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’ Door te kiezen voor zorg die echt uitgaat van de 

behoefte van de persoon met een ziekte en door 

aandacht te schenken aan heel de mens èn aan 

heel het traject van ziekte en zorg, kunnen 

verpleegkundigen patiënten optimaal 

ondersteunen bij het leven met de ziekte.  

Zij moeten dan wel het lef hebben traditionele 

grenzen te overschrijden en systematisch te 

reflecteren over hun eigen praktijk.’ 

 

(Anneloes van Staa 2004) 
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ABSTRACT 

Inleiding:  
Continuïteit van zorg verloopt tot op heden nog steeds niet naadloos.  De steeds ouder wordende 
bevolking in België en de daarmee gepaard gaande groeiende zorgcomplexiteit is hierbij een realiteit.  Bij 
transfer naar een andere zorgvorm (acute-, residentiële- of thuiszorg) is samenwerking, coördinatie en 
informatie- en communciatiedoorstroming tussen diverse zorgsettings onontbeerlijk.  Ondanks het feit 
dat er in 2002 reeds een samenwerkings- en communicatieprotocol werd ontwikkeld tussen het 
ziekenhuis en de thuiszorg werd vanuit het werkveld de nood voelbaar voor een evaluatie en aanpassing 
van dit protocol. 

Doelstellingen:  
Een beschrijvend onderzoek om mogelijke knelpunten te inventariseren bij transfer tussen thuiszorg, 
acute zorg en residentiële zorg bij personen met een complexe zorgbehoefte in de regio Zuid-West-
Vlaanderen.  De mogelijke knelpunten zijn de wijze voor het verkrijgen en/of doorgeven van gegevens bij 
transfer, welke zijn de gewenste en noodzakelijke gegevens voor de continuïteit van zorg en voor welke 
personen bestemd. 

Methode:  
Design: onderzoeksfase 1: kwalitatief onderzoek bij middel van observaties, bestaande documenten en 
interviews en een kwantitatief onderzoek bij middel van een éénmalige schriftelijke gestandaardiseerde 
bevraging bij medische/paramedische medewerkers van geselecteerde afdelingen uit de ziekenhuizen 
Zuid-West-Vlaanderen.  Onderzoeksfase 2: een kwantitatief onderzoek bij middel van een éénmalige 
schriftelijke gestandaardiseerde bevraging en een online enquête voor de thuiszorgactoren.   

Resultaten:  
Het doorgeven van informatie over de thuismedicatie, psychosociale gegevens en de identificatie van 
contactpersonen bij opname scoren zwak. De gegevensverzameling (bij de anamnese) gebeurt te 
gefragmenteerd (medische verwijsbrieven zijn voor het medisch dossier, het sociale luik wordt 
voorbehouden voor de sociale dienst en de verpleegkundige gegevens voor het verpleegkundig dossier…).  
Daarnaast wordt vastgesteld dat de patiënt te weinig participeert aan (interdisciplinair) zorgoverleg, zeer 
beperkt inspraak heeft over het bepalen van zijn zorgbehoeften, de ontslagbestemming en de -beslissing.  
De schriftelijke informatie (registreren van gegevens) scoort eveneens vrij zwak (dubbel noteren, vaak ook 
mondelinge informatieoverdracht).  Met het oog op het ontslag wordt gebrekkig gecommuniceerd met de 
externe betrokken zorgverleners.  Er wordt te laat informatie gegeven over de ontslagdatum en weinig tot 
geen informatie over benodigde hulpmiddelen bij transfer naar de eigen omgeving.  Daarbij krijgen 
patiënten wel voldoende informatie over medische gegevens, maar geen of te weinig 
richtlijnen/instructies in verband met voeding en/of verzorgingsmateriaal.   

Conclusies:  
Het opzetten van verbeterprojecten met als focus het optimaliseren van de informatie- en 
communicatiedoorstroming (opheffen knelpunten vermeld in dit onderzoek) en het organiseren van 
duurzame en praktische samenwerking tussen de drie zorgsettings moet leiden tot een werkbaar 
transferprotocol en een continuïteit van zorg bij transfer voor personen met een complexe zorgbehoefte. 
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1. INLEIDING 

Opname– en ontslagbeleid zijn geen nieuw feit. Toch kunnen we vaststellen dat een transfer tussen 
thuiszorg – acute zorg - residentiële zorg (vooral bij ouderen en bij personen met een complexe 
zorgbehoefte) tot op heden nog steeds niet naadloos verloopt. De vergrijzing van de bevolking, 
gekenmerkt door een toename van het aantal afhankelijke ouderen en het toenemend aantal chronische 
zieken, verhoogt gevoelig de belasting op de organisatie van de thuiszorg en thuiszorgondersteunende 
diensten (Spreeuwenberg et al, 2000). Daarnaast wordt steeds meer gestreefd naar doelgerichter en 
doelmatiger zorg voor kwetsbare personen.  

De drie ziekenhuizen uit de zorgregio Kortrijk, namelijk AZ Groeninge Kortrijk, H.Hart Menen en OLV van 
Lourdes Ziekenhuis Waregem werkten in 2002 een samenwerkings- en communicatieprotocol uit met het 
toemalige Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg Zuid-West-Vlaanderen of SIT (sinds 1 januari 
Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg of SEL) om bovenstaande naadloze zorg bij transfer 
richting te geven. Echter werd vastgesteld dat dit proces in theorie wel goed onderbouwd en methodisch 
uitgeschreven is, maar in de praktijk niet of onvoldoende functioneert. 

Door deze vaststelling werd de vraag gesteld aan het experisecentrum ‘Zorgcontinuïteit en –integratie’ 
van de KATHO om het bestaande samenwerkingsprotocol te evalueren om tegemoet te komen aan de 
zorgcontinuïteit bij transfer.  

Om dit onderzoek uit te voeren werd in twee fazen gewerkt.  In de eerste fase, uitgevoerd in 2007-2008, 
werd het opnamebeleid geïnventariseerd waarbij de focus lag op ‘welke gegevens zijn noodzakelijk om de 
continuïteit van de zorg te verzekeren binnen de eerste 24 uur na opname en dit met het oog op een 
goed ontslag van de patiënt/cliënt met een complexe zorgbehoefte‘.  De tweede fase werd uitgevoerd in 
2008-2009 met specifieke aandacht voor een analyse van de coördinatie, de informatie- en 
communicatiedoorstroom en de interdisciplinaire samenwerking bij ontslag (transfer) van een 
patient/cliënt.   

De opbouw van dit document bestaat uit een voorafgaand beknopte literatuurstudie, gefilterd uit beide 
onderzoeksfazen en het praktijkgericht onderzoek: 

Het literatuuronderzoek omvat een literatuurstudie over het ontstaan van de transsectorale 
samenwerking in de gezondheidszorg, een omschrijving van de beoogde doelgroep, het verzamelen en 
registreren van informatie en de communicatiedoorstroming met inbegrip van enkele veel gebruikte 
instrumenten.  Als laatste hoofdstuk wordt een korte toelichting weergegeven over enkele belangrijke 
juridische aspecten bij het doorstromen van informatie naar patient en tussen hulpverleners onderling.  

Het praktijkgericht onderzoek omvat de methodiek, de resultaten, een algemene discussie over het 
onderzoek.  

 Tot slot wordt een algemeen besluit geformuleerd. 
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2. PROBLEEMSTELLING 

De probleemstelling werd als volgt omschreven: 

‘Het ontbreken van voldoende en relevante informatie bij transfer van patiënt/cliënt met een complexe 
zorgbehoefte tussen de 3 zorgsettings in de regio Zuid-West-Vlaanderen.’ 

 

Specifieke onderzoeksvragen werden geformuleerd: 

Fase 1: Welke informatie moet binnen de eerste 24u na opname verzameld zijn met het oog op efficiënte 
zorg en een goed ontslag?  

 Welke informatie wordt gecommuniceerd? 
 Hoe verzamelt en registreert men de nodige informatie? 
 Welke zijn de voornaamste knelpunten?  
 Biedt de RAI een goed perspectief (totaliteits-holistische benadering)? 
 Wie is verantwoordelijk (coördinatie)? 

 

Fase 2: Welke is op basis van onderzoek de meest effectieve methode om de continuïteit tussen 
ziekenhuis en thuiszorg (opheffen van de knelpunten) bij ontslag te optimaliseren? 

 Welke knelpunten kunnen worden gedetecteerd met betrekking tot de communicatie en 
informatiedoorstroming bij transfer van patient/client? 

 Welke knelpunten kunnen worden gedetecteerd met betrekking tot coördinatie en 
samenwerking tussen de zorgsettings bij ontslag? 
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3. LITERATUURSTUDIE 

3.1. DE NOODZAAK TOT HET OPTIMALISEREN VAN ZORGCONTINUÏTEIT BIJ TRANSFER  
In de jaren ’80 ontstonden de eerste samenwerkingsinitiatieven voornamelijk tussen de huisartsen en de 
verpleegkundigen. Patiënten begonnen steeds vaker hun ongenoegen uit te spreken over het gebrek aan 
samenwerking tussen de generalistische (thuiszorg) en specialistische zorg (acute en residentiële zorg).   

Vanaf de jaren negentig kwam het concept van de ‘multifunctionele eenheid’ in de belangstelling (mede 
dankzij het nieuw ziekenhuisconcept in 1985).  Niet zozeer de ‘kennis’ maar de ‘patiënten’ werden 
doorgeschoven. Volgens Querido kwam de integrale benadering van de patiënt in de gezondheidszorg 
moeilijk van de grond doordat er bij elke vorm van samenwerking een stuk zelfstandigheid moet 
ingeleverd worden en bijna altijd weerstand oproept. Toch drongen grensoverschrijdende initiatieven 
tussen gezondheidswerkers zich verder op door onder andere: 

 de toename van het aantal chronische zieken en bejaarden,  
 de groeiende complexiteit van het gezondheidszorgsysteem, 
 het patiëntgericht denken, 
 de verschuiving van aanbod- naar vraaggerichte sturing van het zorgproces, 
 de aandacht voor kwaliteitsbevordering. 

Deze initiatieven werden beschouwd als een oplossing voor: 

 het kostenvraagstuk voor de zorg, 
 het gebrek aan continuïteit in de zorgverlening, 
 het tekortschieten van de kwaliteit op medisch-inhoudelijk gebied van vooral de zorgverleners, 

werkzaam op de eerstelijnsgezondheidszorg, 
 het tekort aan ‘zorg op maat’ voor de patiënt. 

Het besluit van de Vlaamse Regering dd 21/12/90 (het besluit Weckx): houdende coördinatie en 
ondersteuning van de thuisverzorging structureerde de spontaan ontstane samenwerkingsinitiatieven in 
de thuisverzorging en werden via het aanstellen van een coördinator ondersteund.  Dit leidde onder 
andere tot de oprichting en de erkenning van de SIT’s (Samenwerkingsinitiatieven Thuiszorg) in 
Vlaanderen (en de teams voor thuisverpleging).   Dit besluit structureerde de samenwerking in de 
thuiszorg los van de zuilen en profileerde de thuiszorg ten opzichte van de trans- en intramuros zorg. 

Begin de jaren ’90 werd ontslagmanagement ingevoerd in de Belgische ziekenhuizen, met als doel de 
zorgverlening tussen het ziekenhuis en de thuissituatie te verbeteren (zorgcontinuïteit), (Paulus, D. et al, 
2003). 

Een ontslagmanager, meestal verbonden aan de sociale dienst van het ziekenhuis, werd benoemd en 
kreeg de functie om patiënten >65 jaar en met een welbepaalde graad van zorgbehoevendheid in het 
ziekenhuis te detecteren en op te volgen vanaf de opname tot en met het ontslag. 
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Ontslagmanagement werd volgens Moons et al., 2005 als volgt gedefinieerd:  

"De fasische en gestructureerde ontslagvoorbereiding, die start bij opname in het ziekenhuis, waarbij 
voor patiënten met een complexe of continuïteitsproblematiek en hun mantelzorgers een 
geïndividualiseerd zorgpakket, interdisciplinair en in overleg met externe hulpverleners wordt 
samengesteld en uitgevoerd. Dit zorgpakket omvat zowel klinische, organisatorische als financiële 
aspecten, en beoogt een optimale reïntegratie in het thuismilieu. De methodiek van dit zorgproces wordt 
gecoördineerd en opgevolgd door de ontslagmanager.” 

Inmiddels wordt in de meer vooruitstrevende regio’s geëxperimenteerd met grensoverstijgende 
samenwerking en geduid met de term transmuralisering/transmurale zorg.   

Verschillende definities worden gebruikt voor transmurale zorg, maar de meest gehanteerde is deze van 
de Nationale Gezondheidsraad uit 1995 (Commissie modernisering,1994): 

’Transmurale zorg staat voor vormen van zorg die, toegesneden op de behoeften van de patiënt, verleend 
worden op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en regie tussen generalistische en 
specialistische zorgverleners, waarbij sprake is van gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid met 
expliciete deelverantwoordelijkheden.’  

Deze definitie benadrukt de gerichtheid van de zorg op de behoefte van de patiënt en het structurele 
karakter van de samenwerking tussen het ziekenhuis en de thuiszorg.  Het zorgproces bij de patiënt loopt, 
na een steeds kortere ziekenhuisfase, verder. Naarmate de verblijfsduur in ziekenhuizen korter worden, 
wint transmurale zorg aan belang (ziekenhuizen die expertverpleegkundigen uitsturen voor complexe 
pijntherapie thuis; huisartsen die intramuros multidisciplinair meer betrokken worden in het zorgproces 
bv. bij diabetespatiënten). 

Verder kan gesteld worden dat transmurale zorg zeer hoge eisen stelt aan de communicatie van de 
gezondheidswerkers alsook aan de absolute noodzaak tot engagement om de grenzen van de eigen 
discipline en de letterlijke muren/schotten te slopen. 

Sinds 2002 werden de SIT’s erkend als Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging (GDT).  Bij complexe 
zorgsituaties wordt een multidisciplinair zorgoverleg georganiseerd bij voorkeur met de patiënt.  Het doel 
van het overleg is afstemming van zorg en registreren door middel van het opmaken van een zorgenplan.  
De participerende gezondheidswerkers (met RIZIV-nummer) krijgen bij aanwezigheid op dit overleg een 
vergoeding. 

Het Koninklijk besluit van 29 januari 2007 houdende vaststelling eensdeels, van de normen waaraan het 
zorgprogramma voor de geriatrische patiënt moet voldoen om te worden erkend en, anderdeels, van 
bijzondere aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten biedt heel wat 
mogelijkheden om de continuïteit van zorg te verbeteren, meer specifiek via de liaisonfuncties. Door dit 
KB wordt ontslagmanagement structureel ingebed. Het hoofddoel van het zorgprogramma bestaat erin 
om via een pluridisciplinaire aanpak te streven naar een optimaal herstel van de functionele performantie 
en een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en levenskwaliteit na te streven.  Van alle opgenomen 
patiënten >75 jaar wordt een evaluatie gemaakt of de patiënt al dan niet in het zorgprogramma moet 
worden opgenomen. Het uitgangspunt is het ziekenhuisbreed toepassen van een ‘geriatrische 
zorgcultuur’ (Decoster C., 2007).   
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Dit omvat een globale benadering van patiënten met meervoudige pathologie (bvb. heupfractuur in 
combinatie met osteoporose, hartproblemen, diabetes, …), complexe sociale situatie, meer zorgbehoefte 
en risico op chronische zorgafhankelijkheid waardoor zeer gespecialiseerde, multidisciplinaire en 
intensieve benadering nodig is! Aandachtspunt is de ‘continuïteit van zorg’ met name via doorstroming 
van patiëntgegevens. Het ontslag van de patiënt wordt vanaf zijn opname in het ziekenhuis voorbereid.  

Het zorgprogramma moet een formele samenwerking aangaan met Geïntegreerde Diensten voor 
Thuisverzorging, huisartsenkringen, rust- en verzorgingstehuizen en centra voor dagverzorging. De 
externe liaison draagt de geriatrische principes over buiten het ziekenhuis. 

Om bovenstaande te realiseren stelt het geriatrisch zorgprogramma drie modaliteiten voorop nl. de 
interne liaison (vervangt naam en functie van de ontslagmanager), de externe liaison en het geriatrisch 
consult.  Hieronder worden de eerste twee modaliteiten uit het zorgprogramma kort toegelicht: 

3.1.1  DE INTERNE LIAISON 

De interne liaison geriatrie (Milisen K et al, 2008) van het ziekenhuis maakt het mogelijk de geriatrische 
principes en de pluridisciplinaire deskundigheid van het team ter beschikking te stellen van de 
behandelende geneesheer-specialist en de teams en dit voor alle in niet G-diensten in het ziekenhuis 
opgenomen geriatrische patiënten. 

Zo wil het pluridisciplinair geriatrisch team de specifieke noden en problemen die geriatrische patiënten 
stellen op medisch, verpleegkundig, paramedisch en sociaal vlak tijdig herkennen en eraan 
tegemoetkomen. 

Via een multidisciplinair consult formuleert het team een advies tot therapie aan de behandelende arts.  
De finale verantwoordelijkheid voor de patiënt blijft dus bij de behandelende arts van de afdeling waar de 
patiënt verblijft. 

Taak van de interne liaison: 

De interne liaison heeft een aantal belangrijke taken op organisatorisch niveau met betrekking tot 
continuïteit van de zorg: 

 Bijdrage tot de cultuur van de zorgcontinuïteit binnen het ziekenhuis 
 Acties ondernemen met betrekking tot het door het ziekenhuis gevoerde beleid inzake 

zorgcontinuïteit 
 Initiatieven inzake zorgcontinuïteit voorstellen 
 Deelnemen aan de voortgezette opleiding voor het personeel inzake de beginselen van 

zorgcontinuïteit. 
 Bevorderen van multidisciplinaire werking in alle eenheden en diensten die bij het 

zorgprogramma betrokken zijn en ontwikkelen van interne communicatiestructuren. 

Dit alles gebeurt via de stuurgroep ontslagmanagement, samengesteld uit de ontslagmanager, één of 
meer vertegenwoordigers van het verpleegkundig departement, één of meer vertegenwoordigers van de 
sociale dienst, een vertegenwoordiger van de paramedici, een geriater, andere personen die bij de 
continuïteit van de zorg berokken zijn en de kwaliteitscoördinator.  
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3.1.2  DE EXTERNE LIAISON: 
De externe liaison werd voorheen geoperationaliseerd als ontslagmanagement en maakt het mogelijk de 
geriatrische principes en het geriatrisch pluridisciplinair denken ter beschikking te stellen van de huisarts, 
de coördinerende en raadgevende arts en de zorgverstrekkers van de doelgroep (extramuraal). 
De externe liaison streeft ernaar om de continuïteit van zorg te optimaliseren, onnodige opnames te 
vermijden, alsook synergie en functionele samenwerkingsnetwerken te ontwikkelen (Art. 20 van het KB). 
 
Taak van de externe liaison: 

1. Algemeen 

De ontslagmanager is belast met een aantal opdrachten met betrekking tot de continuïteit van zorg: 
 Hij/Zij zal noodzakelijke maatregelen nemen ter voorbereiding van de kwaliteitsvolle terugkeer 

naar huis.   Zowel binnen als buiten het ziekenhuis zullen hiervoor samenwerkingsprocessen 
uitgewerkt worden. 

 Samen met de interne liaison zal de zorgcontinuïteit op organisatorisch niveau uitgebouwd 
worden. 

 Hij/Zij zal formele samenwerkingsverbanden ontwikkelen met de Geïntegreerde Diensten voor 
Thuisverzorging, en de structuren voor thuishulp en thuiszorg, onder meer door het creëren van 
en het deelnemen aan pluridisciplinaire overlegmomenten. 
 

2. Kwaliteitsvolle terugkeer naar huis regelen  
Om de terugkeer naar huis kwaliteitsvol te laten verlopen is het van groot belang deze zo vroeg 
mogelijk voor te bereiden, beginnende van bij opname in het ziekenhuis.  Volgens Weyns et al. (2006) 
leidt een langere hospitalisatieduur niet noodzakelijk tot een betere zorg. 

Een kwaliteitsvolle terugkeer impliceert het toepassen van het hulpverleningsmodel (Moons et al, 2005). 
 Fase 1: het opsporen van (hoog)risicopatiënten (screening) 
 Fase 2: het in kaart brengen van de zorgbehoeften, capaciteiten en verwachtingen van de patiënt 

en de centrale verzorger (een brede en diepgaande gegevensverzameling van de fysieke, 
psychische en sociale gezondheidsnoden). 

 Fase 3: het interdisciplinair bepalen van zorgdoelen en het opstellen van een zorgenplan, in 
samenspraak met de patiënt en zijn omgeving.  Het informeren van de patiënt en zijn centrale 
verzorger over de beschikbare thuiszorg diensten is hierbij een belangrijk aspect. 

 Fase 4: het voorstellen en coördineren (=uitvoeren) van geïndividualiseerde zorgplannen. 
 Fase 5: een regelmatige evaluatie en bijsturing van de vooropgestelde doelen en acties via 

zorgoverleg. 

Dankzij meerdere inspanningen van het beleid wordt ‘continuïteit van zorg’ onderstreept.  Vanuit   
verpleegkundig perspectief benadrukt het concept continuïteit van zorg, de informatiedoorstroming en 
de coördinatie van zorg in tijd.  In de literatuur (Keenan G. et al, 1998, Sparbel KJ. et al, 2000,  Van Servellen G. et al, 

2006) omvat dit het coördineren van zorg op maat voor de patiënt, rekening houdende met de 
veranderende behoeften tijdens een ziekte en de methodiek voor de aanpak van zorg tussen 
verpleegkundigen (transmuraal overleg/informatiedoorstroming). Continuïteit wordt hierbij omschrijven 
als de mate waarin een reeks van gezondheidszorgen een coherent geheel vormen en in 
overeenstemming zijn met de behoeften en persoonlijke context van de patiënt. 
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Uit voorgaande kunnen we stellen dat transsectorale samenwerking meer en meer gericht wordt op de 
(zorg)behoeften van de patiënt, waarbij continuïteit van zorg onderstreept wordt.  Ondanks de reeds 
voorziene structurele maatregelen blijkt uit onderstaande praktijkvoorbeelden dat de transmissie van 
informatie (bij transfer) tot op heden nog steeds niet optimaal verloopt en de noodzaak tot het 
optimaliseren van de informatie-flow (communicatieoverdracht) voor elke gezondheidswerker 
(engagement) zich opdringt om de zorgcontinuïteit te kunnen verzekeren. 

 
 

 
 

…Patiënt (met diabetes) wordt na 5 dagen ontslagen. Kort nadien wordt hij opnieuw 
opgenomen met een ernstige hypoglycemie. Wat is er voorgevallen? Bij ontslag wordt de 

thuisverpleegkundige van de instelling die op de ziekteverzekering staat gecontacteerd om 
insuline thuis toe te dienen. Terwijl gaat er –ongeweten voor de afdeling en niet gemeld door 
de patiënt- echter ook al een zelfstandige thuisverpleegkundige aan huis. En de patiënt krijgt 

dus een dubbele dosis insuline toegediend door een communicatiestoornis. 
 
 

 
 

… Een man wordt opgenomen op de afdeling geriatrie.  Het is niet zijn eerste opname op deze 
afdeling.  Het sociaal verslag werd elektronisch opgezocht en wordt door de 

hoofdverpleegkundige bijgevoegd in het dossier van de patiënt.   De sociale dienst haalt het 
verslag uit het dossier (zonder dat verpleegkundige dit heeft kunnen lezen).  

 
 

 
 

…Patiënt komt van een woon- en zorgcentrum met een schematisch weergegeven 
medicatiebriefje…Het medicatiebriefje wordt 2 keer overgeschreven, eenmaal in het 

verpleegdossier en eenmaal in het klinisch dossier van de arts- assistent. 
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3.2 PERSONEN MET EEN COMPLEXE ZORG 
Het omschrijven van ‘personen met complexe zorg(behoefte)’ is enerzijds gebaseerd op het bestaande 
samenwerkings- en communicatieprocotol en anderzijds op basis van literatuur. 

In het samenwerkings- en communicatieprotocol wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 groepen 
patiënten: 

 Personen met een enkelvoudige zorgvraag: De regie over het eigen leven blijft mogelijk.  Er is een 
enkelvoudige vraag naar ondersteuning zoals ADL-zorg of huishoudelijke hulp. 

 Personen met een meervoudige zorgvraag: Er is verlies van de regie over het eigen leven 
waardoor de behoefte ontstaat aan een samengesteld hulpaanbod. 

 Personen met complexe zorgvraag (bv. ziekten als CVA): Continue verpleging, intensieve zorgen 
en medische opvolging. 

Ondank het feit dat personen met een complexe zorgbehoefte vooral met ouderen geassocieerd worden, 
voldoen ook personen met chronische zorgbehoefte aan de vooropgestelde criteria voor onze doelgroep.  
Er bestaan echter verschillende begripsbepalingen in de literatuur voor chronische ziekten. Deze zijn te 
herleiden tot verschillen wat betreft duur, ernst en verloop van de ziekten.  Chronische ziekten (Baan et al, 

2003) wordt omschreven als alle ziekten die niet binnen 6 maanden volledig genezen of te genezen zijn of 
ziekten waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledige genezing of ‘langer dan 6 maanden 
zorgbehoevend en volledig herstel blijft uit’ (Van Staa, A., 2004).  

Chronische zorg is vaak tegelijkertijd complex. Van de zorgverleners wordt ook verwacht dat ze met heel 
wat complexiteit kunnen omspringen: veelsoortige technische vaardigheden, sociale vaardigheden en 
betrokkenheid. Bij complexe zorg zijn vaak verschillende zorgaanbieders betrokken.  ’Goede’ complexe en 
chronische zorg vraagt daarenboven om een multidisciplinaire benadering.  Het vraagt om kennis te 
hebben van de vaardigheden en de kunde van andere gezondheidswerkers. 

De doelgroep, zoals hierboven omschreven, wordt geacht blijvend zorgbehoeften te hebben. Leeftijd is 
bijgevolg geen goed criterium, maar het is van groot belang om de ontwikkeling in demografische 
factoren (ouder wordende bevolking, tegelijkertijd verzilvering en ontgroening) niet te onderschatten.  

Het gemeenschappelijk kenmerk bij personen met een complexe zorgbehoeften veronderstelt 
continuïteit van zorg.  Het grote risico bij transfer van personen met complexe zorgbehoefte (in 
vergelijking van personen met een enkelvoudige zorgvraag), is het verlies van informatie en dit ten koste 
van veiligheid (bv. medicatiefouten) en zelfstandigheid (Epping-Jordan et al, 2004).  Wanneer de informatie- en 
communicatieoverdracht niet naadloos verloopt, heeft dit een negatief effect op de kwaliteit van de zorg 
voor de patiënt en een nog groter risico bij patiënten met een hoogcomplexe zorg (Kripalani S. et al, 2007).  

De doelgroep, personen met complexe zorgbehoefte, wordt binnen dit onderzoek als volgt gedefiniëerd 
en omschreven:  

 Zorg aan de persoon waarbij meerdere (>2: arts en verpleegkundige) disciplines van 
zorgverleners nodig zijn om samen goede zorg te kunnen bieden, 

 Zorg aan de persoon waarbij thuiszorg nodig zal zijn bij ontslag (wijziging van of positieve 
screening risicopatiënt). 
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3.3 INFORMATIE- EN COMMMUNCATIEDOORSTROMING  
Volgens Payne S. (2002) rapporteren actoren uit de thuiszorg dat aangewezen en voldoende informatie 
over de ouderen zelden voorzien is. Daarnaast wordt vastgesteld dat informatieoverdracht vanuit de 
acute zorgsetting vaak geassocieerd wordt met tijdsdruk, gebrek aan verstandhouding over de rol voor 
wie de informatie bestemd is, de ontslagplanning niet prioritair is, er een gebrek is aan coördinatie, 
fragmentatie van informatie en veronderstellingen over de beschikbaarheid van mantelzorg.  

Verpleegkundige gegevens worden tijdens het verplegen van de patiënt voortdurend verzameld. Dit is 
een onderdeel van het Systematisch Verpleegkundig Handelen (SVH).  Jammer genoeg wordt vaak het 
belang van deze gegevensverzameling voor informatieuitwisseling en –registratie onderschat. De 
klemtoon ligt hier op de vraag welke informatie (inhoud en organisatie) is nodig voor de gewenste 
samenwerking en samenhang?  

De aanbevelingen geven volgende minimale bevraging (Zwicker D. et al, 2003): 

 Functionele status: ADL (activiteiten dagelijks leven), IADL (instrumentele ADL), FIM (functionele 
independence measure) 

 Cognitieve status (mogelijkheid om deel te nemen aan het ontslagplan en mogelijkheid om 
nieuwe informatie te leren) 

 Psychologische status (depressie) 
 Perceptie van zelfzorgmogelijkheden 
 Fysieke en psychologische mogelijkheden van de familie/mantelzorger 
 Kennistekorten aangaande gezondheidsnoden na ontslag 
 Kennis over omgevingsfactoren met invloed op postontslagsituatie 
 Informele en formele ondersteuningsbehoeften van de mantelzorger 
 Medicatieoverzicht 

Waar de contacten nauwelijks direct of telefonisch gebeuren is de effectiviteit van zorg bij ouderen sterk 
afhankelijk van de kwaliteit van de geschreven informatie tussen de artsen (Garasen H. et al, 2006).   
Verwijsbrieven bij opname belichten meestal het medisch luik maar slechts in een aantal gevallen is er 
aandacht voor reeds aanwezige thuiszorgdiensten en het sociaal netwerk. 

Ten slotte is het niet enkel van belang om gegevens te verzamelen, maar deze gegevens ook op een 
objectieve en efficiente manier te noteren, zodat het totaalbeeld van de patiënt kan bewaard worden (De 

Lepeleire J. et al, 2007). 

Farquhar MC (2005)  meldt dat voornamelijk de snelheid om informatie over te brengen een knelpunt is.  
Het probleem stelt zich voornamelijk in het typen van brieven, controleren en versturen. Zowel medische 
als verpleegkundige gegevens worden nog steeds handgeschreven (soms moeilijk leesbaar, gebruik van 
vakjargon, grotendeels ontoegankelijk voor andere disciplines).  De gegevens worden verspreid over 
dossiers in diverse organisaties met beperkte uitwisselingsafspraken.  Daarnaast moet de patiënt heel 
regelmatig gegevens herhalen: persoonsgegevens, signalering en medicijngebruik (naam, type, dosis, 
bijwerkingen: controlerende taak van hulpverlener, vroegere behandelingen en de eigen visie daarop). 
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Bij chronische zieken met regelmatige transfers, moet standaardisatie, overzichtelijkheid, 
betrouwbaarheid, accuraatheid en volledigheid van de gegevens verzekerd zijn (Snoeker  B. et al, 2006).  Uit 
studies bleken elektronische dossiers kwalitatief veel beter dan papieren documenten/verwijsbrieven.  

De meest gebruikte documenten bij de opname en voor de registratie van de gegevens voor 
verpleegkundigen zijn: 

 het verpleegkundige anamnese formulier (assessment of the patiënt on admission)  
De ‘verpleegkundige anamnese’ bevat alle elementen die tot doel hebben de leefgewoonten van 
de patiënt te identificeren, evaluaties, evoluties, huidige en potentiële wijzigingen van zijn 
behoeften alsook alle elementen ter voorbereiding op zijn ontslag. 

 
 het verpleegdossier (nursing documentation, patiënt charting) 

In elk ziekenhuis wordt voor elke patiënt een verpleegkundig dossier aangelegd.1  Het is een 
weerslag van het verpleegproces en een instrument dat toelaat de continuïteit van de 
verpleegkundige zorg te waarborgen.  

Het verpleegplan is een document dat het klinisch oordeel van de verpleegkundige omschrijft bij 
de benadering van gezondheidsproblemen die voortvloeien uit zijn specifieke 
verantwoordelijkheid. 

Het verpleegplan bestaat uit: 

o verpleegproblemen en /of verpleegdiagnoses,  
o de doelstellingen,  
o de verwachte resultaten en  
o de verpleegkundige interventies. 

Het verpleegplan is overzichtelijk, leesbaar, gebruiksvriendelijk voor alle zorgverleners. 

In de thuiszorg zijn de minimumvoorwaarden voor het verpleegdossier2: 

o identificatiegegevens 
o datum van de opening 
o naam van de verpleegkundige 
o beschrijving van de zorg- en hulpbehoevendheid 
o probleemlijst in verband met geneeskundige en verpleegkundige zorgen 

Minimaal moet het zorg(en)plan3 volgende gegevens bevatten (De Stercke E., 2004) 

o Administratief (identificatie patiënt, zorgbemiddelaar, professionele en niet-
professionele hulpverleners, sociale voorzieningen) 

o Algemene doelstellingen (waar wil men op korte en middellange termijn naar toe) 
                                                                    
1KB van 28 december 2006, Minimumvoorwaarden verpleegkundig dossier, art.2, B.S., 30 januari 2007 
2 Besluit Vlaamse regering 21 december 1990, coördinatie en ondersteuning van de thuiszorg. 
3 Besluit Vlaamse regering 7 april 1998, coördinatie en ondersteuning van de thuiszorg. 
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o Klinische beoordeling (datum, problemen, symptomen, doelstellingen, acties, 
handtekening; instrumenten (ADL, IADL); medicatiebeheer (huisarts) en parameters 
(diabetes, glycemie, urinedebiet, stoelgang, pijn, wonden, Norton) 

o Taakafspraken en frequentie van bezoek: zo gedetailleerd mogelijk 
o Communicatieblad: datum, van…, aan…, boodschap, antwoord, handtekening. 

Het zorg(en)plan is terug te vinden in het communicatieschrift thuiszorg en te verkrijgen in het 
SEL.  Momenteel wordt de inhoud van het communicatieschrift electronisch ontwikkeld en in het 
werkveld uitgetest. 

In een Woon en Zorg Centra  omvat het verpleegdossier de situatie en de vorderingen van de 
bewoner. 

Enkele voorwaarden van het verpleegdossier zijn goede structuur en vrij toegankelijk voor de 
zorgverleners om dagelijkse zorg te kunnen bieden. 

Elke verpleegkundige wordt verondersteld geïnformeerd te zijn over de noden van de bewoner 
en draagt tevens bij tot het verpleegplan voor de bewoner (The Joanna Briggs Institute, 2006).  

Het verpleegdossier heeft een directe invloed: 

o op het niveau van zorg bv. valpreventie, voedingstoestand, huidtoestand, controle 
medicatie,  tevredenheid en quality of life van de bewoner 

o op de tevredenheid van het personeel 
o op de tijdsinvestering voor het invullen 

 
 Screeninginstrumenten en beoordelingsschalen 

Welke zijn de bestaande instrumenten die volledig, transmuraal gebruiksvriendelijk zijn (screening) en 
valide (Visser-Meily  J. et al, 2002)? 

RESIDENT ASSESSMENT INSTRUMENT (RAI)   
Oorspronkelijk was de RAI een beoordelingsinstrument, dat deel uitmaakte van een geïntegreerd 
gezondheidsinformatiesysteem. Eind 1980 is de RAI (Resident Assessment Instrument) ontstaan in de 
Verenigde Staten om de zorgkwaliteit (evidence based care) te bevorderen door de gezondheidssituatie 
van ouderen in instellingen op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier in beeld te brengen. 
Nadien werden ook voor andere zorgsectoren RAI-instrumenten ontwikkeld, onder andere de interRAI en 
wetenschappelijk gevalideerd (Posthogeschoolvorming 17 april  2008, www.interrai.org ). 

DOEL VAN DE INTERRAI 
De RAI werd ontwikkeld voor toepassing in diverse sectoren.  De InterRAIHC (thuiszorg of Home Care) en 
de interRAI LTCF (Instellingen voor residentiële zorg of Long Term Care) en de InterRAI AC (instellingen 
voor acute zorg of Acute Care) werd eind jaren 80 ontwikkeld voor desbetreffende sectoren. De RAI 
beoogt op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier multidisciplinair informatie te verzameen 
over de gezondheidssituatie van de zorgbehoevende. Het instrument streeft naar een hoge kwaliteit en 
werd gevalideerd via pilootprojecten in België (http://wiki.belrai.org/nl/ afgehaald 2 augustus 2008).  
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De InterRAI poogt ernaar om een overzicht te krijgen over het functioneren (rekening houdend met 
sociale, psychische, fysische capaciteiten en omgevingsaspecten, …) en de gebreken van de oudere om 
indicaties te verschaffen over de manier waarop men de problemen kan aanpakken. 

Bij het invullen van de anamnese zijn sommige problemen reeds gekend, maar ook de opvolging verdient 
extra aandacht bvb bij een wonde wordt niet enkel vermeld dat er een wonde is, maar er is eveneens een 
wondzorgprotocol waardoor de behandeling kan worden uitgevoerd op de meest effectieve en efficient 
wijze (=Continuïteit van zorg).   

Daarnaast biedt de nieuwe interRAI de mogelijkheid om één ‘taal’ te gebruiken om de zorgbehoeften van 
de cliënt/patiënt in kaart te brengen.  Het biedt een gemeenschappelijke structuur, uniformiteit van 
gegevensverzameling en dit in meerdere settings (thuiszorg, RVT,…), is elektronisch beschikbaar met als 
gevolg dat de zorgcontinuïteit wordt bevorderd indien dit instrument correct wordt gebruikt.  

Belangrijke voordelen bij het gebruik van een gemeenschappelijk beoordelingsinstrument: 

 Er hoeven geen extra gegevens te worden verzameld: de uitkomsten zijn voor alle cliënten 
bekend (en niet alleen voor een specifieke onderzoeksgroep)  

 Cliëntengroepen kunnen gemakkelijk onderling worden vergeleken  

TOEKOMST/ UITDAGINGEN 
Verschillende beoordelingsinstrumenten werden via het interface project (haalbaarheidsstudie) vanuit de 
overheid onderzocht waaronder de PATHOS, AGGIR, KATZ en de SOCIOS door Prof. De Lepeleire J. via het 
qualidem project.  Geen enkel instrument voldeed volledig aan de criteria die een evaluatie en/of 
beoordeling van de zorgbehoefte in diverse settings op systematische en uniforme wijze kon weergeven.  
De federale overheid subsidieerde het pilootproject ‘belRAI’ om via webapplicaties de criteria en 
mogelijke implementatie van dit instrument te verwezenlijken in België.  Binnen de regio Zuid-West-
Vlaanderen wordt het instrument op gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid transsectoraal uitgetest. 

Deze studie loopt nog steeds en de toekomstmogelijkheden voor dit instrument worden reëel ingeschat.  
Tot op vandaag worden verschillende evaluatie en beoordelingsinstrumenten gebruikt.  Hieronder volgt 
een overzicht van de meest gebruikte. De lijst is weliswaar niet limitatief. 

KATZ –SCHAAL 
Dr. Sidney Katz ontwikkelde de oorspronkelijke Katz-schaal in 1963. De Katz-schaal omvat zes essentiële 
functies voor het bepalen van de zorgbehoevendheid bij zelfzorg of algemeen dagelijkse levensactiviteiten 
(ADL) namelijk: wassen, kleden, toiletfunctie, transfer, continentie en voeding (Delepeleire  J. et al, 2005) .  

Tot op heden blijkt dit model nog zeer valide te zijn in de bepaling van zorgbehoefte en zorgplanning.  
Vanaf 1990 werd de Katz-schaal gebruikt voor financieringsdoeleinden (eerst in de rusthuizen en daarna 
in de thuiszorg). Hiervoor werd de KATZ-schaal aangepast met 2 extra elementen namelijk oriëntatie en 
de leefomgeving.  De KATZ wordt voor betoelaging (oa. voor de Vlaamse Zorgverzekering) van personen 
met een beperking gebruikt.  
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BEL (BASIS EERSTELIJNSSCHAAL)  
Deze schaal wordt voornamelijk gebruikt door de diensten gezinszorg in de thuisgezondheidszorg en voor 
indicatiestelling voor betoelaging bij personen met een beperking  (minimum somscore vanaf 35). 

AANVULLENDE INSTRUMENTEN 
BARTHEL- en ELIDA schaal= de basis voor de aanvraag van persoonlijk assistentie budget (PAB) bij 
personen met een beperking 

MMSE (Mini Mental State Examination)= de basis voor het bepalen van de graad van desoriëntatie in tijd 
en ruimte  

BMGST (Belgian Minimum Geriatric Screening Tools, 2004)= dit instrument omvat elementen uit de Katz-
schaal namelijk ADL, Lawson-schaal (IADL), Stratify (mobiliteit en valrisico), Clock DT (clock drawing test: 
cognitie) 

GDS/CORNELL (depressie),  

SOCIOS (sociale context en complexiteit)  

MUST (Malnutrition Universal Screening Test),  

VAS schaal (pijn), 

ISAR (identification of seniors at risk; fragiliteit) 

AGGIR is vergelijkbaar met de KATZ, maar omvat 13 items om de ADL functies te beoordelen.  
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3.4 JURIDISCHE ASPECTEN BIJ MULTIDISCIPLINAIRE GEGEVENS DOORSTROMING 
Een multidisciplinaire/interdisciplinaire aanpak dringt zich op in de zorg voor patiënten met complexe 
zorgbehoefte.  Bij een multidisciplinaire samenwerking raken verschillende intermenselijke relaties elkaar: 
enerzijds de relatie met de patiënt en anderzijds de relatie tussen de zorgverleners onderling 
(Posthogeschoolvorming: Juridische aspecten bij multidisciplinair overleg, Sylvie Tack 17 april  2008).   

De meeste vormen van samenwerken tussen verschillende zorgverleners berusten op vrijwillig initiatief 
van zorgverleners, echter zijn sommige samenwerkingsverbanden wettelijk geregeld bv. 
Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) en Geïntegreerde Diensten inzake 
Thuisverzorging (GDT).  Het samenwerkingsinitiatief fungeert als een overlegplatform van verschillende 
werkgroepen en ondersteunt- en coördineert de zorg- en hulpverlening rond een bepaalde patiënt. 

Bij elk samenwerkingsinitiatief staat multidisciplinaire aanpak en teamwork centraal.  Doorgaans bestaat 
het team uit zorgverleners (huisarts, thuisverpleegkundige, kinesist, enz.), maar soms ook uit niet-
zorgverleners (vb. familie, mantelzorger, logistiek personeel, gezinshelpster, maatschappelijk werker, 
poetshulp, enz.).  Deze relaties raken op zich de juridische beginselen, waaronder het beroepsgeheim 
(wat mag ik tegen wie zeggen) en de privacybescherming van gezondheidsgegevens  bij transfer van een 
patiënt (bij teamvergaderingen, naar derden) (Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens (B.S., 18 maart 1993) – Geconsolideerde versie (01/08/2007). 

Door de intrede van de  informatie- en communicatietechnologie nemen de mogelijkheden tot het 
verzamelen, opslaan, beheren en het uitwisselen van gezondheidsgegevens toe.  Daartegenover staan 
ook de toenemende gevaren rond het beroepsgeheim en de privacybescherming.  Hieronder een 
toelichting over beide. 

 

3.4.1 HET BEROEPSGEHEIM 
De wetgeving omschrijft dat de verpleegkundige ervoor dient te zorgen dat de toevertrouwde informatie 
van de patiënt wordt beschermd.  Er is een verplichting tot geheimhouding van alle gegevens die in de 
hoedanigheid van de verpleegkundige wordt toevertrouwd of waarvan er kennis wordt verkregen. 

“Geneesheren (…) en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van 
geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om 
in recht getruigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te 
maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete 
van honderd tot vijfhonderd euro.” (Art. 458 van het Strafwetboek). 

WIE VALT ONDER HET STRAFRECHTELIJK BEROEPSGEHEIM? 
Iedereen die uit hoofde van de wet, gewoonte of noodgedwongen kennis krijgt van vertrouwelijke 
mededelingen en deze te weten komt naar aanleiding van de uitoefening van zijn functie.  Hieronder 
vallen alle zorgverleners, zowel de professionele als niet professionele hulpverleners (bv. coördinator 
SEL/GDT of directie woon en zorgcentrum).   
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WAT VALT ONDER HET BEROEPSGEHEIM? 
Alle ‘toevertrouwde geheimen uit hoofde van beroep of staat’.  Dit wordt zeer ruim geïnterpreteerd.  Het 
omvat alle vertrouwelijke gezondheidsinformatie waar de zorgverlener kennis over krijgt, maar ook die 
informatie die niet rechtstreeks door de patiënt werd meegedeeld.  Alle vertrouwelijke gegevens over de 
patiënt in het medisch dossier en alle communicatie hierover vallen onder het beroepsgeheim.  Er wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen belangrijke en minder belangrijke gegevens omdat de bepaling ervan 
erg subjectief van invloed is. 

TEGENOVER WIE GELDT HET BEROEPSGEHEIM? 
In principe geldt het beroepsgeheim tegenover iedereen.  Dit wil zeggen dat ook tegenover collega’s, 
familie van de patiënt, directie,… het beroepsgeheim in acht dient genomen te worden.  Er gelden echter 
uitzonderingen: 

 indien toestemming van de patiënt 
 getuigenis in rechte 
 wettelijke verplichting (bv. bij aangifte van besmettelijke ziekten) 
 bij misdrijven tegen minderjarigen (Art. 458 bis Strafwetboek) 
 recht van verdediging 
 noodtoestand 
 het ‘gedeeld’ beroepsgeheim tussen professionelen. 

WANNEER KAN HET BEROEPSGEHEIM WORDEN GEDEELD? 
Als uitgangspunt geldt dat de hulpverlener toestemming nodig heeft van de patiënt (dit kan zowel 
mondeling als schriftelijk) vooraleer de informatie mag gedeeld worden met derden.  In een aantal 
gevallen is geen toestemming nodig: 

 op grond van een wettelijk voorschrift 
 in een geval van een conflict van plichten 
 in het kader van de behandelovereenkomst 

OVERDRACHT VAN INFORMATIE IN DE PRAKTIJK 
Een overdracht in het ziekenhuis of woon zorg centrum (WZC) gebeurt meestal in het bureel op de 
afdeling en/of in een personeelsruimte.  Vaak wordt reeds een inbreuk gepleegd doordat  

 teveel informatie (ook niet relevante) wordt overgedragen 
 de informatie niet steeds aan iedereen moet worden overgedragen 
 de overdracht vaak hoorbaar is voor medewerkers, die niet bij de zorgverlening betrokken zijn. 

 
3.4.2 KRACHTLIJNEN UIT DE WET VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
HET ALGEMENE PRINCIPE  
Het strafrechtelijk beroepsgeheim geldt ook tussen zorgenverstrekkers onderling! (Art. 7 § 1 Wet 
Verwerking Persoonsgegevens).  Er geldt een expliciet recht op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer bij elke tussenkomst van een beroepsbeoefenaar. 
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“In het bijzonder is voorzien dat de persoonlijke levenssfeer van de patiënt dient te worden beschermd op 
het vlak van de informatie die verband houdt met zijn gezondheid.  Ten gevolge van deze bepaling is het 
onder meer verboden om de patiënt dan wel de beroepsbeoefenaar onder druk te zetten om informatie 
die verband houdt met de gezondheid van de patiënt mede te delen.  Het betreft informatie over de 
gezondheidstoestand, de medische situatie, de diagnose, de prognose en behandleing en andere 
informatie met een persoonlijk karakter, die evenals de inhoud van de dossiers zoals het patiëntendossier, 
vertrouwelijk moeten worden gehouden. (Art. 10 § 1 wet betreffende de rechten van de patiënt). 

Uitzondering: Het “gedeeld beroepsgeheim” 

Gezondheidsgegevens mogen tussen zorgenverstrekkers onderling worden uitgewisseld indien dit 
noodzakelijk is voor en in het belang is van de hulpverlening bij een bepaalde patiënt en deze hierover 
voorafgaandelijk werd geïnformeerd. 

Er zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden aan het doorgeven van informatie: 

 Gezondheidsgegevens mogen enkele uitgewisseld worden tussen hulpverleners die door een 
(medisch) beroepsgeheim gebonden zijn.   
Dit betekent dat familieleden, rusthuis- of ziekenhuisdirectie, woonbegeleider, logistiek 
medewerker, enz. hier geen deel van uitmaken.  Er wordt echter wel een uitzondering voorzien 
in de wet voor de verwerking van persoonsgegevens namelijk tenzij er een schriftelijk 
akkoord/verklaring is opgemaakt door patiënt. 
Enkele voorbeelden zijn de verplichte mededeling van MRSA-besmetting ziekenhuispatiënt aan 
rusthuisdirectie of voor aanwezigheid logistiek medewerker bij zorgoverleg in een woon en 
zorgcentrum. 

 Gezondheidsgegevens mogen uitgewisseld worden tussen hulpverleners, die betrokken zijn bij 
de hulpverlening van een bepaalde patiënt indien er een vertrouwensrelatie met patiënt of met 
hetzelfde hulpverlenende doel.  
Voorbeeld: leden van het zorgteam die patiënt opvolgen en begeleiden 
Wél: palliatief overleg, multidisciplinair GDT-overleg, enz. 
Niet:verpleegkundige op de dienst gynaecologie heeft geen inzage in dossier van de 
psychiatrische problematiek van de patiënt 

 Gezondheidsgegevens mogen uitgewisseld worden tussen hulpverleners indien noodzakelijk 
voor de zorgverlening.  Enkel de informatie, die noodzakelijk is voor de kwaliteit/continuïteit van 
zorgen mogen doorgegeven worden “need to know” ≠ “wish to know”. 

 Gezondheidsgegevens mogen uitgewisseld worden in het belang van de hulpverlening indien dit 
uitsluitend in het belang van de patiënt is of om de kwaliteit en de continuïteit van zorgen te 
verbeteren. 

 Gezondheidsgegevens mogen uitgewisseld worden mits voorafgaandelijk informatie aan de 
patiënt voor doorgifte van vertrouwelijke informatie aan derden.  In principe is geen 
uitdrukkelijke toestemming van de patiënt vereist uitgezonderd: 
o K.B. Algemeen Medisch Dosser: Huisarts kan slechts informatie doorgeven aan collega’s na 

toestemming 
o Wet Uitoefening Geneeskunst: akkoord patiënt nodig voor overdracht dossier aan andere 

beroepsbeoefenaar  
o Decreet Eerstelijnszorg: samenwerking artsen en niet-artsen 
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BEVEILIGINGSPLICHT 
De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens moet gepaste technische en organisatorische 
maatregelen nemen. Bij elektronische doorgifte moet de nodige beveiliging voorzien worden door gebruik 
te maken van logins, paswoorden, elektronische handtekening, beveiligd e-mailverkeer, enz. (artikel 16, 
§4 WVP) 

De instelling/zorgverlener kan aansprakelijk worden gesteld indien er onvoldoende beveiliging van de 
gezondheidsgegevens is tegen ongeoorloofde toegang door derden. 

 

3.4.3 SAMENVATING 
Gegevensdoorstroming van gevoelige patiëntengegevens aan derden mag enkel indien de mededeling 
onmiddellijk en absoluut noodzakelijk is voor rechtmatig doel, verenigbaar is met één van de gevallen 
opgesomd in WVP (wet verwerking persoonsgegevens) en na voorafgaande informatie aan patiënt of 
indien patiënt uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor gegevensdoorgifte. Voor medische gegevens 
is schriftelijke toestemming noodzakelijk. Voor niet-medische gegevens volstaat mondelinge toestemming 
(best noteren in dossier).  Bij twijfel wordt steeds de toestemming van de patiënt gevraagd! 

Welke informatie moet meegedeeld worden aan de patiënt? 

1. Alle informatie, die nodig is om met kennis van zaken te kunnen toestemmen met een bepaalde 
handeling of tussenkomst door de patiënt. 

2. Toestemmingsinformatie over: 
o doel, aard, urgentiegraad, duur, frequentie 
o relevante tegenaanwijzingen, nevenwerkingen en risico’s 
o alternatieven 
o financiële gevolgen 
o gevolgen in geval van weigering/intrekking van toestemming 
o alle andere voor de patiënt relevante gegevens 

3. Hoe informatie meedelen: 
o Duidelijke taal (geen vakjargon) 
o Aangepast aan de patiënt (ifv. leeftijd, maturiteit, …) 
o Rekening houden met klinische toestand, draagkracht, filosofisch/ideologische overtuiging 

en de mate waarin de patiënt wil geïnformeerd worden (art. 33 Code) 

Echter moet eveneens in aanmerking worden genomen dat de patiënt zelf ook een informatieplicht heeft 
ten opzichte van de beroepsbeoefenaar.  Hij mag geen zaken achterhouden en/of onjuiste of verdraaide 
antwoorden geven.  Hij moet de informatie meedelen die van een “normale” patiënt in zijn situatie kan 
verwacht worden. 
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BESLUIT 
Tussen opname en ontslag bij transfer legt de patiënt vaak een hele weg/traject af.  Tijdens dit traject 
wordt de patient geconfronteerd met diverse groepen gezondheidswerkers: artsen, verpleegkundigen, 
paramedici, voedingsdeskundigen, sociale dienst,..  Om ervoor te zorgen dat de patiënt op het juiste 
moment door de juiste medewerker de juiste zorg krijgt, is een gestroomlijnd zorgtraject met duidelijk 
afspraken nodig.  Om dit proces te ondersteunen zou een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier een 
meerwaarde betekenen om de communicatie en de samenwerking tussen alle zorgverstrekkers te 
optimaliseren.  Via een elektronisch patiëntendossier (EPD) kan een zorgaanbieder de historiek, RX 
beelden, laboresultaten van zijn patiënt opvragen.  Dit alles is echter nog niet voor morgen… enkele 
obstakels voor de invoering van een elektronisch dossier zijn: 

 achterstand in ontwikkeling van informatie en communicatietechnologie of ICT (in de 
gezondheidszorg) 

 te weinig ervaring met interne EPD 
 infrastructurele tekorten 
 koppeling van diverse systemen  
 realisatie is tijdrovend en duur 
 inzicht en samenhang in processen in de zorgketen ontbreekt 
 steeds meer complexe ICT – structuren 
 privacy-aspect 

 

ELEKTRONISCHE SCREENINGSINSTRUMENTEN 
Om risicopatiënten te screenen beantwoordt het interRAI Acute Care instrument aan de vooropgestelde 
eisen (Gray et al., 2008).  Naast de interRAI Acute Care (ziekenhuis) is ook de interRAI Home Care 
(thuiszorg) en de interRAI Longterm Care (WZC) elektronisch beschikbaar.  Deze instrumenten worden 
vanaf 1 januari 2010 via een transmuraal piloot (proef)project toegepast waarbij nagegaan wordt in 
hoeverre deze instrumenten beantwoorden en een meerwaarde kunnen bieden aan transsectorale 
communicatie- en informatieoverdracht.   

Dit instrument bevat (algemeen) de volgende items: 

 Persoonlijke gegevens (geslacht, geboortejaar) 
 Intake en situatie uit het verleden  
 Cognitie 
 Communicatie– en gezichtsvermogen 
 Stemming en gedrag 
 Algemeen dagelijks functioneren 
 Continentie 
 Gezondheidstoestand 
 Toestand van mond en voeding 
 Toestand van de huid 
 Medicatie 
 Mantelzorg en kans op ontslag (InterRAI AC)  
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4. PRAKTIJKONDERZOEK 

4.1 ONDERZOEKSPOPULATIE EN SETTING 
ONDERZOEKSVELD: 
Het project werd uitgevoerd in de 3 ziekenhuizen in de regio Zuid-West-Vlaanderen: namelijk AZ 
Groeninge Kortrijk, het H. Hart Menen en het OLV van Lourdes Ziekenhuis Waregem.  Via overleg met de 
ziekenhuizen werden per ziekenhuis afdelingen geselecteerd om het ontslagbeleid in kaart te brengen.  
Voor onderzoeksfase 2 namen Sint Jozefskliniek in Izegem en het Stedelijk Ziekenhuis in Roeselare 
aanvullend deel. 

ONDERZOEKSPOPULATIE: 
De onderzoekspopulatie omvatte het medisch- en paramedisch personeel van de geselecteerde 
afdelingen/ziekenhuis. 

4.2 DESIGN EN DATA COLLECTIE 

FASE 1: OPNAMEBELEID  
De gegevens werden verzameld door middel van bestaande administratieve gegevens enerzijds en 
bevraging (via interviews). Op basis deze gegevens en een voorafgaande literatuurstudie werd een 
enquête opgemaakt voor het verzamelen van de kwantitatieve data. Hieronder een overzicht: 

Primaire data: via patiëntendossiers, opnamedocumenten en anamneseformulieren (miv interviews 
onderzoekspopulatie) 

Voorafgaand aan de enquête werden in onderzoeksfase 1 een aantal cases opgevolgd.  In het H. Hart 
Ziekenhuis te Menen werden 9 personen op de afdeling geriatrie gevolgd en 5 personen op zowel de 
afdeling heelkunde als op de afdeling interne.  In het OLVrouw van Lourdes Ziekenhuis te Waregem 
werden 3 personen opgevolgd zowel op de afdeling geriatrie als op de dienst interne, 4 personen op de 
spoedafdeling en 2 transfers naar de afdeling geriatrie. In AZGroeninge werden 5 geplande opnames 
gevolgd op de afdeling orthopedie en 6 niet geplande opnames, 5 personen werden gevolgd op de 
spoedafdeling. 

Secundaire data: via een éénmalige schriftelijke bevraging  

Een enquête werd opgesteld om de informatie-flow betreffende de zorgbehoeften van een patiënt te 
onderzoeken.  Volgende items kwamen aan bod: 

 Welke informatie is noodzakelijk en gewenst bij een opname?  
 Wie verzamelt en coördineert de informatie van de patient (binnen de eerste 24 u na opname)?  
 Welke moeilijkheden ondervinden ze hierbij? 
 Hoe wordt de verkregen informatie geregistreerd?  
 Hoe communiceren ze de informatie naar de betrokken hulpverleners? 
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FASE 2: ONTSLAGBELEID 
Kwantitatieve data werden verzameld op basis van een éénmalige bevraging via een schriftelijke enquête 
en een online enquête. De enquête werd opgesteld aan de hand van een voorafgaande literatuurstudie 
en op basis van een gelijklopend onderzoek in de provincie Oost-Vlaanderen.  

De vragenlijst bestond uit vier delen:  

Deel 1:  Algemene gegevens respondent 
Deel 2:  Ontslagprocedure  
Deel 3:  Coördinatie en interdisciplinaire samenwerking ontslagprocedure 
Deel 4:  Informatie- en communicatiedoorstroming van ontslaggegevens  
 

4.3 DATA-ANALYSE  

FASE 1: OPNAMEBELEID  
Uit de interviews en cases werden enkele relevante gemeenschappelijke thema’s gefilterd en met enkele 
voorbeelden ondersteund.  

De enquêtes werden verwerkt met het statistische verwerkingsprogramma SPSS 15.   

De open vragen werden manueel verwerkt. 

FASE 2: ONTSLAGBELEID 
De kwantitatieve data werden via Excel ingevoerd en met het statistische verwerkingsprogramma SPSS 16 
verwerkt en geanalyseerd. De open vragen werden manueel verwerkt. 

 

4.4 ETHISCHE BESCHOUWING 
Alle gegevens werden anoniem verwerkt en enkel in het kader van dit onderzoek gebruikt.  

 

4.5 WEERGAVE ONDERZOEKSRESULTATEN 
In dit document wordt in logische volgorde van het zorgtraject een beschrijving weergegeven van de 
onderzoeksresultaten. Er wordt bijgevolg geen expliciet onderscheid gemaakt tussen de eerste en de 
tweede onderzoeksfase. 

 

 



24 

 

5. RESULTATEN 

5.1 ALGEMENE GEGEVENS 
 

5.1.1 ONDERZOEKSVELD  
Het onderzoek werd ondersteund door het verspreiden van enquêtes naar de geselecteerde afdelingen.  
Via de hoofdverpleegkundigen van de deelnemende ziekenhuizen werden de enquêtes verder verdeeld. 
In tabel 1a vindt u een overzicht van de ziekenhuizen en het aantal enquêtes/geselecteerde afdeling van 
onderzoeksfase 1. 

Tabel 1a: Aantal geselecteerde afdelingen per ziekenhuis  
 
De totale respons voor de 
onderzoeksfase 1 is 108 respondenten, 
verdeeld over 32 ingevulde enquêtes in 
zowel het OLVLourdes ziekenhuis in 
Waregem en het H.Hart ziekenhuis in 
Menen, 42 enquêtes werden ingevuld 
in AZ Groeninge te Kortrijk.    

 
 

Tabel 1b en 1c geven een overzicht van de deelnemende ziekenhuizen, respectievelijk deelnemende 
actoren uit de thuiszorg van onderzoeksfase 2.  Voor de onderzoeksfase 2 is de totale respons van het 
aantal respondenten 217 (tabel 1b). 5 ziekenhuizen namen deel aan het onderzoek.  31% van het aantal 
enquêtes werd ingevuld door medewerkers van het OLV Lourdes ziekenhuis Waregem, gevolgd door 26% 
in het AZG Kortrijk, 19% in het St Jozefskliniek Izegem, 14% in het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare en 10% in 
het H.Hart Menen/Roeselare. 

 
Tabel 1b: Aantal geselecteerde afdelingen per ziekenhuis  

 OLV 
Lourdes 

Waregem 
(n=68) 

AZ 
Groeninge 

Kortrijk 
(n=57) 

St Jozef 
Izegem 

 
(n=41) 

Sted ZH 
Roeselare  

 
(n=30) 

HHart 
Menen 

 
(n=21) 

Afdeling      
Spoed 6 0 0 1 1 
Geriatrie 6 9 12 5 0 
Interne 13 25 15 3 0 
Heelkunde 23 10 12 11 0 
Orthopedie 1 3 0 1 0 
PAAZ 9 0 0 4 11 
Revalidatie LM 0 2 0 0 2 
Revalidatie CP 10 3 0 0 7 
Revalidatie N 0 1 0 0 0 
Andere 0 3 2 5 0 

  
 
 

OLV 
Lourdes  

Waregem 
(n=32) 

AZ 
Groeninge 

Kortrijk 
(n=42) 

HHart 
Menen 

 
(n=32) 

Afdeling    
orthopedie   1 7 - 
heelkunde   13 10 4 
spoedopname   11 19 4 
geriatrie   7 6 16 
sociale dienst   - - 1 
interne   - - 7 
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In tabel 1c vindt u een overzicht van de thuiszorgdiensten (N=8) die de online enquête invulden.  
Ongeveer de helft van de respondenten zijn werkzaam op de dienst voor maatschappelijk werk van de 
ziekenfondsen.   

Tabel 1c: Aantal diensten/organisatie thuiszorg (fase 2) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5.1.2 ONDERZOEKSPOPULATIE  
In tabel 2 vindt u enkele algemene kenmerken, zoals de functie en het aantal jaar werkzaam in het 
ziekenhuis / de afdeling van de respondenten, die deelnamen aan de enquête. In de beide 
onderzoeksfasen zijn ¾ van de respondenten verpleegkundigen, aangevuld door de 
hoofdverpleegkundigen en de andere disciplines. 

Tabel 2: Algemene kenmerken respondenten ziekenhuizen 

 
Voor onderzoeksfase 2 werd eveneens een online enquête ontwikkeld om respondenten uit de 
thuiszorgdiensten te bevragen (zie tabel 1c).  De functie van de respondenten (n=34) waren 13 
sectorverantwoordelijken, 9 maatschappelijk werkers, 4 directieleden of diensthoofden, 4 
thuisverpleegkundigen, 2 artsen, 1 hoofdverpleegkundige en 1 zorgcoördinator. Het gemiddeld aantal 
jaren werkzaam binnen hun organisatie/dienst van deze respondenten is 19 (SD 10), Range van 34 (min 1 
en max 35). 

Dienst/organisatie 
(n=34) 

 
 

Totaal 
n (%) 

Psychiatrische Thuiszorg (PZT)  1 (2,9) 
Dienst maatschappelijk Werk Ziekenfonds  16 (47,1) 
Serviceflats  1 (2,9) 
Dienst voor Thuisverpleging  6 (17,6) 
Arts  2 (5,9) 
Dienst gezinszorg  6 (17,6) 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)  1 (2,9) 
Dagverzorgingscentrum (DVC)  1 (2,9) 

 Onderzoeksfase 1 
N=107 

Onderzoeksfase 2 
N=226 

Functie  N %  N %  
Hoofdverpleegkundige 9 8,4  34 16  
Verpleegkundige op de afdeling 79 73,8  161 74  
Specialist 3 2,8  1 0,5  
Medewerker sociale dienst 4 3,7  12 6  
Ergotherapeut 6 5,6  4 2  
Student 
Verzorgende 
Kinesitherapeut 
Voedingsdeskundige 

6 5,6  2 
1 
1 
1 

1 
0,5 
0,5 
0,5 

 

 Mean SD Range 
(min-max) 

Mean SD Range  
(min-max) 

Leeftijd (jaar) 36,8 9,8 41 (18-59)     
Werkzaam in ziekenhuis (jaar) 13 11 39 (0-39)  14 10,4 40 (0-40) 
Werkzaam op afdeling ZH (jaar) 11 8,8 35 (0-35)  11 10 40 (0-40) 
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5.2 INSCHATTING DOELGROEP ‘PERSONEN MET COMPLEXE ZORGBEHOEFTE’ 
62% (n= 96) van de respondenten uit het ziekenhuis vindt dat ze onmiddellijk bij opname kunnen 
inschatten wanneer het om een complexe zorgbehoevende patiënt gaat. Ze baseren zich daarbij op 
ervaring, goede communicatie, hierbij verwijzen de respondenten naar een goede anamneses en enkele 
parameters: zoals hoge leeftijd, veel medicatie en screening (Geriatrisch Risico Profiel). 

Gemiddeld de helft van de toegewezen patiënten werd bestempeld met een complexe zorgbehoefte.  

Een verschil van interpretatie is duidelijk merkbaar afhankelijk van afdeling (zie grafiek 1). De afdeling 
geriatrie (gemiddeld 78% van de toegewezen patiënten) scoort veel hoger dan bijvoorbeeld de afdeling 
heelkunde (gemiddeld 34% van de toegewezen patiënten heeft complexe zorg). De meningen waren ook 
hier veel sterker verdeeld. De range is groot, afhankelijk van de afdeling (p= 0,000 en kruskal Wallis 
22,544). Zo is de range van de afdeling orthopedie 96% met een minimum van 3% en een maximum van 
99%. 

 

Grafiek 1: Inschatting van de complexiteit van zorgen volgens afdeling (boxplot)  
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5.3 VERWIJSINFORMATIE 
Op basis van de cases (interviews), patiëntendossiers, beschikbare documenten en een schriftelijke 
enquête werd nagegaan welke informatie wordt gecommuniceerd bij opname en hoe deze wordt 
verzameld en geregistreerd bij personen met een complexe zorgbehoefte. 

5.3.1 NOODZAKELIJKE GEGEVENS BIJ OPNAME  
De respondenten in het ziekenhuis werden bevraagd naar welke gegevens zij noodzakelijk achten bij een 
opname van zorgbehoevende personen om goede zorg te kunnen verlenen. De verschillende 
antwoordmogelijkheden (alle vrij aan te kruisen), gebaseerd op het Resident Assessment Instrument 
(RAI), worden in grafiek 2 in volgorde van vermelde noodzaak weergegeven. 

Grafiek 2: Percentage noodzakelijke gegevens bij opname voor het verlenen van goede zorg 

 

Gegevens die eerder gericht zijn op ontslag en langetermijn doelstellingen scoren minder hoog. 
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Naast medicatiegegevens zijn het vooral ook deze gegevens die moeilijk te bekomen worden bij opname 
zoals vermeld bij de cases. 

 
5.3.2 VERWIJSINFORMATIE VIA EXTRAMURALE KANALEN 
De wijze van informatiedoorstroming bij transfer varieert sterk binnen de diverse 
disciplines/settings/middelen. 84,8% (n=107) van de respondenten in het ziekenhuis hebben behoefte 
aan 1 of meer extramurale informatiekanalen om goede zorg te verlenen. De patiënt en zijn omgeving zijn 
de voornaamste informatiebron.  Toch wordt opgemerkt dat de gegevens vaak via een tussenpersoon 
verkregen worden (bvb de huisarts geeft informatie aan de specialist of het communicatieschrift gaat 
eerst naar de sociale dienst, die dit dan doorgeeft aan de betrokken afdeling).  

Het systematische schriftelijk doorgeven van informatie gebeurt het best vanuit de WoonZorgCentra (30% 
van de respondenten n=107) en volgens 20% door de artsen. 14% antwoordt dat de informatie via de 
huisarts helemaal niet ter beschikking is. 21 % antwoordt hetzelfde voor de diensten gezinshulp en 40% 
voor de thuisverpleegkundige en het communicatieschrift.  

Vanuit de observatie bij de cases werd het volgende vastgesteld: 

Accurate en correcte verwijsbrieven van huisarts, verpleegkundige, vanuit WoonZorgCentra bieden een 
meerwaarde bij de continuïteit en de kwaliteit van de zorg voor de patiënt.  De verwijsbrieven van 
thuisverpleegkunde, woon- en zorgcentra, bevatten meestal de noodzakelijke zorggegevens maar zijn niet 
altijd systematisch aanwezig. Daarnaast is het doorgeven van relevante informatie zeer verschillend van 
instelling tot instelling. De gegevens moeten nog vaak telefonisch geverifieerd worden.  

Volgens de verpleegkundigen van de afdeling spoed is de correctheid en accuraatheid van de verwijsbrief 
uit de WoonZorgCentra zeer verschillend.  De opstelling van de verwijsbrief is afhankelijk van het 
WoonZorgCentra (soms is dit een kopie van het plaatselijk verpleegkundig dossier). De verwijsbrief bevat 
meestal de contactgegevens van de instelling alsook de medicatie en de verpleegkundige 
aandachtspunten (wassen, incontinentie,….) worden vermeld. Afhankelijk van het WoonZorgCentrum 
wordt dit met andere items aangevuld. De verpleegkundigen van de spoed gebruiken deze informatie in 
eerste instantie om inzicht te krijgen in de medicatie van de patiënt en om het verpleegkundig 
anamneseblad aan te vullen.  

De verwijsbrief van de huisarts komt vaak niet systematisch met de patiënt mee, maar zou wel een grote 
meerwaarde betekenen. Soms neemt de huisarts contact met de spoedafdeling om bijvoorbeeld de 
pathologie te kaderen en/of om extra medische gegevens te verschaffen en/of om de sociale achtergrond 
te schetsen. De contactname met de spoedafdeling is afhankelijk van arts tot arts, de mondigheid van de 
patiënt, de mantelzorger, …. 

59% (n=20) van de respondenten (n=34) in de thuiszorg wordt op de hoogte gebracht van een 
ziekenhuisopname van zijn/haar patiënt indien de opname gebeurde zonder verwijzing/verwijsbrief.  1/3 
van de respondenten krijgen voornamelijk informatie over de opname van hun patiënt via 
verpleegkundige (31%) en de familie (31%).  Overige zijn de zorgcoördinator, de arts en de 
hoofdverpleegkundige die deze informatie doorgeeft aan de betrokken hulpverleners in de thuiszorg. 



29 

 

5.4 GEGEVENSVERZAMELING BIJ OPNAME 
 

5.4.1 GEGEVENSVERZAMELING 
Het starten van de gegevensverzameling gebeurt volgens 56% van de respondenten (n=217) bij het 
anamnesegesprek, volgens 14,8% vanaf dag 1, 13,9%  op vraag van de arts volgend op vraag van de 
hoofdverpleegkundige (6,9%).   

Gegevensverzameling bij opname op de spoedafdeling (via observatie cases en interviews): 

De spoedafdeling heeft een belangrijke functie op het gebied van informatieverzameling.  Het is een 
afdeling waar heel veel informatie aan het licht komt, die echter vaak overstemd wordt door de acute 
opnameproblemen.  Het verzamelen van gegevens via het anamneseformulier beperkt zich door 
tijdsgebrek en andere prioriteiten, vaak tot de contactgegevens en de medische diagnose. Worden de 
gegevens systematisch vervolledigd na transfer intramuraal? Blijven gegevens eenmaal verzameld, altijd 
verzameld? Sommige gegevens kunnen soms nog niet gedetailleerd bij opname in kaart gebracht worden, 
maar bij transfer naar een afdeling zijn aanvullingen en wijzigingen belangrijk in functie van continuïteit.  

Good practice: Op 1 anamneseformulier was ruimte voorzien voor 3 opeenvolgende 
initialen/handtekeningen van hulpverleners. Dat de gegevens verder moeten worden aangevuld, stond ook 
uitdrukkelijk in de handleiding bij de anamnese (intranet). Verder waren de gevonden richtlijnen voor het 
invullen van een anamneseformulier summier.  

In de helft van de situaties werd de patiënt vergezeld door familie bij opname via spoed.  Vaak moeten 
beiden (patiënt en familie) even wachten. Deze wachttijd wordt echter niet benut om reeds gegevens te 
verzamelen. Zoals reeds vermeld werden de medische gegevens goed ingevuld. Er was minder aandacht 
voor zorggegevens zoals voeding en continentie. Ook andere zinvolle gegevens zoals slaap, 
gemoedstoestand, fixeerbeleid, verwardheid, valproblematiek,…worden gemakkelijk achterwege gelaten. 
Het is niet duidelijk of de gegevens nagevraagd zijn en (eventueel) problemen kunnen stellen dan wel of 
ze helemaal niet bevraagd zijn.   

Aandachtspunt is een accurate medicatiefiche!   

Good practice: Een apotheker op de spoed biedt een meerwaarde om medicatiefouten te voorkomen. In 
een van de onderzochte instellingen is daartoe een goed initiatief ontwikkeld. Op de spoedafdeling werd 
met een pilootproject gestart voor 75 plussers waarbij een apotheker halftijds (50%) en voor 1 jaar 
meewerkt ter optimalisering van de medicatie op spoed. Daarnaast werken ook 2 apothekerstagiairs mee. 
De apotheker kijkt na welke medicatie de patiënt gebruikt en controleert of bepaalde producten wel 
kunnen samen gebruikt worden. Er kunnen suggesties worden gedaan, maar de beslissingsbevoegdheid 
blijft bij de behandelende arts.  Alles wordt elektronisch geregistreerd.  Om alle gegevens omtrent de 
medicatie te bekomen wordt door de apotheker contact genomen met de huisarts, de coördinerend en 
raadgevend arts (CRA) van het WoonZorgCentrum (WZC) en mogelijks met de familie. Er kunnen 
suggesties worden gedaan, maar de beslissingsbevoegdheid blijft bij de behandelende arts. Een document 
wordt opgemaakt: HRD (hospital related diseases).  Voor de behandelende arts worden aandachtspunten 
en suggesties gegeven.  Daarnaast is er een elektronische opvolging voor de apotheek. 
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Vaak worden gegevens per discipline/afdeling verzameld: de sociale dienst, de ergotherapeut, de 
kinesitherapeut, verpleegkundigen, artsen,…. ‘Sociale gegevens’ worden overgelaten aan de sociale dienst 
enz..  Elke discipline heeft een eigen systeem van gegevensverzameling, waardoor andere disciplines niet 
direct inzage in de gegevens hebben.  Het grote nadeel hiervan is dat gegevens gefragmenteerd worden 
verzameld en verschillende malen genoteerd. Daarbij werd vastgesteld dat informele (telefonische) 
informatie vaak minder wordt geregistreerd en ingevulde screeningsinstrumenten niet systematisch 
aanwezig in het centraal (verpleeg)dossier. Dit geldt veel minder voor de geriatrische afdeling. 

Good practice: Het formulier voor de verpleegkundige anamnese heeft een aantal gearceerde gedeeltes. 
Wanneer bij het invullen van de anamnese blijkt dat men gegevens moet aankruisen in een gearceerde 
zone (alarm) dan moet automatisch de sociale dienst verwittigd worden.   

Andere afdelingen: 

Volgens de literatuurstudie krijgen geriatrische patiënten op de niet geriatrische afdeling niet de totale 
benadering zoals op een geriatrische afdeling. Bij inschakeling van het GST (geriatrisch support team) 
gebeurt een transfer naar de afdeling geriatrie zeer snel: het eerste bed dat vrijkomt, wordt voor die 
patiënt voorbehouden. De inschakeling van het Geriatrisch Support Team (GST) werd als positief ervaren, 
doch de sociale dienst ervaart dat bij haar intake dubbel werk wordt verricht. De GST rapportage is niet 
altijd volledig.   

Het multidisciplinair zorgenplan op geriatrie is een meerwaarde en zeker wanneer dit door de 
betrokkenen kan geraadpleegd worden.  Het geeft een totaalbeeld van de patiënt.  Een multidisciplinair 
overleg met volgende disciplines: kinesitherapeut, ergotherapeut, verantwoordelijke sociale dienst, 
hoofdverpleegkundige en geriater, wordt eveneens beschouwd als een meerwaarde. Patiënten worden 
systematisch overlopen, doelstellingen worden bepaald en moeilijkheden besproken.    

De meeste respondenten (zie tabel 3) melden dat de gegevens schriftelijk worden vastgelegd en dat deze 
schriftelijke gegevens ook door andere hulpverleners worden geraadpleegd. Ze worden regelmatig 
aangevuld of gewijzigd. 38% vindt dat gegevens regelmatig dubbel genoteerd worden. 

Uit de observaties werd vastgesteld dat men op (sommige) afdelingen verdrinkt in het teveel aan 
formulieren.  Op een afdeling geriatrie worden gemiddeld 15 documenten/patiënt ingevuld.   

Tabel 3: Registratie van gegevens 
N=108 Schriftelijk  

vastleggen  
gegevens 

Dubbel  
noteren  

gegevens 

Regelmatig  
aanvullen/ 
wijzigen 

gegevens 

Raadplegen 
documenten 

andere 
hulpverleners 

Vorige 
gegevens en 

aanpassingen 

 N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) 
Akkoord 
Meestal akkoord 
Meestal niet akkoord 
Niet akkoord 

64 (63) 
34 (33) 

2 (2) 
2 (2) 

32 (32) 
38 (38) 
25 (25) 
6 (6) 

36 (35) 
52 (51) 
12 (12) 
2 (2) 

51 (50) 
38 (37) 
11 (11) 
3 (3) 

21 (21) 
33 (34) 
24 (25) 
20 (20) 

 
68,3% vindt de schriftelijke rapportage goed en 69,6% is tevreden over de mondelinge overdracht. 
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Volgens de respondenten uit zowel de thuiszorg als in het ziekenhuis gebeurt de gegevensverzameling 
meestal goed.  Toch kunnen we stellen dat de respondenten uit de thuiszorg in vergelijking met de 
respondenten uit het ziekenhuis vinden dat de gegevensverzameling beter kan (tabel 4).  

Tabel 4: Percentage de gegevensverzameling gebeurt…  
 Thuiszorg 

N=34 
Ziekenhuis 

N=217 
Goed 2,9% 36% 
Meestal goed 50% 60,3% 
Meestal niet goed 32,4% 3,7% 
Niet goed 14,7% 0% 
 
Veel gegevens uit de enquêtes geven een positiever beeld over de informatiedoorstroming dan de –
weliswaar eveneens beperkte- gegevens bekomen via observatie en interviews. Misschien zijn de 
respondenten van de enquêtes uit een bevoorrechte groep die sterk gemotiveerd is bij de 
informatiedoorstroming en zelf positief handelt en denkt over deze problematiek. 

 
5.4.2 INFORMATIE VIA INTRAMURALE KANALEN 
Bij het analyseren van de bestaande en gebruikte documenten uit de eerste onderzoeksfase kunnen we 
vaststellen dat de anamneseformulieren van de 3 ziekenhuizen grosso modo dezelfde items bevatten.  

INTERNE TRANSFERS 
Binnen de ziekenhuizen zijn het anamneseformulier en het verpleegdossier voor bijna alle afdelingen 
dezelfde en gaan door naar de verschillende afdelingen bij interne transfer. Mondelinge gegevens worden 
bij transfer vaak onvoldoende gerapporteerd. Meestal nemen de hoofdverpleegkundigen van de 
betreffende afdelingen nog contact op met de spoedafdeling en worden de gegevens hierbij herhaald.  

Good practice: Wanneer de identificatieklever bij opname via spoed voorzien wordt van een andere kleur 
dan ten opzichte van een geplande opname (niet via spoed) dan kan dit een meerwaarde betekenen om 
snel extra gegevens te bekomen (tijdens de eerste uren na opname).  

INTERNE COMMUNICATIE- EN INFORMATIEOVERDRACHT 
91,7% (n=108) van de respondenten uit ziekenhuis heeft nood aan intramurale kanalen om de gegevens 
te bekomen. Hiervan is het verpleegkundig anamneseformulier (83%) het meest nodig en wordt het 
geacht ter inzage aanwezig te zijn gedurende het verblijf van de patiënt om goede zorg te kunnen bieden 
(zie tabel 5). Daarna volgt het verpleegdossier (74%) en het medisch dossier (61%).  De respondenten 
vinden dat de aanwezigheid van het psychosociale dossier (28%), het vorige dossier (30%) en de vorige 
ontslagbrief (35%) alsook de informatie uit het communicatieschriftje (33%) het minst een meerwaarde 
biedt om goede zorg te kunnen verlenen met het oog op een effectief ontslag. Weliswaar vindt 30% deze 
informatie voldoende belangrijk. 
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Tabel 5: Documenten die ter inzage moeten zijn  om goede zorg te kunnen bieden 

Documenten (n=108) N   (%) 
Verpleegkundig anamneseformulier 80 (76) 
Verpleegdossier verwijzende afdeling 69 (65) 
Verwijsbrief huisarts 69 (65) 
Verwijsbrief WZC 66 (62) 
Medisch dossier 59 (56) 
Verwijsbrief thuisverpleegkundige 53 (50) 
Verslagformulier 44 (42) 
Vorige ontslagbrief 37 (35) 
Informatie uit het communicatieschrift 35 (33) 
Vorig dossier 32 (30) 
Psychosociaal dossier 30 (28) 

 
 
73%-66% (zie tabel 6) geeft aan dat er systematisch een interne informatieoverdracht is. Van alle 
respondenten vindt 78,6% dat de doelstellingen, geplande interventies binnen het zorgproces van een 
bepaalde patiënt door alle teamleden gekend zijn.  Via de spoedafdeling gebeurt er intramuraal meer 
schriftelijke overdracht (via interne transfers) en verschilt daarin significant van de andere afdelingen (p= 
0,04).  Toch werd via observatie vastgesteld dat geregistreerde gegevens vaak wegens tijdsgebrek niet 
ingekeken (bvb. Geriatrisch Risico Profiel document) door verpleegkundigen.  Verpleegkundige diagnoses 
zijn zelden in het verpleegdossier terug te vinden. 

 
Tabel 6: Communicatie en informatieoverdracht met internen 

 

 

 

 

 
Good practice: Een goed initiatief vinden we het zogenaamde ‘functionaliteitsplan’.   Op een aantal 
afdelingen wordt op een formulier naast het bed, de noodzakelijke informatie voor goede zorg aan de 
individuele patiënt aangeduid. Dit wordt als zeer waardevol ervaren voor een goede kwaliteit van zorg. Nu 
is het nog een tijdrovend initiatief omwille van het overschrijven van de informatie maar een digitale 
benadering kan dat bezwaar doen verdwijnen.  

  

N=108 Mondelinge 
overdracht aan 
interne kanalen 

 
 
 

Schriftelijke  
overdracht aan  
interne kanalen 

 N(%)  N(%) 
systematisch 
soms wel, soms niet 
als hij er zelf naar vraagt 
niet 

73 (73) 
14 (14) 
8 (8) 
6 (6) 

 
 
 
 

65 (66) 
18 (18) 
6 (6) 

10 (10) 
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5.5 COÖRDINATIE EN INTERDISCIPLINAIRE SAMENWERKING 
COÖRDINATIE 
Tijdens het ziekenhuisverblijf van de patiënt/cliënt wordt volgens minder de helft van de respondenten in 
de thuizorg (n=34) een interdisciplinair zorgoverleg gepland voor een effectief ontslag.  De professionele 
zorgaanbieders uit de eerstelijnsgezondheidszorg worden hierbij steeds uitgenodigd door de sociaal 
verpleegkundige van het ziekenhuis, maar kunnen niet altijd participeren.  Slechts in 29% (n=6) van de 
overlegmomenten is de patiënt aanwezig. Men geeft wel aan dat de participatie van de patient aan een 
overleg sterk afhankelijk is van zijn/haar (zorg)situatie. 

De sociale dienst/maatschappelijk werker wordt door 65,7% van de respondenten (n=217) uit het 
ziekenhuis aangeduid als de persoon die de gegevens verzamelt voor het ontslag van de patiënt.  Iets 
meer dan ½ van de respondenten (56%) geeft eveneens aan dat de sociaal verpleegkundige de 
coördinatie vanuit het ziekenhuis het best op zich neemt (zie tabel 7).    

 
Tabel 7: Coördinatie en het verzamelen van gegevens bij ontslag gebeurt door…  
N=217 Coördineren Verzamelen 

gegevens 
 n % n % 
Sociaal VK/Maatschappelijk werker 121 56 142 65,7 
Ontslagmanager 2 0,9 1 0,5 
Verpleegkundige 19 8,8 36 16,7 
Hoofdverpleegkundige 53 24,4 35 16,2 
Arts 15 6,9   
Niemand specifiek 1 0,5   
Andere 5 2,3 2 0,9 

 
Volgens 85,8% (n=217) van de respondenten uit het ziekenhuis is eveneens de sociaal 
verpleegkundige/maatschappelijk werker verantwoordelijk voor de gegevensdoorstroming van het 
ziekenhuis naar de thuiszorg of naar de residentiële zorg bij ontslag.  In mindere mate wordt de 
verpleegkundige (7%) aangeduid of de hoofdverpleegkundige (6%). 

Volgens de thuiszorgactoren wordt de voorbereiding op het ontslag voornamelijk gecoördineerd door de 
sociaal verpleegkundige (96%) en in mindere mate door de hoofdverpleegkundige (4%) vanuit het 
ziekenhuis. 

93,2% van de respondenten (n=216) noteert één of meer van de gegevens (zie grafiek 3) uit het overleg in 
het verpleegdossier.  Deze gegevens omvatten voornamelijk de ontslagdatum, de gegevens voor de 
nazorg, gegevens noodzakelijk voor reïntegratie en gegevens over de zorgbelasting.  
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Grafiek 3: Registratie van gegevens na interdisciplinair overleg 

 
 
COMMUNICATIE VAN GEGEVENS MET PATIËNT, FAMILIE EN EXTERNE BETROKKEN HULPVERLENERS 
Het informeren van de patiënt en/of zijn naaste omgeving over het nut van de informatieverzameling 
gebeurt bij 50% van de respondenten (n=107) systematisch.  

Ook wordt door 50% van de respondenten (n=107) uit het ziekenhuis overleg gepleegd over de (te 
verlenen) zorg. De vermoedelijke verblijfsduur wordt slechts door 20% systematisch meegedeeld, bij 40% 
helemaal niet. Er is een significant verschil (p=0,02) tussen de verschillende diensten. Bij de dienst 
geriatrie worden patiënten systematisch geïnformeerd, op de dienst voor spoedopname zal de patiënt er 
hoofdzakelijk zelf moeten naar vragen. 

Volgens 47,6% van de respondenten uit het ziekenhuis (n= 217) wordt informatie gegeven over het 
ontslag in de loop van de opname.  22,9% van de respondenten geeft informatie over het ontslag 2 dagen 
voor de effectieve ontslagdatum. In 13,3% gebeurt dit voor de opname, 9% van de respondenten deelt 
het ontslag mee de dag voor het ontslag zelf, 4,8% vanaf de opname en 2,3% op de dag van het ontslag. 

Er is een significant verschil (p=0,000) tussen afdelingen mbt het geven van informatie over het ontslag 
aan de patiënt. Een afdeling geriatrie, PAAZ, revalidatie zal voornamelijk in de loop van de opname of ten 
minste 2 dagen voorafgaand informatie geven over het ontslag.  Op heelkunde zal deze informatie reeds 
meegedeeld worden voor de opname. 

82,3% (n=217) van de zorgverleners in het ziekenhuis vraagt na of er praktische problemen kunnen 
optreden bij transfer naar de thuis. Deze informatie wordt respectievelijk in 93,6% en 91,8% van de 
respondenten nagevraagd bij de patiënt en zijn familie.  In mindere mate (30%) wordt informatie 
gevraagd over mogelijke praktische problemen aan de hulpverleners betrokken in de thuissituatie. 

82% (n=34) van de respondenten uit de thuiszorg kreeg geen informatie over de mogelijke verblijfsduur 
van zijn patiënt in het ziekenhuis. 



35 

 

72,9% van de respondenten vraagt aan de patiënt of hij/zij zichzelf ontslagklaar vindt en in respectievelijk 
73,6% en 73,9% wordt aan de patiënt, familie gevraagd naar de verwachtingen over de 
ontslagbestemming. 

In grafiek 4 wordt volgens de respondenten het meest informatie (87%) gegeven over de in te nemen 
geneesmiddelen (n=213). Het betreft voornamelijk het tijdstip van inname en de hoeveelheid.  In mindere 
mate wordt de patiënt ingelicht over de neveneffecten van de in te nemen medicatie.  ¾ van de 
respondenten (n=217) geeft informatie over diensten, die de thuiszorg kunnen ondersteunen (bv. 
poetsdienst).  Slechts de ½ van de respondenten geeft informatie over de thuisgezondheidsdiensten 
(verpleegkundigen, gezinshulp, maatschappelijke diensten,…) en alternatieve woonvormen 
(dagverzorgingscentra, kortverblijf,…). 

 
Grafiek 4: Procent respondenten (n=217), die infomatie geven aan patiënt, familie en hulpverlener  

 
 
Relevante gegevens worden minstens 2 dagen voorafgegaan door het ontslag vanuit het ziekenhuis 
doorgegeven aan de thuiszorg/WZC (46,4%) of op de dag van het ontslag (22,7%).  In mindere mate (13%) 
gebeurt de gegevensdoorstroming minstens 5 dagen voor het ontslag en 17,4% van de respondenten 
heeft er geen mening over. 
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In tabel 8 wordt nagegaan in hoeverre de contactpersoon al dan niet gekend is voor de 
gegevensdoorstroming. 

Tabel 8: Frequentie gekende contactpersonen in de thuiszorg en WZC 
 

 

 

Als de contactpersoon gekend is in de thuiszorg, is dit volgens de respondenten voornamelijk de huisarts 
(52,6%), gevolgd door de thuisverpleegkundige (25,5%) en de mantelzorg (14,8%), andere (niet 
gedefinieerd) (3,9%), dienst gezinszorg (2%) en volgens 1% van de respondenten de thuiszorgcoördinator 
OCMW.   

Als de contactpersoon gekend is in het WoonZorgCentrum, is dit volgens de respondenten voornamelijk 
de hoofdverpleegkundige (45,5%), gevolgd door de huisarts (33,3%), de sociaal 
verpleegkundige/maatschappelijk werker (17,7%) en de CRA (2%), mantelzorger en andere zijn 
verwaarloosbaar (<1%). 

De helft van de respondenten (n=34) uit de thuiszorg geeft aan dat hij/zij inspraak krijgt in de keuze van 
oplossingen voor ontslagproblemen in verband met de nazorg thuis (bv. trappen, te klein toilet, 
handgrepen, … opstapjes) en dit tijdens het verblijf van de patiënt/cliënt. 41,2% van de respondenten 
wordt bevraagd omtrent de ontslagbestemming (terug naar huis, eerst hersteloord, kortverblijf?) maar 
slechts 5% wordt betrokken bij het bepalen van de ontslagdatum (dag en uur) uit het ziekenhuis.  Er werd 
voldoende rekening gehouden met de zelfredzaamheid en zelfstandigheid (67%) van de patiënt bij het 
ontslag. 

Volgens de observatie van cases en interviews werd het volgende vastgesteld: 

De thuisverpleegkundige, die reeds voor de opname de patiënt thuis verzorgt, wordt eveneens op 
vastgestelde tijdstippen uitgenodigd. De meerwaarde bestaat uit het contact met de thuiszorg, de na te 
streven doelstellingen in functie van terugkeer naar huis en de ruime kijk op de mogelijkheden van de 
patiënt in de thuiszorg.   

Tabel 9: Communicatie en informatieoverdracht met externen  
 

 

 

 

 
Slechts 34% geeft systematisch schriftelijke informatie door naar externen (extramuros) en eveneens 30% 
geeft helemaal geen schriftelijke informatie door.  De afdeling geriatrie en heelkunde geven schriftelijk 
meer systematisch informatie door aan externen ten opzichte van andere afdelingen (p= 0,02).  

N=217 Thuiszorg 
N (%) 

WZC 
N (%) 

Meestal niet 56 (27,6) 65 (33) 
Soms wel, soms niet 82 (40,4) 65 (33) 
Meestal wel 65 (32) 67 (34) 

N=108  Mondelinge 
overdracht 

aan externen 

Schriftelijke 
overdracht 

aan externen 
  N(%) N(%) 
systematisch 
soms wel, soms niet 
als hij er zelf naar vraagt 
niet 

 
 
 
 

18 (18) 
35 (34) 
27 (27) 
22 (22) 

34 (34) 
21(21) 
15 (15) 
30 (30) 
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5.6 SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIEDOORSTROMING VAN ONTSLAGGEGEVENS 
ONTSLAGDOCUMENTEN/RICHTLIJNEN 
Aan de respondenten werd gevraagd welke documenten worden meegegeven aan de patiënt bij ontslag.  
Grafiek 5 geeft weer dat de medicatiefiche, medicatie voor de eerste dagen, voorschriften/attesten (voor 
bv. kiné) en document voor volgende afspraak door > 80% van de respondenten wordt meegegeven met 
de patiënt. 

95,7% van de respondenten licht de geschreven instructies/documenten mondeling toe. 

Grafiek 5: Procent respondenten, die documenten meegeven aan patiënt bij ontslag (n=217) 

 
 
RELEVANTE SCHRIFTELIJKE GEGEVENS AAN EXTERNE HULPVERLENERS 
Volgens de respondenten uit het ziekenhuis (n=217) zie tabel 10 werd nagevraagd welke gegevens 
belangrijk zijn om op te nemen in het ontslagdocument bij transfer naar thuiszorg of WoonZorgCentrum.  
Daarnaast werd nagevraagd welke documenten/gegevens de respondenten uit de thuiszorg krijgen.  

Volgens de respondenten uit het ziekenhuis zijn de identificatie van het ziekenhuis en de afdeling, 
identificatie van de patiënt en de huisarts, hoofd en nevendiagnose en het vermelden van de datum 
opname voor > 80% van de respondenten relevante gegevens om schriftelijk op te nemen in het 
ontslagdocument (zie tabel 10). 
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Tabel 10: Percentage relevante schriftelijke gegevens 
 
Gegevens/documenten Ziekenhuizen 

N=217 
Thuiszorg 

N=34 
 N (%) N (%) 
Identificatie    

Ziekenhuis en Afdeling 182 (85,8) 9 (30) 
Patiënt 194 (91,9) 9 (30) 
Mantelzorger 93 (44,1) 3 (10) 
Huisarts 176 (83,4) 9 (30) 
Verpleegkundige 81 (38,4) 8 (26,7) 
Gezinshulp 54 (25,6) 4 (13,3) 
Andere 14 (6,6)  

Reden van opname    
Hoofd – en nevendiagnose 186 (88,2) 8 (26,7) 

Hospitalisatiedatum   
Datum opname 176 (83,4) 7 (23,3) 

Medicatie    
Medicatieoverzicht  202 (96,2) 8 (25,8) 

       Indicatie bij nieuwe  medicatie 60 (28,4) 2 (6,7) 
       Nevenwerking 26 (12,3) niet 
       Instructie hoeveelheid 162 (76,8) 8 (25,8) 
       Redenen eventuele verandering 43 (20,4) 1 (3,3) 
       Wijze inname 168 (79,6) 5 (16,7) 
Fysieke, Psychische en mentale bevindingen tijdens opname   

ADL 135 (64) 4 (12,9) 
       IADL 25 (11,8) 3 (9,7) 
       MMS  90 (42,9) 4 (12,9) 
       Andere 11 (5,2)  
Opvolging tijdens opname    

Voorziene behandeling en verpleeginterventies 103 (48,8) 4 (12,9) 
       Procedure of laboresultaten  67 (31,8) 3 (9,7) 
       Complicaties 76 (36) 3 (9,7) 
Informatie gegeven tijdens opname   
Aan patiënt 125 (59,2) 3 (9,7) 
       Aan familie 121 (57,3) 3 (9,7) 
Datum ontslag   
      Ontslagdatum en -uur 154 (73) 9 (29) 
Algemene functionele status van de patiënt bij ontslag   

ADL 136 (64,5) 5 (16,1) 
       IADL 27 (12,8)  
       MMS  81 (38,4)  
       Andere 15 (7,1)  
Gemaakte afspraken bij ontslag voor opvolging   

Consultatie 190 (90) 6 (19,4) 
       Afspraken/procedures thuis 121 (57,3)  
       Testresultaten  59 (28)  
Specifieke opvolgingsnoden   

Wondzorg 190 (90) 6 (19,4) 
Valpreventie 61 (28,9)  



39 

 

 
Een overzicht van het medicatieoverzicht wordt als heel belangrijk beschouwd om te noteren op het 
ontslagdocument.  Voornamelijk de hoeveelheid en de wijze van inname vinden de respondenten (>75%) 
als relevant aangegeven om voor informatie aan de externe hulpverleners. 

1/3 van de respondenten in de thuiszorg krijgen schriftelijk informatie over de identiteit van het 
ziekenhuis, de patiënt, de huisarts en een contactnummer van de behandelende specialist. 

Het vermelden van de ontslagdatum en het uur, de naam en contactgegegevens van de verantwoordelijke 
specialist, indien consultatie volgt na ontslag en specifieke opvolgingsnoden betreffende wondzorg en 
dieet wordt eveneens als belangrijke items weergegeven.  

¼ van de respondenten krijgt schriftelijk informatie over de identiteit van de verpleegkundige, de hoofd- 
en nevendiagnose, medicatieoverzicht en de hoeveelheid van inname en de ontslagdatum en uur. 

79%  (n= 27) van de respondenten (n=34) in de thuiszorg geeft aan NIET tijdig op de hoogte gebracht te 
worden van het ontslag van zijn patiënt/cliënt.  7 respondenten worden telefonisch op de hoogte 
gebracht en 9 respondenten worden via e-mail op de hoogte gebracht. 

Indien er geschreven instructies (ontslagformulier of ontslagbrief) zijn bij het ontslag van de patiënt dan 
zijn deze volgens 24 respondenten voornamelijk bestemd voor de verwijzende (huisarts).   

 

  

Dieet 180 (85,3)  
Wat patiënt wel dan niet mag doen 131 (62,1)  
Waar patiënt moet op letten (tekens/symptomen) 115 (54,5)  
Andere 7 (3,3)  

Identificatie   
       Naam/contact van specialist 173 (82) 4 (13,3) 
Documentatie/patiënteneducatie   

Brochures 77 (36,5) 1 (3,3) 
Voorziene problemen en voorgestelde acties (zelfzorg) 33 (15,6) 3 (9,7) 

Commentaar   
       Aandachtspunten 32 (15,2) 5 (16,1) 
Bereikbaarheid 24/24u   
       Contactnummer 157 (74,4) 10 (32,3) 
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5.7 UITSPRAKEN  
ZIEKENHUIS 
De respondenten (n=217) uit het ziekenhuis werden gevraagd hun mening te geven over onderstaande 
uitspraken: 

 Elke respondent (100%) vind een goed ontslagbeleid op de afdeling belangrijk. 
 83,8% van vindt dat er voldoende aandacht is voor het ontslagbeleid op de afdeling. Enkel op  de 

spoedafdeling vindt men dat er onvoldoende aandacht is voor het ontslagbeleid. 
 81% vindt dat de ontslagprocedure op de afdeling duidelijk is (wie is verantwoordelijk en welke 

gegevens zijn noodzakelijk bij ontslag).  
 Uit de enquête gaven de ½ (47,8%) van de respondenten uit het ziekenhuis aan weet te hebben 

van de aanwezigheid van een algemene (ziekenhuisbrede) ontslagprocedure, 41,4% dat er een 
afdelingsgebonden ontslagprocedure en 40,1% een specifieke ontslagprocedure (aangepast aan 
de afdeling) aanwezig is.  Deze procedure is voornamelijk aanwezig op de diensten geriatrie, 
heelkunde, revalidatie en de psychiatrische afdeling.  Op de spoedafdeling vindt men de 
ontslagprocedure niet duidelijk is, maar de respondenten hebben ook geen weet van een 
aanwezige ontslagprocedure op hun afdeling. 

 30,4% van de respondenten informeert de patiënt enkel indien hij vraagt naar specifieke 
thuiszorgdiensten (bv. diensten verpleging, zelfstandig verpleegkundigen, gezinshulp,...). 

 87% probeert de patiënt steeds goed te informeren over thuiszorgondersteunende alternatieven 
en pas daarna informatie te geven over residentiële zorgvormen. 

 81,3% informeert de patiënt spontaan over de mogelijkheden van thuiszorgondersteunende 
diensten.  

 90,4% vindt dat hij/zij eventuele problemen bij ontslag van risicopatiënten goed kan inschatten.  
 95,1% meldt eventuele problemen (risico’s mbt ontslag) aan de hoofdverpleegkundige en/of 

arts.  
 55,9% vindt dat hij/zij een goede kennis heeft van de gezondheids- en welzijnsdiensten (bv. 

thuiszorgdiensten, kortverblijf, dagverzorgingscentra, OCMW, …). Op de spoedafdeling wordt 
onvoldoende gescoord met betrekking tot kennis over de gezondheids- en welzijnsdiensten. 

THUISZORG 
Ook de respondenten (n=34) uit de thuiszorg werden gevraagd hun mening te geven over enkele 
uitspraken: 

 44,1% van de respondenten uit de thuiszorg kent het communicatie- en samenwerkingsprotocol 
bij tranfer tussen het ziekenhuis en de thuiszorg. Voornamelijk bij de respondenten uit de 
diensten serviceflats, het DVC en het OCMW is het procotocol gekend. 

 Amper 23,5% vindt dat de communicatie goed verloopt tussen de zorgsettings. Voornamelijk de 
respondenten uit het OCMW vindt dat de communicatie goed verloopt tussen het ziekenhuis en 
de thuiszorg. 

 14,7% wordt altijd verwittigd bij ontslag van zijn/haar patient. Voornamelijk de respondenten uit 
de psychiatrische thuiszorg (PZT) en het OCMW worden steeds verwittigd. 
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6. ALGEMENE DISCUSSIE EN BESLUITEN 

Continuïteit van zorg is heel belangrijk bij transfer bij elke patiënt/cliënt maar nog meer bij patiënt/cliënt 
met een complexe zorgbehoefte.  Alle zorgbehoeftes van bij (en zelfs voor) opname in kaart brengen, 
draagt bij tot behoud van zelfstandigheid bij ontslag (en het vermijden van heropnames). 

Gegevens verzamelen moet volledig en onmiddellijk bij de opname gebeuren. Daarbij moet niet steeds in 
detail gegaan worden maar het is belangrijk om onmiddellijk te focussen op een aantal behoeften bij de 
patiënt. Niet alle gegevens zijn onmiddellijk beschikbaar  De opmerking werd gemaakt dat de gegevens 
rond de thuismedicatie de zwakste schakel is!  De WoonZorgCentra geven het meest systematisch 
schriftelijke informatie door bij opname, gevolgd door de huisarts. Vooral de thuisverpleegkundige en het 
communicatieschriftje als externe informatiebron scoren beduidend minder. De thuisverpleegkundige 
speelt nochtans een belangrijke rol naast de huisarts en is mede verantwoordelijke voor de continuïteit 
van de zorg.  

De gegevens, die aanwezig zijn, worden ook niet altijd even goed geregistreerd en gaan bijgevolg 
(gedeeltelijk) verloren.  Kostbare tijd kan gewonnen worden door registratie niet uit te stellen of dubbel 
te noteren.  We kunnen eveneens vaststellen dat het registreren van gegevens dikwijls wordt beperkt tot 
het puur medische aspect en in mindere mate over de sociale en psychische toestand van de patiënt.  

Bij opname van patiënten in het ziekenhuis wordt slechts de ½ van de thuiszorgactoren op de hoogte 
gebracht. Deze informatie wordt voornamelijk verkregen via de (thuiszorg)verpleegkundige en/of via de 
familie.  De sociaal verpleegkundige wordt nochtans in dit onderzoek als de meest aangewezen persoon 
beschouwd om deze informatie aan relevante en betrokken externen zorgverleners door te geven.   

Algemeen kunnen we stellen dat de inhoudelijke informatie beter ter beschikking is op een afdeling 
geriatrie ten opzichte van de andere geselecteerde afdelingen.  De inhoudelijke informatie omvat het 
medisch dossier, multidisciplinaire informatie (bv. van kinesitherapie en ergotherapie) en zorgenplannen. 
Op de andere diensten gebeurt de gegevensverzameling eerder gefragmenteerd door het opsplitsen van 
medische, verpleegkundige en sociale gegegens.   

De hoofdverpleegkundige is verantwoordelijk om binnen de eerste 24 uur een zicht te krijgen op al dan 
niet bestaande thuiszorg en via anamnese ook op de reeds aanwezige zorgbehoeften van de patiënt.  De 
sociale dienst kan vooral organisatorisch de thuiszorg regelen en zo nodig een overleg organiseren op 
vraag van de (hoofd)verpleegkundige.  Nu moet men dikwijls zelf informatie opzoeken of de informatie 
dubbel verzamelen bij de patiënt.  Men wordt geacht informatie terug te communiceren naar de 
(hoofd)verpleegkundigen en uiteraard naar de patiënt en zijn familie.  Meer belang moet worden gehecht 
aan selfempowerment en/of het behoud ervan. Dit is zeer belangrijk bij patiënten met een chronische 
en/of complexe zorgbehoefte en zeker met het oog op een effectief ontslag. 

DOELGROEP 
De kennis van de zorgbehoefte, multipathologie, polifarmacie en diverse screeningsinstrumenten zijn 
noodzakelijk voor een goede inschatting van de (risico) doelgroep.  Uit dit onderzoek blijkt dat vooral op 
de afdeling interne en extreem op de afdeling orthopedie deze doelgroep heel verschillend wordt 
ingeschat. Voor sommigen is de problematiek onbestaand op hun afdeling en voor anderen bijna 100%.  
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Deze antwoorden geven duidelijk aan dat er op deze afdelingen geen consensus bestaat over de 
diagnostiek van zorgbehoevendheid, laat staan de aanpak ervan. Ook per ziekenhuis liggen die verschillen 
anders. Hier is nood aan kennis en criteria om de patiënt al dan niet als zorgbehoevend te benaderen in 
functie van een correcte inschatting om patiënten al dan niet in het zorgprogramma geriatrie op te 
nemen.   

INFORMATIE EN COMMUNICATIE    
We stellen vast dat de patiënt en zijn omgeving nog te weinig inspraak heeft of betrokken is bij het 
opstellen van het zorgplan.  Ook wordt te weinig aandacht besteed aan de betrokken hulpverleners uit de 
thuiszorg/WoonZorgCentra, terwijl zij meestal wel een goed beeld hebben van de directe omgeving van 
de patiënt/cliënt.  Een interdisciplinair overleg voorafgaand op het ontlsag (voor personen met een 
complexe zorgbehoefte) is hierbij een meerwaarde.  Omgekeerd scoort het systematisch informeren van 
de patiënt over het nut van gegevensverzameling en overleg over de zorg zeer zwak.  Dit zou eigenlijk 
100% moeten scoren.  In dit onderzoek stellen we vast dat patiënten vaak te laat of geen informatie 
krijgen. Uit de literatuurstudie kunnen we immers stellen dat de autonomie van de patiënt van kapitaal 
belang is in de chronische zorg (alsook voor de kwaliteit ervan).  

Het meedelen van de vermoedelijke verblijfsduur is een belangrijk gegeven voor de continuïteit van zorg, 
ook al moet deze dan gedurende het verblijf mogelijks herzien worden. Op een dienst spoedopname is de 
verblijfsduur minder gemakkelijk in te schatten en worden er allicht andere prioriteiten gesteld om de 
patiënt te informeren.  

Een cruciale fase is de implementatie van het zorgplan naar de thuiszorg/WoonZorgCentra.  We kunnen 
vaststellen dat deze fase te weinig aandacht krijgt.  De thuiszorgactoren worden vaak te laat en 
telefonisch op de hoogte gebracht van het ontslag vn hun patiënt.  Het gevolg is dat praktische organisatie 
voor de nazorg thuiszorg niet optimaal kan worden voorbereid en het risico op heropname verhoogt.  

REGISTRATIE GEGEVENS    
Uit dit onderzoek blijkt dat voornamelijk medische gegevens schriftelijk worden meegegeven met de 
patiënt/cliënt. De schriftelijke instructies bevatten voornamelijk het medicatieoverzicht, opvolging voor 
consultatie en eventuele wondzorg.  Instructies of richtlijnen met betrekking tot voeding, inspanning/rust 
of benodigd verzorgingsmateriaal (bv. incontinentiemateriaal) scoort beduidend minder.  Verwijsbrieven 
zijn voornamelijk bedoeld voor de huisarts, maar niet bestemd voor de verpleegkundige of andere 
betrokken hulpverleners in de thuiszorg. 
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7. ALGEMEEN BESLUIT EN VOORSTELLEN 

 

Algemeen kunnen we stellen dat een ontslagprocedure slechts beperkt aanwezig is op de afdelingen, 
waardoor veel zaken afhangen van persoonlijke ingesteldheid van de verpleegkundige, die op dat 
moment instaat voor het ontslag/transfer van de patiënt.  Indien een procedure aanwezig is, ontbreekt 
het document enkele belangrijke gegevens, die noodzakelijk zijn  voor een effectieve overdracht alsook de 
wijze en het tijdstip van informatieoverdracht.  Een goed contact tussen het ziekenhuis, de residentiële 
zorg en de thuisozrg bevordert en stimuleert de kwaliteit en de continuïteit van transsectoraal overleg. Dit 
wordt ook door de patiënt/cliënt/bewoner als positief ervaren.  Daarnaast is het teweegbrengen van een 
mentaliteitsverandering bij de verpleegkundigen noodzakelijk, waarbij vertrokken wordt vanuit de 
(zorg)behoeften van de patiënt/cliënt en niet langer vanuit de interpretatie van de zorgverlener zelf. 

Het samenwerkings- en communicatieprotocol opgemaakt door het ziekenhuis en het SEL is onvoldoende 
gekend.  Het ontbreekt concrete richtlijnen en opvolgingscriteria om de kwaliteit bij transfer te borgen. 
Het voorstel is dan ook om samen met het werkveld, waarin de 3 zorgsettings vertegenwoordigd zijn, 
procedures te ontwikkelen om de continuïteit van zorg bij transfer (en zeker bij personen met een 
complexe zorgbehoefte)  te waarborgen.  Het verbeterproject focust op de centrale vraag: ‘Welke 
informatie is op welk moment noodzakelijk en op welke wijze is dit voor wie bestemd? 
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