient overwogen te worden, alsook een verandering van de kleur ‘extra
toezicht’ op de detailfiche van de patiënt.

Wat is de verwachte meerwaarde?



Patiënten systematisch opvolgen tijdens het patiëntenoverleg.



De registratie van relevante gegevens, die niet opgenomen zijn in het elektronisch
patiëntendossier binnen de CGG.



Het voorzien van rapporten voor de eigen evaluatie en voor de overheid.



Visualisatie van ernst door het gebruik van kleuren.
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Wat zijn mogelijke knelpunten?



Het digitaal VDIP bord is gekoppeld aan het EPD. Om deze reden moeten patiëntgegevens eerst
ingebracht worden in het EPD. Pas na updating zijn die gegevens beschikbaar in het VDIP
opvolgbord.



Dit bord is een Access toepassing (vs2007) die optimaal werkt op 1 toestel ofwel met verschillende
toestellen in eenzelfde netwerkgebouw. Dit is geen webgeoriënteerde toepassing, maar dit kan
wel een volgende stap zijn. Door het VDIP bord op een externe server te plaatsen, is het mogelijk
om in een netwerk te werken.

10

De zorgmonitor (Nederland)

De Universiteit Maastricht heeft de ZorgMonitor (ZM) ontwikkeld, deels vanuit het oude
‘psychoseprotocol’. De zorgmonitor wordt gehanteerd in Zuid-Limburg en heeft een tweeledige
doelstelling. Enerzijds biedt het zicht op de zorgconsumptie (type zorg, waar, hoeveel, aan wie),
anderzijds biedt het zicht op de zorgbehoeften van GGZ patiënten met complexe combinaties van
psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen16.
Het ZM-interview omvat vragen over de psychiatrische diagnostiek, het sociaal functioneren en
zorgbehoeften, en kwaliteitsbeoordelingen van het leven en zorg. Voor elk van deze luiken worden
specifieke vragenlijsten afgenomen. Door een ervaren interviewer duurt de afname minder dan 1 uur,
soms zelfs minder dan 30 minuten. De afname gebeurt aan het begin van de behandelepisode (bij
inschrijving), aan het eind van de behandelepisode (bij uitschrijving), en tijdens een behandeling.
De verzamelde gegevens van dit ZM-interview worden geregistreerd op het ZM-scoreformulier. Dit
scoreformulier bestaat uit een aantal luiken (zie Tabel 7). Het formulier dient binnen de maand
ingevuld te worden, waarna een cumulatief grafisch verslag kan gemaakt worden voor gebruik in de
klinische praktijk.

Tabel 7: De verschillende luiken van het scoreformulier van het ZorgMonitor- Interview

Identificatiegegevens van
de patiënt

Praktische gegevens van de patiënt, zoals naam, geslacht, geboortedatum,
hoofdbehandelaar, leeftijd eerste psychische en psychotische symptomen of
eerste druggebruik, alsook eerste GGZ contact.
Indien de patiënt al in de zorgmonitor database bekend is, is een voorgedrukt
formulier op naam beschikbaar.

Gegevens over de afname

16

Specificatie van tijdstip en reden van afname, wie afname doet en het tijdstip
van de volgende afname.

http://www.ggznederland.nl/beleid-in-de-ggz/beleidsthemas/kwaliteit-van-zorg/resource-outcome-measurementrom/de-zorgmonitor-zuid-limburg.html
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Een beoordeling ( 7-punten schaal) van het behandelplan (nieuw of
aangepast) en de behandelrelatie (eensgezindheid rond behandelplan en
behandelrelatie).
Referentie rapport met de evolutie van de patiënt over de tijd, alsook een
vergelijking met een referentiegroep.
Privacy gerelateerde aspecten, zoals beperking van het verslag tot de actuele
setting, gegevens niet gebruiken voor onderzoek.
Actuele behandeling

Specificatie van verschillende behandelindicaties en (indien bekend) het type
interventie.

Resultaten van het ZMinterview

Wat is de ervaren meerwaarde?
Het zorgmonitor rapport biedt een meerwaarde op het niveau van de individuele zorg voor de patiënt,
voor de professionalisering van de basiswerkers, alsook voor het management.
Op niveau van de individuele zorg voor de patiënt:



Structureren van reguliere zorg, door hulp te bieden bij het opstellen en het bijstellen van het
behandel- en begeleidingsplan van de individuele patiënt.



Een zicht op de onopgeloste zorgbehoeften en de zwakke aspecten in de vaardigheden van de
patiënt en zijn/haar omgeving.



Een zicht op de niet problematische zorgthema’s en opgeloste zorgbehoeften van de patiënt en
diens omgeving.



De veranderingen van genoemde vaardigheden en zorgbehoeften over de tijd.



Een zicht op de situatie van de patiënt in relatie tot een bepaalde referentiegroep. Zo kan
nagegaan worden of de patiënt wel in die specifieke zorg thuishoort.



Een regelmatige bespreking van het rapport met de patiënt, maakt een meer actieve participatie
van de patiënt in behandel- en begeleidingsplannen mogelijk. Het rapport is een onderdeel van
het elektronisch patiëntendossier.

Voor de professionalisering van de basiswerkers:



Een consequente registratie draagt bij tot een standaardisering van diagnostiek.



Zorgverleners communiceren nauwkeuriger over de geconstateerde psychopathologie en de
zorgbehoeften van patiënten.



Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal, met betrekking tot bijvoorbeeld psychiatrische
stoornissen en zorgbehoeften.
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Voor het management:



De ZM biedt de mogelijkheid om effecten te evalueren op groepsniveau en geeft zicht op de
situatie in de eigen regio.



De ZM biedt de mogelijkheid om routine outcome assessment ook buiten de doelgroep van
mensen met een integrale zorgbehoefte te implementeren in andere zorglijnen.



De ZM gegevens kunnen belangrijk zijn bij de certificering van de kwaliteit van zorg.



De ZM data kunnen gebruikt worden om patiëntprofielen vast te stellen. Bijvoorbeeld: welke
patiënten met welke problematiek en zorgbehoeften zitten waar?

11

The Clinical Outcomes in Routine Evaluation System

The Clinical Outcomes in Routine Evaluation (CORE) System17 werd ontwikkeld door een
multidisciplinair team van onderzoekers en veldwerkers. De universiteit van Leeds coördineerde die
ontwikkeling tussen 1995-1998. Het systeem maakt het mogelijk om evidentie te voorzien voor
kwaliteit en effectiviteit van diensten. Het is de eerste gestandaardiseerde publieke benadering om
een audit, evaluatie en uitkomstmetingen te voorzien voor psychologische therapieën en
begeleidingsdiensten binnen het Verenigd Koninkrijk.
Het CORE System omvat twee grote categorieën. Ten eerste een CORE Outcome Measure dat
herhaaldelijk kan afgenomen worden tijdens de therapie, voor screening en voortdurende monitoring.
Deze gevalideerde vragenlijst (34 items) biedt een zicht op de algemene noden bij de patiënt, inclusief
subjectief welbevinden, ervaren problemen of symptomen en het sociaal functioneren. Ten tweede
voorziet het CORE System hulpmiddelen om additionele, complementaire data te voorzien voor
specifieke doelgroepen (vb. werknemers) of voor specifieke doeleinden (vb. om het bereiken van
doelen te meten alsook tevredenheid bij patiënten).

Welke meerwaarde biedt het systeem?
Het CORE System is binnen het Verenigd Koninkrijk het meest gebruikte systeem om binnen diensten
de kwaliteit te monitoren, te meten en benchmarking te doen. Het helpt om te voldoen aan klinische
standaarden en vereisten vanuit de overheid. Het CORE System is eenvoudig te gebruiken en te
implementeren. Bovendien is er een voortdurend onderzoek en een continue ontwikkeling van het
systeem om de relevantie en het nut ervan op lange termijn te garanderen.

17

http://www.coreims.co.uk/
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Tool voor uitkomstenmanagement

De Tool voor UitkomstenManagement (TUM) is ontwikkeld door de Vlaamse Vereniging voor
Geestelijke Gezondheid (VVGG) (Baert, Vandenbroucke, Van Loon, Derwael, Rambour, & Van
Speybroeck, 2011)18. Deze tool bevraagt 4 behandel- en procesaspecten, namelijk klinische evolutie,
evolutie met betrekking tot het functioneren, tevredenheid over de behandeling en zorgverlener,
alsook therapeutische relatie. De therapeutische relatie is één van de beste voorspellers van
behandelresultaten.
Aanvankelijk werden die aspecten gemeten aan de hand van betrouwbare, valide en
veranderingsgevoelige instrumenten. Echter, de implementatie ervan bij 35 organisaties (van oktober
2007 tot december 2009) duidde op een aantal praktische problemen bij zorgverleners. De
instrumenten waren te uitgebreid, ze waren niet aangepast aan de Vlaamse GGZ-context en de
datacollectie verliep niet geautomatiseerd. Om deze reden werd er in januari 2010 gestart met een
webgeoriënteerde TUM.
De webgeoriënteerde TUM bestaat uit veertien items die gescoord worden op visueel analoge
schalen. De eerste zeven items bevragen wat de patiënt de laatste week heeft gevoeld. De afname
hiervan gebeurt voor de sessie. De laatste zeven items gaan de tevredenheid en therapeutische relatie
na. De meting hiervan gebeurt na de sessie. Het invullen van de TUM kan zowel online als op papier
gebeuren. De patiënt vult zelf de TUM in en dient dus hiervoor toestemming te geven. Een onderzoek
naar de validering van de TUM in de Vlaamse CGG heeft aangetoond dat de TUM een psychometrisch
valide instrument is dat informatie verschaft aan de zorgverleners over de voortgang en de uitkomst
van hun patiënten (Baert, 2011).
De gegevens die verzameld worden door de TUM worden ingegeven in een bepaald computersysteem
(zie Figuur 4). Dit systeem heeft volgende kenmerken:



Patiënten kunnen ingevoerd worden en krijgen hierbij automatisch een ‘patient ID’ toegekend.
Zorgverleners kunnen ook zelf een ‘public ID’ toekennen (vb. nummer van het elektronisch
patiënten dossier). Het ingeven van het ‘geslacht’ en de ‘geboortedatum’ is verplicht en wordt
doorgestuurd naar de VVGG. Vrijblijvend kan de naam ingevuld worden, alsook bijkomende
nota’s.



Zorgverleners hebben via een unieke toegangscode enkel toegang tot eigen patiënten.



De data verzameld door de TUM kan geëxporteerd worden om verdere analyses op uit te voeren.
Momenteel zijn er twee online analysemogelijkheden, namelijk ofwel scores berekenen voor de
vier schalen ofwel grafieken genereren over de tijd (namelijk “Klinisch”, “Functioneren”,
“Tevredenheid” of “Relatie”).



Bij het berekenen van de scores wordt er bovendien ook gewerkt met kleuren om de voortgang
van de patiënt te visualiseren. Meer specifiek komen scores in het rood of het groen te staan
naargelang er een verslechtering of een verbetering is vergeleken met de vorige sessie.

18

http://www.vvgg.be/wat-doet-de-vvgg/ondersteunend/uitkomstenmanagement_254.aspx
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Figuur 4: Een illustratievoorbeeld van de TUM

Wat is de vermoedelijke meerwaarde?



Het is een korte, online vragenlijst. De verwerking gebeurt automatisch door een
computersysteem waardoor zorgverleners onmiddellijk feedback krijgen over de verandering van
behandel- en procesaspecten over de tijd.



Het aanreiken van handvaten aan zorgverleners en patiënten om behandelingen systematisch te
evalueren en bij te sturen.



Op een efficiënte en genuanceerde manier het in kaart brengen van verschillende
behandeluitkomsten en kernprocessen. Bovendien is er ook een visualisatie van het proces door
het gebruik van kleuren.

Wat zijn beïnvloedende factoren voor de implementatie van de TUM?
Uit een bevraging van het VVGG bij hulpverleners in 16 Vlaamse CGG volgt dat tijd, kennis en motivatie
beïnvloedende factoren zijn met betrekking tot de veranderbereidheid rond uitkomstenmanagement
(Baert et al., 2011). Om de noden van de praktijk te beantwoorden en de implementatie van de TUM
te faciliteren, hanteert het VVGG volgende strategieën: het informeren van minder gemotiveerde
hulpverleners over de voordelen van het meten van behandeluitkomsten en het geven van feedback,
het aanreiken van de TUM aan gemotiveerde hulpverleners en een verdere begeleiding en
ondersteuning van hulpverleners die gebruik maken van de TUM.
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De inter-Resident Assessment Instrument

In de jaren 1980 is het gebruik van de inter-Resident Assessment Instrument (inter-RAI)19 gestart in de
USA om toe te passen bij een variëteit van kwetsbare doelgroepen. De inter-RAI omvat een geheel van
assessment instrumenten. Het eerste instrument is de RAI en had als doel om de kwaliteit van zorg in
de rusthuizen te verbeteren. Ondertussen zijn er verscheidene instrumenten ontwikkeld voor
verschillende settings en doelgroepen, alsook werden bestaande inter-RAI instrumenten herzien in
2000. De specifieke opbouw van de instrumenten laat toe dat het veel eenvoudiger is om informatie
door te laten stromen van één setting naar een andere. De instrumenten bestaan namelijk uit een set
van items (70%) die belangrijk worden geacht in alle mogelijke settings (huis, rusthuis, ziekenhuis,…),
met dezelfde definities, dezelfde tijdskaders en dezelfde scoringsmogelijkheden. Daarnaast bevat elk
instrument ook een aantal settingspecifieke items (30%).
De Inter-RAI Mental Health (iMH) en de Inter-RAI Community Mental Health (iCMH) zijn instrumenten
die specifiek ontwikkeld zijn voor de GGZ (te Canada in 1996). De iMH richt zich naar volwassen
psychiatrische patiënten die opgenomen zijn. De iCMH richt zich naar volwassenen die ambulant
gebruik maken van één of meerdere diensten binnen de GGZ. De BelRAI-instrumenten zijn
instrumenten die aangepast zijn aan de Belgische situatie en aan het Belgisch taalgebruik (zie 13.1 Een
toepassing van de Inter-RAI in België).
De inter-RAI instrumenten bieden een duidelijke structuur voor het inzetten van alle leden van het
multidisciplinair team door de methodische werkwijze, namelijk de beoordeling, de analyse, de
zorgplanning, de uitvoering en de evaluatie van het zorgproces. De instrumenten worden eveneens
het best ingevuld door verschillende disciplines.
Een inter-RAI instrument bestaat uit de Minimum Data Set (MDS) (zie Tabel 8). Dit is een vragenlijst
met vragen over de zorgsituatie van een patiënt, onderverdeeld in een twintigtal hoofdstukken, zoals
persoonlijke gegevens, stemming en gedrag, psychosociaal welzijn, continentie, ziektebeelden,
gezondheidstoestand en geneesmiddelen.

Tabel 8: Een overzicht van de Minimum Data Set (MDS)
1.

Persoonlijke gegevens

2.

Intake en voorgeschiedenis

3.

Indicatoren voor geestelijk functioneren

4.

Middelengebruik of extreem gedrag

5.

Zichzelf of anderen schade toebrengen

6.

Gedrag: gaat na of de persoon zich aangepast kan gedragen in de samenleving

7.

Cognitie: capaciteit om dagelijks beslissingen te nemen, geheugen, bewustzijn…

8.

Algemeen dagelijks functioneren: inschatting van zowel het vermoedelijke vermogen tot het
uitvoeren als de actuele uitvoering van dagelijkse activiteiten.

9.

Communicatie en gezichtsvermogen

10. Gezondheidstoestand

19

http://www.interrai.org
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11. Stress en trauma
12. Geneesmiddelen: gebruik ervan in de laatste 3 dagen
13. Zorgconsumptie en behandelingen
14. Vrijheidsbeperkende maatregelen en observatie (enkel voor Inter-RAI MH)
15. Toestand van voeding
16. Sociale omgang
17. Werk, opleiding en financiën
18. Ontslagmogelijkheden of beoordeling van de omgeving
19. Diagnostische informatie
20. Ontslaginformatie
21. Beoordelingsinformatie

Uit de MDS vragen worden resultaten berekend volgens internationaal gevalideerde algoritmes.
Voorbeelden van dergelijke resultaten zijn zorgschalen en Clinical Assessment Protocols (CAP’s).
Zorgschalen zijn beknopte beoordelingen van patiënten over een bepaalde periode, zoals de
Depression Rating Scale (DRS). CAP’s informeren de zorgverlener waar en in welke mate de patiënt
nog kan recupereren of verbeteren en geven waarschuwingen (triggers) die een bepaald probleem
kunnen signaleren. Voor de iMH zijn dit Mental Health Assessment Protocols (MHAPs) die de analyse
en de planning van zorg ondersteunen (Hirdes et al., 2008) (zie Tabel 9). Daarnaast kunnen ook
kwaliteitsindicatoren (QI) en zorgzwaarte-indexen (RUG’s) berekend worden. De QI laten toe om zowel
binnen de organisatie een sterkte-zwakte analyse te doen, als aan benchmarking. Op basis van de RUG
categorie van een patiënt kan men bepalen op welke zorg die patiënt recht heeft. Ten slotte is het
mogelijk om de evolutie van de patiënt doorheen de tijd op te volgen, alsook alle patiënten van een
bepaalde organisatie, in een regio in België of in België. De berekende resultaten kunnen helpen om
een geïndividualiseerd zorgplan op te stellen of om het bestaande zorgplan te verbeteren.
Tabel 9: Een overzicht van de‘Mental Health Assessment Protocols (MHAPs)
MHAPs related to violence/criminal activity

Violence ; Self-harm ; Abuse by others ; Criminal
activity

MHAPs related to self-care

Self-care

MHAPs related to role performance

Social function ; Interpersonal conflict ; Vocational
rehabilitation

MHAPs related to social resources

Support systems ; Economic status

MHAPs related to psychiatric oversight

Adherence ; Psychotropic drug review ; Physical
restraints and seclusion ; Chemical restraint ;
Revolving door ; Discharge resources

MHAPs related to substance use

Addictive behaviors

MHAPs related to health and functional problems

Nutrition ; Dehydration ; Polydipsia ; Skin and foot
conditions ; Oral health ; Pain ; Bladder/bowel
functioning ; Cognition ; Communication disorders;
Behavior disturbance ; Decisional integrity

Bron: Hirdes, 2002
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Wat is de ervaren meerwaarde van deze instrumenten?
De inter-RAI instrumenten kunnen toegepast worden voor zowel klinische als beleidsmatige
doeleinden (De Groof et al., 2009; Gibbons et al., 2008; Hirdes et al., 2008; Hirdes, 2002; Achterberg,
van Campen, Pot, Kerkstra, & Ribbe, 1999).
Een toepassing op vlak van de zorg voor patiënten:



Het optimaliseren van de directe zorg aan patiënten door de registratie van een accurate en
omvattende assessment van kwetsbare personen (psychiatrische, medische, functionele en
psychosociale aspecten). Het vormt de basis voor probleemanalyse, formuleren van diagnoses
en/of aandachtspunten, het opstellen van een individueel begeleidingsplan en het formuleren van
een prognose. Het biedt suggesties over mogelijk te verifiëren diagnoses en kan zo een
ondersteunende factor zijn voor het preventief werken.



Het gebruik van de inter-RAI oefent een positieve invloed uit op de processen en uitkomsten van
zorg. Er is tevens een formulering van 35 indicatoren van uitkomsten en processen van zorg


De positieve impact op zorgprocessen is het grootst. Er is voornamelijk een verbetering van de
uitgebreidheid en de accuraatheid van de zorgplannen.



Positieve impact op uitkomsten van zorg. Er is voornamelijk een verbetering van de
gezondheidstoestand van personen die in een rusthuis verblijven met een verminderd fysisch
en mentaal functioneren. De positieve impact op het psychosociaal functioneren is beperkter.



Het gebruik van de inter-RAI strookt met de herstelvisie. Het hanteert namelijk de onderliggende
assumptie dat een toename van de levenskwaliteit mogelijk is voor elke persoon met een
psychiatrische aandoening.



De verzamelde data zijn een hulpmiddel om de mate van zorg (Levels of Care) te bepalen bij
personen met een psychiatrische aandoening. Het algoritme hiervoor moet nog verder ontwikkeld
en bestudeerd worden. Toch is het een eerste aanzet om een goede schatting te maken van de
mate van zorg opdat er een meer effectieve zorg aangeboden wordt.



De inter-RAI draagt bij tot een opvolging van de evolutie van de patiënt doorheen de tijd en over
verschillende voorzieningen heen, alsook tot ketencommunicatie. Er ontstaat namelijk een
gemeenschappelijke, betrouwbare klinische taal die gebruikt kan worden door interdisciplinaire
teams in verschillende settings. Dit is een noodzakelijke conditie voor het werken met
elektronische patiëntendossiers.



De afzonderlijke instrumenten zijn compatibel ontwikkeld waardoor ze één geheel vormen,
waardoor het veel eenvoudiger om informatie door te laten stromen van één setting naar een
andere. De instrumenten omvatten namelijk een gemeenschappelijke kernset (70%) met dezelfde
definities, tijdskaders en scoringsmogelijkheden, alsook optionele en gespecialiseerde items (30%)
die enkel aan bod komen in specifieke instrumenten.

Een toepassing op beleidsniveau (zowel voor de organisatie als voor de overheid):



Het management van de organisatie krijgt een beter zicht op het zorgprofiel van de patiënten. De
geaggregeerde gegevens laten de overheid toe om een beeld te krijgen van de ‘gemiddelde’
patiënt.
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Het vaststellen van de zorgintensiteit en een efficiënte planning van hulpmiddelen om een
antwoord te bieden aan de noden van zowel de zorgverleners als de maatschappij. Er werd een
bepaald algoritme ontwikkeld om de mate van zorg te bepalen (zie eerder).



De mogelijkheid om data over verschillende settings heen te linken. Dit laat toe om de kwaliteit
van zorg over settings heen te bestuderen, alsook om regionale, nationale en internationale
vergelijkingen te maken.



Een ondersteuning voor de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. Dit laat toe om verschillende
afdelingen met elkaar te vergelijken en verbeterpunten op te stellen.



Het aanreiken van pistes voor reflectie en actie voor wetenschappelijk onderzoek.

Wat zijn de ervaren knelpunten van deze instrumenten?
Een studie van LUCAS en l’Elan heeft onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om de iMH en iCMH te
implementeren in België. De ervaren knelpunten omvatten praktische, inhoudelijke en deontologische
aspecten (De Groof et al., 2009).
Praktisch (vermeld in volgorde van belang):



De tijdsinvestering door de uitgebreidheid van de inter-RAI instrumenten. Echter, de verkregen
informatie kan wel gebruikt worden door de zorgverleners in de zorg voor patiënten. Er dient dus
een afweging te gebeuren van de inhoudelijke voordelen ten opzichte van de tijdsinvestering.



Overlap met andere instrumenten. Het is daarom een absolute voorwaarde voor implementatie
dat er een integratie is van inter-RAI instrumenten binnen de reeds bestaande instrumenten.



Er is nood aan extra middelen, personeel en vorming.



Er is de vrees dat (huis)dokters en psychiaters niet zullen kunnen/willen meewerken.



De praktische organisatie en de impact ervan op de organisatie.

Inhoudelijk (vermeld in volgorde van belang):



Een beperkte doelgroep, namelijk de iMH en iCMH zijn enkel bedoeld voor volwassen patiënten.



De instrumenten zijn te uitgebreid en de items zijn niet voor elke setting relevant. Een mogelijke
oplossing is nagaan welke items in welke setting weggelaten kunnen worden. Op die manier
dienen voorzieningen enkel informatie in te vullen die voor hen bruikbaar en relevant is.



Soms is er de perceptie van nogal statische instrumenten. Nochtans bieden de iMH en iCMH wel
de mogelijkheid om op een continue manier de toestand van en de zorg voor de patiënt in kaart te
brengen.



De verwachtingen van de patiënt komen te weinig aan bod. Een mogelijke oplossing is dat de
Inter-RAI een nieuw instrument ontwikkelt waarin de patiënt zijn/haar visie op zijn/haar
levenskwaliteit en de ontvangen zorg kan weergeven.



Er is een schrik voor teveel standaardisatie van de hulpverlening door het gebruik van een
geïnformatiseerd advies dat enkel algemene informatie zal inhouden.
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Deontologisch (vermeld in volgorde van belang):



Er is de schrik dat patiënten nadelen zullen ondervinden indien gegevens tussen voorzieningen
worden doorgegeven. Alsook is er de schrik dat de gegevens zullen gebruikt worden om subsidies
toe te kennen. Een mogelijke oplossing is het benadrukken van het belang van anonimiteit en
beperkte toegang tot gegevens, alsook duidelijk naar voorzieningen communiceren wat er wel en
niet met de gegevens zal gebeuren.



Het zal moeilijk zijn om toestemming van patiënten te krijgen. Werken met een geïnformeerde
toestemming kan tot gevolg hebben dat er een specifieke uitval ontstaat en de gegevens niet
representatief zijn voor de gehele patiëntenpopulatie.



Het kan problematisch zijn als de patiënt de eigen gegevens kan inkijken.

Welke factoren spelen een rol bij de implementatie van de inter-RAI?
Factoren die bijdragen tot een succesvolle implementatie van de inter-RAI (Hirdes et al., 2008; Milbank
Memorial Fund, 2003):



De zorgverleners die de inter-RAI zullen gebruiken, dienen overtuigd te zijn dat het gebruik ervan
bijdraagt tot een goede zorg en waardevol is erin te investeren.



Bij de ontwikkeling van de inter-RAI was het vereist om intensief te overleggen met zorgverleners
om zekerheid te hebben over de culturele geschiktheid, klinische relevantie en bruikbaarheid van
de assessment items. Dit proces mag dus zeker niet over het hoofd gezien worden bij de
implementatie van dit instrument.



Vorming en training zijn essentiële voorwaarden om ervoor te zorgen dat zorgverleners het
gebruik van de inter-RAI aanvaarden.



Programmadirecteurs dienen het nut te zien van een consistent en accuraat gebruik van de interRAI instrumenten. Een sterke drijfveer voor hen is de mogelijkheid om over meer gesofisticeerde
systemen te beschikken om zorgaanbieders (providers) te betalen en om de kwaliteit te
vergelijken, over zorgprogramma’s heen.

Factoren die de implementatie van de inter-RAI bemoeilijken (Hirdes et al., 2008; Milbank Memorial
Fund, 2003):



De inter-RAI wordt gepercipieerd als onnodig, belastend, minder precies/exact dan bestaande
instrumenten, te medisch georiënteerd, en als een inbreuk op de verantwoordelijkheid van
bepaalde beroepen.



De moeilijkheid om compatibele en consistente assessment instrumenten te introduceren over
verschillende settings en sectoren heen. Elke sector/setting heeft namelijk een eigen cultuur,
geschiedenis en benadering om informatie te verzamelen en te gebruiken.



De nood aan tijd en middelen om een datasysteem te introduceren, te onderhouden en ten volle
te benutten.



Een personeelsverloop verhindert een consistent en continu gebruik van het instrument.



Het gebruik van de inter-RAI wordt beïnvloed door toevallige factoren als gepercipieerde crisissen
die de publieke aandacht opeisen.
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Betrouwbaarheid en validiteit
De Inter-RAI instrumenten
Het geheel van de Inter-RAI instrumenten kent een aanvaardbare of hoger dan gemiddelde
betrouwbaarheid (Hirdes et al., 2008). De verschillende levensdomeinen die bevraagd worden door de
Inter-RAI kunnen effectief gebruikt worden in verschillende settings die werken met personen van
verschillende leeftijden met verschillende sterktes, voorkeuren en noden. De Inter-RAI instrumenten
zijn betrouwbaar in verschillende talen en landen. De betrouwbaarheid tussen de verschillende interRAI instrumenten varieert wel. De specifieke setting kan een mogelijke verklaring zijn voor bepaalde
verschillen. Vb. in de thuiszorg zijn zorgverleners meer afhankelijk van familie ed. voor bepaalde
informatie, terwijl in voorzieningen die informatie veel gemakkelijker voorhanden is, alsook op een
meer objectieve manier.
De iMH
Inter-RAI heeft een internationaal onderzoeksprogramma gestart voor de crossnationale en
crossculturele evaluatie van de iMH (Hirdes, 2002).
De convergente validiteit is aanvaardbaar. Voor minstens bepaalde kerndomeinen werden de
verwachte verbanden teruggevonden tussen de geselecteerde variabelen. De MHAPs zijn valide
metingen van huidige of potentiële problemen in verschillende domeinen. De meerderheid van de
MHAPs hebben een goede tot excellente sensitiviteit en specificiteit. Een aantal MHAPs zijn minder
sensitief en specifiek, meer bepaald de MHAPs die gerelateerd zijn aan psychosociale aspecten (vb.
sociale ondersteuning, economische status), die van toepassing zijn buiten residentiële psychiatrische
diensten. Een verdere ontwikkeling en verfijning van de MHAPs is vereist opdat dit meer complexe
triggering algoritmes zijn die individuen kunnen onderscheiden op basis van te verwachten uitkomsten
(vb. mogelijkheid tot verbetering, risico op verder verval) (Martin et al., 2009; Hirdes, 2002).
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (gebaseerd op de Kappa coëfficiënten en het percentage van
overeenkomst tussen beoordelaars) is aanvaardbaar of hoger dan gemiddeld voor de meerderheid van
de items. Het is meer zinvol de betrouwbaarheid van de RAI-MH te beoordelen voor de afzonderlijke
items. Het ene domein kent een grotere betrouwbaarheid dan het andere domein, alsook zijn er
binnen een bepaald domein ook verschillen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de
afzonderlijke items. Een aantal items kenden wel een aanvaardbare betrouwbaarheid, maar werden
uiteindelijk verwijderd uit het instrument omdat het personeel die items niet aanvaardde of er de
indruk was dat die items overdreven last zou bezorgen (en deze items niet essentieel waren). Martin
et al. (2009) en Hirdes (2002) duiden op verschillende redenen als verklaring voor de lage
Kappawaarden, als indicatie van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor specifieke items.

36

Hoofdstuk 3

13.1

Huidige registratie en monitoring systemen

Een toepassing van de Inter-RAI in België

Tabel 10 biedt een overzicht van de verschillende Belgische projecten over of met de Inter-RAI
(Declercq, 2010).
Tabel 10: Overzicht van de projecten over of met Inter-RAI

2.1

Project

Duurtijd

Opdrachtgever

Uitvoerders

Interface (zie supra)

2003-2005

DG I

K.U. Leuven (ACHG), UCL,
ULB, Ulg

BelRAI I

Maart
2007

2006-maart

DG I

Lucas, CZV en CUO - K.U.
Leuven), Ulg

September
2005September 2006

DG II

GDT’s

Mei 2007 – mei 2008

DG I

Lucas
en CUO - K.U.
Leuven), Ulg

September 2007 –
mei 2008

DG II

GDT’s

RAI –
GDT’s I
2.2

projecten

BelRAI II

RAI –
GDT’s II

projecten

2.3

Acurate.be I

September 2007 –
september 2008

DG I

CZV – K.U. Leuven en Ulg

2.4

BelRAI III

Juni
2008
december 2008

–

DG I

Lucas
en CUO - K.U.
Leuven), Ulg

2.5

Vergelijking RAI en
BEL-schaal

Januari
2008
November 2008

–

Vlaams Minister
van
Welzijn,
Volksgezondhei
d en Gezin

3 projecten:



GDT Brussel



Landelijke Thuiszorg



Vlaamse
Vereniging
Diensten
voor
Gezinszorg (met Lucas
als onderaannemer)

2.6

RAI MH & CMH

November 2008
februari 2009

–

DG I

Lucas – K.U. Leuven in
samenwerking met AIGS

2.7

Acurate.be II

Maart
2009
december 2009

–

DG I

CZV – K.U. Leuven en Ulg

2.8

BelRAI IV

Maart
2009
februari 2010

–

DG I

Lucas, K.U. Leuven, Ulg en
Pyxima

2.9

BelRAI V

Maart 2010 – maart
2011

DG I

Lucas, CZV – K.U. Leuven,
Ulg en Pyxima

2.10

Protocol 3

Januari
2010
december 2014

RIZIV

UCL, Lucas –K.U. Leuven, UA
en Ulg

–
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De webapplicatie Bel-RAI
Bel-RAI is internationaal de eerste webapplicatie die het echte gebruik van de Inter-RAI instrumenten
over organisaties en sectoren heen mogelijk maakt (zie Figuur 5). Het is het platform waarop de
gegevens kunnen worden ingevoerd en waarmee de resultaten kunnen worden berekend. Op dit
moment staan enkel de instrumenten voor de ouderenzorg op de webapplicatie, maar nog niet de
instrumenten voor de geestelijke gezondheidszorg (iMH en iCMH) (Declercq, 2010).

Figuur 5: Een voorbeeldpagina uit de webapplicatie Bel-RAI
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Wat is de ervaren meerwaarde van de webapplicatie?



Gebruiksvriendelijkheid.



Integratie van handboeken (in een wiki site, namelijk Bel-RAI Wiki).



Mogelijkheid om verschillende talen te hanteren.



Integratie in het eHealth-platform.



Voldoet aan de strengste veiligheidsvereisten van de privacycommissie en is erdoor gemachtigd.



Laat toe om de evoluerende zorgsituatie van de patiënt te volgen over de verschillende sectoren
heen (ziekenhuis, thuiszorg, residentiële zorg).



Maakt het mogelijk om statistieken op meso- en macroniveau te bekijken, over de sectoren heen.

Wat zijn ervaren zwaktes en hiaten van de webapplicatie?



De medicatielijsten zijn momenteel niet gebruiksvriendelijk. Het invullen is erg arbeidsintensief en
het is moeilijk om de kwaliteit van de gegevens te controleren.



Er mankeert een integratie met andere software en/of instrumenten die al gebruikt worden. Een
integratie laat toe de administratieve overlast zoveel mogelijk te minimaliseren en waarborgt zo
ook de kwaliteit van de data.



Nog niet alle CAP’s zijn aangepast aan de Belgische situatie.



Het ontbreken van een groep van ‘permanente vormers’ en een permanente organisatie om het
operationele luik van het Bel-RAI project beter te kunnen uitvoeren. Die groep omvat best een
groot aantal mensen met praktijkervaring.

Tabel 11: Een SWOT-analyse van de Bel-RAI
Sterktes

Zwaktes



Sterk
onderbouwde
en
geaccepteerde instrumenten.

internationaal 



Webapplicatie
van
wereldniveau
functionaliteit en beveiliging.



Steeds vertrekken vanuit de basis.

Administratieve overlast.



Grote veranderingen in manier van werken
werpt vaak weerstand op.



Te veel pionier vb. eHealth.



Versnipperde helpdesk en wisselend succes
opleiding.

qua

Opportuniteiten

Bedreigingen



Integratie met bestaande applicaties kan aantal
weerstanden verhelpen.



Weerstand vanwege artsen o.w.v. eHealth,
administratiewerk en “big brother” gevoel.



Mogelijk gunstig effect op levenskwaliteit
ouderen en op totale kost gezondheidszorg.



Soms te weinig bereidheid tot delen informatie
(angst voor onbekende).



Uitblijven van bestendige politieke beslissing
over Bel-RAI kan motivatie van alle betrokkenen
fnuiken.

39

Hoofdstuk 3

14
14.1

Huidige registratie en monitoring systemen

Verdere ontwikkelingen rond het uitwisselen van informatie
Binnen ziekenhuizen

Het eHealth-platform is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een architectuur die de
uitwisseling van documenten tussen ziekenhuizen mogelijk moet maken (opgestart in 2009). In deze
architectuur zijn de belangrijkste componenten de federale meta-hub en de vijf regionale ziekenhuishubs20. De meta-hub geeft aan in welke ziekenhuisgroep (ziekenhuis-hub) informatie te vinden is over
een bepaalde patiënt. De ontwikkeling en het beheer van de meta-hub is de verantwoordelijkheid van
het eHealth-platform. Een ziekenhuis-hub geeft aan in welke deelnemende ziekenhuizen informatie te
vinden is over een bepaalde patiënt. De ontwikkeling en het beheer van een ziekenhuis-hub is de
verantwoordelijkheid van een groep ziekenhuizen. Er zijn drie ziekenhuisgroepen (regionale
ziekenhuis-hubs) in Vlaanderen, namelijk UZ Gent, UZ Leuven en UZ Antwerpen. De hub rond het UZ
Leuven is goed voor een 35-tal ziekenhuizen, UZ Gent voor een twintigtal. In Wallonië is er het Waals
gezondheidsnetwerk Réseau Santé Wallon (RSW)21. Heel wat Waalse zorginstellingen testen het RSWplatform en wisselen informatie uit in realtime. Elk ziekenhuis dat inhaakt op de RSW krijgt een
subsidie van 12.000 euro toegestopt. De Franstalige ziekenhuizen in Brussel hebben een gelijkaardig
project lopen (‘Abrumet’). Op termijn zal er een verbinding komen tussen alle regionale hubs in België.
Het uiteindelijke doel van het systeem hubs-metahubs is de gegevens uitwisseling te ondersteunen in
functie van een continuïteit van de zorg. Dit zonder gegevens te centraliseren, maar te werken via
lokale of regionale netwerken. Dit biedt een zorgverlener de mogelijkheid om alle gepubliceerde
medische documenten van een bepaalde patiënt terug te vinden en te raadplegen. Dit is mogelijk,
ongeacht de plaats waar deze documenten opgeslagen zijn of vanwaar de zorgverlener op het systeem
inlogt.
Omwille van de complexiteit van dit systeem, gebeurt de implementatie ervan geleidelijk aan. Hierbij
zijn er twee fundamentele principes die centraal staan. Ten eerste zal er geen enkel document van de
patiënt toegankelijk zijn zonder de toestemming van de patiënt in kwestie. De patiënt moet bij
opname in het ziekenhuis expliciet toestemming geven vooraleer inzage in zijn/haar medisch dossier
wordt toegestaan. Ten tweede kan geen enkele zorgverlener een document raadplegen of zien als er
met de patiënt geen verband bestaat dat dit rechtvaardigt. Dit is het principe van de ‘therapeutische
relatie’.

14.2

Binnen de eerste lijn (Vlaanderen)

Om de zorgverlening voor de patiënt te verbeteren, streeft de Vlaamse overheid naar het uitbouwen
van een platform. Dit platform heeft als doel een vlotte samenwerking tussen verschillende
zorgverleners binnen de eerste lijn te ondersteunen en te faciliteren. Dit is mogelijk door
patiëntgegevens op een efficiënte manier onderling te delen, de kwaliteit en beschikbaarheid van de

20

https://www.ehealth.fgov.be/binaries/website/nl/pdf/Fonctionaliteiten_Hub_1_0.pdf

21

https://www.reseausantewallon.be
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gegevens te verhogen en de administratieve lasten te verminderen, waar de patiënt ook verblijft. Om
dit te realiseren, zijn er drie sporen uitgewerkt22.
Het eerste spoor is het centraal kadaster. Dit houdt in dat Vlaanderen meewerkt aan een actueel
overzicht van alle gezondheids- en zorgberoepen.
Het tweede spoor is de eHealth-box. Dit is een elektronische brievenbus, voorzien door het eHealthplatform. De elektronische brievenbus is een beveiligd communicatiemechanisme voor
gegevensuitwisseling binnen de eerstelijn, tweedelijn en met de overheid. Het is enkel geschikt voor
het verzenden of ontvangen van gegevens, maar niet om gegevens permanent op te slaan.
Het derde spoor is de eerstelijnskluis. Dit zal het mogelijk maken dat zorgverleners uit de eerste lijn de
actuele dossiergegevens van hun patiënten tot hun beschikking hebben. In tegenstelling tot de meeste
ziekenhuis-hubs zal de eerstelijnskluis ook effectief patiëntengegevens bevatten. De functionele
bouwstenen als basis voor de eerstelijnskluis zijn:



Een ‘summarized electronic health record’ bericht of Sumehr-bericht: dit omvat een minimale
dataset die een arts nodig heeft om de medische toestand van een patiënt in te schatten. Het is
een actuele gestructureerde samenvatting van de medische toestand van de patiënt. Dit valt
onder de verantwoordelijkheid van een arts.



Journaal: dit biedt de mogelijkheid om informatie, bestaande uit vrije tekst, uit te wisselen tussen
zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg rond een bepaalde patiënt, vb. patiënt neemt
medicatie niet in. De patiënt zal zelf ook berichten kunnen toevoegen. Dit kan nuttig zijn als hij/zij
een specifieke klacht of vraag heeft.



Parameter: dit biedt de mogelijkheid om gestructureerde informatie te delen, zoals bloeddruk,
gewicht en glycemie. Dit zijn metingen die door de patiënt zelf kunnen gebeuren.

Binnen de eerstelijnskluis wordt er ook rekening gehouden met de privacy van de patiënt en de rol van
elke zorgverlener. De patiënt zal een patiëntenvertegenwoordiger kunnen aanduiden die dezelfde
toegang heeft tot de eerstelijnskluis als de patiënt zelf. Bovendien kan de patiënt ook aangeven dat
bepaalde zorgverleners geen toegang hebben tot zijn/haar informatie binnen het platform.

14.3

Een afstemming tussen verschillende lijnen

Nederland: afstemming landelijk EPD en EPD in ziekenhuizen
Zorgverleners in Nederland houden elk hun eigen medische dossiers met specifieke medische
gegevens bij over de patiënten die zij behandelen. Deze dossiers verschillen omdat vb. een huisarts
eerstelijnszorg verleent, terwijl medisch specialisten tweedelijns en meer gespecialiseerde zorg
verlenen. Door de medische gegevens van patiënten digitaal vast te leggen, is het voor zorgverleners
mogelijk deze met elkaar uit te wisselen. Het is de bedoeling dat samenvattingen van EPD binnen
ziekenhuizen via het landelijk EPD uitgewisseld kunnen worden23.

22

http://www.zorg-en-gezondheid.be/v2_default.aspx?id=26806&servnav=true&terms=eerstelijnskluis

23

http://www.asz.nl/patienten/vragen/EPD/
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België
De eerstelijnskluis binnen Vlaanderen zal in verbinding staan met de meta-hub of hub-omgeving. Op
die manier zal het mogelijk zijn om via de eerstelijnskluis de meta-hub en regionale hubs te
raadplegen24. Figuur 6 laat een mogelijk voorstel zien om dit te realiseren. Deze gewenste situatie van
communicatie omvat als bouwstenen een kadaster, een elektronische brievenbus (eHealth-box), een
eerstelijnskluis en standaardisatie van de interface tussen lokale (bepaalde software) en centrale
(communicatie, gegevensdeling, …) componenten.

Figuur 6: Informatie uitwisseling tussen verschillende actoren: de gewenste situatie

24

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Vlaamse-bevoegdheden/Beleid-eerstelijnsgezondheidszorg/#conf
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De federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten plannen met wetsartikel 107 een
hervorming in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) waarbij een groot aantal residentiële
opvangplaatsen vervangen wordt door ambulante zorg in de thuissituatie of een thuisvervangende
omgeving. Hierdoor kan de GGZ beter aansluiten bij de noden van personen met psychische
problemen. Een kernaspect in de hervorming is de organisatie van het zorgaanbod via zorgcircuits en
zorgnetwerken. Hierbij worden vijf kernfuncties uitgebouwd, namelijk activiteiten inzake preventie en
promotie (functie 1), ambulante intensieve behandelteams (functie 2), rehabilitatie teams (functie 3),
intensieve residentiële behandelunits (functie 4) en specifieke woonvormen waarin zorg wordt
aangeboden (functie 5) (Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van
zorgcircuits en zorgnetwerken, 2010).
Om na te gaan of de hervorming zijn doel bereikt en welke resultaten dit oplevert, is een systeem
vereist dat een continue opvolging van patiënten en van de zorgorganisatie toelaat, over verschillende
sectoren en (zorg)contexten heen. Dit rapport biedt een overzicht van een aantal registratie en
monitoring systemen die een meerwaarde kunnen betekenen in het hervormingsprogramma.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bevindingen en conclusies.
Monitoring systemen bieden de mogelijkheid om de evolutie van projecten op te volgen en mogelijke
aandachtspunten te detecteren. De traditionele registratie systemen laten dit echter niet of
onvoldoende toe. Hierdoor worden dergelijke systemen om praktische redenen eerder als een
administratieve last ervaren, opgelegd in functie van financiering en erkenningen. Voorbeelden
hiervan zijn:



Op federaal niveau is er de registratie van “Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) / Résumé
Psychiatrique Minimum (RPM)”, “Minimale Ziekenhuis Gegevens (MZG) / Résumé Hospitalier
Minimal (RHM)” en de gegevens van het “InterMutualistisch Agentschap (IMA) / Agence
InterMutualiste (AIM)”. Dit heeft voornamelijk als doel het te voeren gezondheidsbeleid in België
te ondersteunen. De praktische meerwaarde van deze registratie is beperkt (vb. geen informatie
over de inhoud van de zorg of het klinisch profiel van de patiënt) of is gebonden aan een bepaalde
setting (namelijk ziekenhuisgerelateerde diensten).



Op Vlaams niveau is er de “Informatiestroom tussen de Ziekenhuizen en de Administratie
Gezondheidszorg (IZAG)” en “Informatiestroom tussen de Psychiatrische ziekenhuizen en de
Administratie Gezondheidszorg (IPAG)”. Deze toepassingen zijn voornamelijk louter een
instrument ter ondersteuning van het beleid en inspectie. Ze maken de informatie-uitwisseling
tussen de (psychiatrische) ziekenhuizen en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid mogelijk.



Het Vlaams systeem “Vesta” staat in voor een elektronische gegevensuitwisseling tussen het
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Hierbij worden ook een aantal patiëntgerelateerde informatie bijgehouden, naast
personeelszaken en subsidiegerelateerde aspecten.
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Binnen een vermaatschappelijking van zorg is het eveneens belangrijk dat de zorg, aangeboden aan
patiënten, op een gecoördineerde manier verloopt, zonder hiaten of parallelle activiteiten. Een
belangrijk hulpmiddel hiertoe is het zorgcoördinatieplan dat alle relevante gegevens omvat voor de
afstemming van de zorg en begeleiding die de verschillende zorgverleners bieden. Het
patiëntendossier is belangrijk voor de inhoudelijke uitwerking van de zorg en opvolging hiervan. Beide
zijn noodzakelijke instrumenten, die dynamisch en flexibel moeten zijn, opdat de situatie van de
patiënten kan opgevolgd worden, over verschillende (zorg)contexten heen. Momenteel is de ervaren
praktische meerwaarde van het elektronisch patiëntendossier (EPD), zoals toegepast binnen de centra
voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) in Vlaanderen, onvoldoende. Verdere ontwikkelingen hiervan
zijn mogelijk, namelijk:



Het generatiemodel van EPD waarbij voornamelijk de vijfde generatie, de zogenaamde ‘mentor’,
een praktische meerwaarde zou kunnen bieden. Het ondersteunt zorgverleners bij het nemen van
beslissingen in de zorg rond die patiënt.



De ontwikkeling van een landelijk EPD, zoals in Nederland: via een landelijk schakelpunt wordt
bijgehouden welke patiënteninformatie bij welke zorgverleners op te vragen is. Dit zou mogelijk
zijn voor alle patiënten in Nederland. Daarnaast is er ook een regionaal netwerk dat uitwisseling
mogelijk maakt van medische gegevens tussen zorgverleners binnen een bepaalde regio.



Ontwikkelingen in België, namelijk de regionale ziekenhuishubs linken aan de eerstelijnskluis
opdat informatie uitwisseling over verschillende lijnen heen mogelijk is:


Regionale hubs maken het mogelijk om na te gaan in welke ziekenhuizen bepaalde informatie
terug te vinden is van een patiënt. Het is de bedoeling om op termijn deze 5 regionale hubs
(namelijk 3 Vlaamse en telkens 1 in Wallonië en Brussel) met elkaar te verbinden. Dit blijft
echter een uitwisseling tussen ziekenhuizen.



De Vlaamse overheid wil een platform uitbouwen in functie van een vlotte samenwerking
tussen verschillende eerstelijnszorgverleners. Dit platform omvat een eerstelijnskluis met
actuele patiëntengegevens, een actueel overzicht van alle gezondheids- en zorgberoepen (i.c.
centraal kadaster) en een beveiligd communicatiemiddel voor gegevensuitwisseling (i.c. de
eHealth-box).

Idealiter omvat een monitoring systeem ook de mogelijkheid om de zorg te coördineren, en meer
inhoudelijke informatie over de patiënt en diens (zorg)situatie. Op internationaal vlak zit er heel wat
potentieel in de verdere ontwikkeling en toepassing van de Inter-Rai instrumenten. Dit is een
verzamelnaam voor verschillende instrumenten, ontwikkeld voor verschillende settings en
doelgroepen. Voornamelijk de Inter-RAI Mental Health (iMH) en de Inter-RAI Community Mental
Health (iCMH) kunnen bijzonder relevant zijn voor dit hervormingsprogramma. Beide instrumenten
zijn specifiek ontwikkeld voor de GGZ en zijn respectievelijk geschikt binnen een residentiële en een
ambulante setting. De instrumenten hebben volgende kenmerken:



Een specifieke opbouw waardoor het eenvoudiger is om informatie over verschillende settings
heen te laten doorstromen Er is namelijk een basis van gemeenschappelijke items (relevant in alle
mogelijke settings) en een aantal settingspecifieke items.



Een klinische meerwaarde, namelijk informatie over de zorgsituatie van de patiënt (Minimum Data
Set), het ondersteunen van de analyse en planning van zorg en de opvolging van de evolutie die de
patiënt maakt of een groep patiënten binnen een organisatie, een regio of België. Dit is in lijn met
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de vijfde generatie van de EPD, of de zogenaamde ‘mentor’, aangezien de berekende resultaten
kunnen bijdragen om een geïndividualiseerd zorgplan op te stellen of om het bestaande zorgplan
te verbeteren.



Het coördineren en afstemmen van de zorg van de verschillende betrokkenen in de zorg voor een
bepaalde patiënt.



Een beleidsmatig nut, namelijk het bestuderen van de kwaliteit van zorg over verschillende
settings heen.



De mogelijkheid om internationale vergelijkingen te maken, aangezien de instrumenten
ontwikkeld zijn door een internationale wetenschappelijke organisatie en in zeer veel landen
gebruikt worden.



Organisatorische randvoorwaarden kunnen de tegenargumenten voor deze instrumenten
opvangen. Voorbeelden van tegenargumenten zijn: een gevoel van betrokkenheid bij alle partijen,
het voorzien in adequate opleidingen en bijkomend personeel, een vaste ondersteunende
structuur, administratieve overlast vermijden, etc.

In België zijn er al verschillende projecten geweest over of met inter-RAI instrumenten, voornamelijk in
de ouderenzorg. LUCAS heeft zelfs samen met l’Elan gezocht naar de mogelijkheden om iMH en iCMH
te implementeren in België (De Groof et al., 2009). Het grootste struikelblok hierbij was een
gebrekkige afstemming met huidige en verplichte registraties, zoals de registratie van MPG/RPM.
In bepaalde landen (vb. Nederland en het Verenigd Koninkrijk) wordt informatie over patiënten en hun
zorggebruik bijgehouden in zogenaamde registers. Deze registratie laat toe om zicht te krijgen op de
prevalentie- en incidentiecijfers, en gegevens over de ontwikkelingen in de zorg. Daarnaast hanteren
beide landen ook bepaalde systemen om de situatie van de patiënt te monitoren. De zorgmonitor in
Nederland en ‘the Clinical Outcomes in Routine Evaluation System’ (CORE System) in het Verenigd
Koninkrijk voorzien de screening en monitoring van de noden van de patiënt, inclusief het subjectief
welzijn, ervaren problemen of symptomen en het sociaal functioneren. ‘The CORE system’ voorziet
daarenboven ook nog hulpmiddelen om additionele data te voorzien voor specifieke doelgroepen of
doeleinden. België kent nog geen dergelijk register of systematische monitoring, maar een toepassing
zou een meerwaarde kunnen betekenen in dit hervormingsprogramma. Op dit moment kent
Vlaanderen wel een databank Spiller25 die de mogelijkheid biedt om het gemoduleerde zorgaanbod
van voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg in te voeren, te doorzoeken en te analyseren.
Op Vlaamse bodem zijn er binnen de CGG al twee initiatieven die een stap zijn in de richting van
systematische monitoring. Echter, beide worden momenteel enkel toegepast binnen enkele Vlaamse
CGG of bij een specifieke doelgroep. Dit is nog een belangrijke beperking in de context van een
vermaatschappelijking van de zorg. Deze twee initiatieven zijn:



25

De VDIP (score) borden die gehanteerd worden in de projecten rond Vroeg Detectie en Interventie
bij Psychose (VDIP projecten). Deze VDIP borden zijn gebaseerd op de Nederlandse FACT borden.
Een VDIP bord is een gezamenlijke agenda van het VDIP team, draagt bij tot een coördinatie van
de aangeboden zorg door het VDIP team, biedt een overzicht van alle patiënten en zorgt voor de
www.spiller.be
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opvolging van hun (zorg)situatie op verschillende levensdomeinen. Momenteel is het VDIP bord
nog gelinkt aan het EPD in de CGG waardoor dit (nog) niet bruikbaar is over verschillende
(zorg)contexten heen.



De Tool voor Uitkomstenmanagement (TUM) van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke
Gezondheid (VVGG) om uitkomstmetingen bij patiënten in kaart te brengen en op te volgen. Een
belangrijke meerwaarde van de webgeoriënteerde TUM is het eenvoudig gebruik en de praktische
relevantie. De TUM biedt namelijk de mogelijkheid om behandelingen systematisch bij te sturen
en te evalueren.

Onderzoek van het VVGG (Baert et al., 2011) laat zien dat de toepassing van nieuwe monitoring of
feedbacksystemen, zoals de TUM, ongerustheid kan veroorzaken bij hulpverleners. Om deze reden is
transparantie over het systeem en vaak over wie toegang heeft tot welke data essentieel. Idealiter
maakt een dergelijk systeem ook integraal deel uit van de bestaande werking en is er geen overlap
met andere registraties. De praktische en zorginhoudelijke relevantie van dergelijke systemen zijn van
essentieel belang om te verzekeren dat hulpverleners ook daadwerkelijk gebruik maken van deze
systemen in hun behandelingen en begeleidingen. Om deze reden is het heel belangrijk dat er gewerkt
wordt met monitoring systemen die dezelfde logica hanteren als de Inter-RAI instrumenten. Kortom,
er zullen belangrijke beslissingen moeten genomen worden om de activiteiten binnen het
hervormingsprogramma daadwerkelijk op te volgen en bij te sturen indien nodig.
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Le gouvernement fédéral, les communautés et les régions planifient, avec l’article 107, une réforme
des soins de santé mentale (SSM) suite à laquelle un grand nombre de lits résidentiels seront
remplacées par des soins ambulants à domicile ou en milieu substitutif du domicile. Les SSM pourront
ainsi mieux répondre aux besoins des personnes souffrant de troubles psychiques. Un aspect central
de la réforme est l’organisation de l’offre de soins par des circuits et des réseaux de soins. Cinq
fonctions centrales sont soutenues, à savoir des activités en matière de prévention et de promotion
(fonction 1), des équipes ambulatoires de traitement intensif (fonction 2), des équipes de
réhabilitation (fonction 3), des unités intensives de traitement résidentiel (fonction 4) et des formules
résidentielles spécifiques permettant l’offre de soins (fonction 5) (Guide vers de meilleurs soins en
santé mentale par la réalisation de circuits et de réseaux de soins, 2010).
Pour vérifier si la réforme atteint son but et quels résultats sont obtenus, cela exige un système qui
permette un suivi continu des patients et de l’organisation des soins, à travers différents secteurs et
contextes (de soins). Ce rapport offre un aperçu d’un certain nombre de systèmes d’enregistrement et
de monitoring qui peuvent donner une plus-value au programme de réforme. Un aperçu des
constatations et conclusions importantes suit ci-dessous.
Les systèmes de monitoring permettent de surveiller l‘évolution des projets et de détecter les points
d’attention potentiels. Par contre les systèmes d’enregistrement traditionnels ne permettent pas cela,
ou insuffisamment. C’est pour cette raison pratique que tels systèmes sont perçus comme un poids
administratif, imposés en fonction du financement et des normes d’agrément. Des exemples sont :



Au niveau fédéral, il y a l’enregistrement de «Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) / Résumé
Psychiatrique Minimum (RPM)», « Minimale Ziekenhuis Gegevens (MZG) / Résumé Hospitalier
Minimal (RHM)» et des données d’ « InterMutualistisch Agentschap (IMA) / Agence
InterMutualiste (AIM)». Cet enregistrement a principalement comme but de soutenir la politique
de la santé en Belgique. La plus-value pratique de cet enregistrement est limitée (pas
d’informations sur le contenu des soins ou le profil clinique du patient, par exemple) ou est liée à
une certaine contexte de soins (à savoir les services liés à l’hôpital).



Au niveau flamand, il y a les applications « Informatiestroom tussen de Ziekenhuizen en de
Administratie Gezondheidszorg » (IZAG) et « Informatiestroom tussen de Psychiatrische
ziekenhuizen en de Administratie Gezondheidszorg » (IPAG). Ce sont pur des instruments de
soutien de la politique et d’inspection. Ils rendent possible l’échange d’information entre les
hôpitaux (psychiatriques) et l’agence flamande des soins et de la santé (« Vlaams Agentschap Zorg
en Gezondheid »).



Le système flamand « Vesta » garantit l’échange électronique de données entre l’agence flamande
des soins et de la santé « Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid » et les services d’aide aux
familles et de soins à domicile complémentaires. A côté de cela, un nombre d’informations
relatives aux patients sont suivies, en plus des aspects personnels et des aspects relatifs au
financement.
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Il est également important pour les soins plus orientés vers la communauté que ceux-ci se déroulent
d’une façon coordonnée, sans lacunes ou activités parallèles. Un outil important pour cela est le plan
de coordination des soins qui contient toutes les données importantes pour la synchronisation des
différent soins et l’accompagnement que les professionnels de soins de santé apportent. Le dossier du
patient est important pour l’élaboration du contenu des soins et leur suivi. Ces deux instruments sont
nécessaires, ils doivent être dynamiques et flexibles, pour que la situation des patients puisse être
suivie à travers les différents contextes de soins. Pour le moment, la plus-value pratique du dossier
électronique des patients (DEP), comme appliqué aux centres de santé mentale en Flandre, est
insuffisante. Ce dernier peut encore se développer, c’est-à-dire:



Le modèle de génération de DEP, principalement la cinquième génération, dite « mentor »,
pourrait offrir une plus-value pratique. Il soutient les professionnels de soins de santé dans les
prises de décision concernant les soins autour du patient.



Le développement d’un DEP national, comme aux Pays-Bas : grâce à un aiguillage national, il est
possible de suivre quel professionnel de soins de santé garde quel information concernant du
patient. Ceci serait possible pour tous les patients aux Pays-Bas. A côté de cela, il y a également un
réseau régional pour l’échange de données médicales entre les professionnels de soins de santé
dans une certaine région.



Les évolutions en Belgique, à savoir la liaison entre un répertoire de référence régional des
hôpitaux (ce qu’on appelle « hubs ») et la banque de donnée de la première ligne (ce qu’on
appelle « eerstelijnskluis ») pour que l’échange d’information à travers les différents contextes de
soins soit possible:


Un répertoire de référence régional des hôpitaux (ce qu’on appelle « hubs ») permet de
rechercher dans quels hôpitaux on peut trouver certaine information d’un patient. Le but à
long terme est de relier les 5 répertoire de référence régional. Pour l’instant, il y en a 3 en
Flandre, 1 en Wallonie et 1 à Bruxelles. Ceci reste toutefois un échange entre des hôpitaux.



Le gouvernement flamand veut développer une plateforme permettant une collaboration
fluide entre les différents professionnels de première ligne. Cette plateforme contient une
banque de donnée de la première ligne (« eerstelijnskluis ») avec les données actualisées des
patients, une vue d’ensemble actualisée de tous les professions de soins et de soins de santé
(ce qu’on appelle le cadastre central) et un moyen de communication protégé pour l’échange
de données (ce qu’on appelle eHealth-box).

Idéalement le système de monitoring comprend également la possibilité de coordonner les soins, ainsi
que plus d’information concernant le patient et sa situation (de soins). Au niveau international, il y a
un grand potentiel pour des développements et l’application des instruments Inter-RAI. Inter-RAI fait
référence aux différents instruments, développés pour différents contextes de soins et différents
groupes cible. L’Inter-RAI Mental Health (iMH) et l’Inter-RAI Communicty Mental Health (iCMH)
peuvent notamment être très pertinents pour ce programme de réforme. Ces deux instruments ont
été spécifiquement élaborés pour les SSM et sont respectivement appropriés dans un contexte de
soins résidentiel et ambulant. Ils ont des caractéristiques suivantes :



Une organisation spécifique grâce à laquelle la circulation d’information à travers les différents
contextes de soins est facilitée. Il y a en effet une base avec les informations communes
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(pertinentes en chaque contexte de soins) et un certain nombre d’informations spécifiques à un
certain contexte de soins.



Une plus-value clinique, à savoir l’information sur la situation de soins du patient (Minimum Data
Set), le soutien de l’analyse et du planning des soins et le suivi de l’évolution du patient ou d’un
groupe de patients dans une certaine organisation, région ou en Belgique. Ceci est une ligne avec
la cinquième génération de DEP, dite « mentor », étant donné que les résultats calculés peuvent
contribuer à l’élaboration d’un plan de soins individualisé ou à l’amélioration du plan de soins
existant.



La coordination et la synchronisation des soins des différentes personnes concernées dans les
soins pour ce patient.



Une utilité politique, à savoir l’étude de la qualité des soins à travers les différents contextes de
soins.



La possibilité de faire des comparaisons internationales, étant donné que les instruments sont
développés par une organisation scientifique internationale et peuvent être utilisés dans
beaucoup de pays.



Des contraintes organisationnelles peuvent constituer des contre-arguments pour ces
instruments. Des exemples pour ces contre-arguments sont : un sentiment d’engagement de tous
les partis, les formations adéquates et le personnel complémentaire à prévoir, une structure
d’appui, éviter une surcharge administrative, etc.

Il y a déjà eu différents projets en Belgique concernant les instruments Inter-RAI, principalement dans
les soins pour les personnes âgées. LUCAS a recherché, en collaboration avec l’Elan, des possibilités
d’introduire l’iMH et l’iCMH en Belgique (De Groof et al., 2009). Le plus grand obstacle à cela était le
manque de synchronisation avec les enregistrements actuels et obligatoires, comme l’enregistrement
de MPG/RPM.
Dans certains pays (Les Pays-Bas et le Royaume-Uni, par exemple), l’information sur les patients et
leurs trajets de soins est enregistrée dans de tels registres. Cet enregistrement permet d’avoir un
aperçu des données de prévalence et d’incidence, et des données sur l’évolution dans les soins. Ces
deux pays utilisent également des systèmes permettant de suivre la situation du patient. Le monitor
de soins (dite « zorgmonitor ») aux Pays-Bas et le « Clinical Outcomes in Routine Evaluation System’
(CORE System) au Royaume-Uni pourvoient à l’analyse et le monitoring des besoins du patient,
incluant le bien-être subjectif, des problèmes et symptômes ressentis, et le fonctionnement social. Le
‘CORE System’ prévoit en plus d’autres moyens pour pourvoir à des données complémentaires pour
des groupes ou pour des buts spécifiques. La Belgique ne connait pas encore de tels systèmes
d’enregistrement ou de monitoring systématique, mais une application de ceux-ci pourrait former une
plus-value dans ce programme de réforme. En ce moment, la Flandre connait la base de données
Spiller26 qui offre la possibilité d’introduire, d’explorer et d’analyser l’offre de soins des services de
soins de santé mentale.
En Flandre il y a déjà deux initiatives, dans les centres des soins de santé mentale (CSSM), qui
constituent un pas dans la direction du monitoring systématique. Cependant, elles n’ont été jusqu’à
présent appliquées que dans quelques CSSM flamands, ou auprès d’un groupe cible spécifique. Ceci
26

www.spiller.be
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constitue une limitation importante dans le contexte des soins plus orientés vers la communauté. Ces
deux initiatives sont:



Les tableaux digital VDIP des projets pilot flamands concernant la détection et l’intervention
précoce de psychose (connu comme «Vroeg Detectie en Interventie van Psychose » (VDIP)). Ces
tableaux sont basés sur les tableaux FACT aux Pays-Bas. C’est un agenda commun de l’équipe
VDIP, contribuant à la coordination des soins proposés par l’équipe VDIP, offrant un aperçu de
tous les patients et prenant en charge le suivi de leur situation (de soins) dans plusieurs domaines
de la vie. En ce moment, le tableau VDIP est encore lié au DEP dans le CSSM, d’où le fait qu’il ne
soit pas encore utilisable à travers différents contextes (de soins).



L’outil de gestion des résultats (ce qu’on appelle « Tool voor Uitkomstenmanagement » ou TUM)
de l’association flamande de santé mentale (« Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid » ou
VVGG) mesure et suit les résultats chez les patients. Une plus-value importante de cet outil basé
sur le Web est son usage simple ainsi que sa pertinence du point de vue pratique. Cet outil offre
en effet la possibilité d’adapter et d’évaluer le traitement de manière systématique.

La recherche de l’association flamande de santé mentale (Baert et al., 2011) laisse voir que
l’application de nouveaux systèmes de monitoring et de feedback, comme l’outil de gestion des
résultats, peuvent inquiéter les professionnels de soins de santé. C’est pour cette raison que la
transparence sur le système et sur qui a accès à quelle donnée est essentielle. Idéalement, ce système
fait également intégralement partie du fonctionnement existant et ne constitue pas une redondance
avec d’autres données. La pertinence au point de vue pratique et du contenu des soins est d’une
importance essentielle pour s’assurer que les professionnels de soins de santé utilisent effectivement
ces systèmes pour leur travail. Il est pour cette raison très important de travailler avec des systèmes de
monitoring qui utilisent la même logique que les instruments Inter-RAI. En bref, il faudra prendre des
décisions importantes pour suivre réellement les activités dans le programme de réforme et les
adapter si nécessaire.
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