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1 — Aanleiding  

We ervaarden in 2017-2018 als WGC Nieuw Gent dat steeds meer artsenuren nodig waren 
om het zelfde aantal patiënten kwaliteitsvol te verzorgen. We neigden naar 500 patiënten 
per voltijdse arts. 
 
T.o.v. het Vlaamse gemiddelde was dit geen gunstige verhouding. 
Daarenboven was een team van 9 à 10 artsen (incl. haio’s) een absolute limiet voor ons 
(nieuwe) gebouw en de beschikbare lokalen en voor een (samen)werking trouw aan onze 
visie.  
De meerjarenbegroting van het WGC dreigde met een evenredige groei tussen patiënten 
populatie en artsenteam, uit balans te gaan. 
We wilden een patiëntbeheersingssysteem vermijden. 
 
Het thema “reorganisatie van de zorg” werd geboren en moest plaats krijgen in de 
beleidsplanning van het WGC. 
Op de “beleidsplanningsdenkdag” 2017 -2018, waar het ganse team aanwezig was, om rond 
de werkdoelstellingen van komende jaren voor het WGC na te denken, werd duidelijk de 
intentie uitgesproken om aan efficiëntie van zorg te winnen zonder aan kwaliteit in te 
boeten. Idealiter richtten we onze pijlen op acties die vooruitgang boekten op vlak van 
efficiëntie én op vlak van kwaliteit, maar met behoud van kwaliteit van zorg als een absoluut 
minimum. 
 
In eerste instantie werden samen met de artsen verschillende pistes besproken die de 
werklast konden verlagen, of het consultatiegedrag (van arts/patiënt) efficiënter konden 
maken. Dit leverde verschillende (verder te onderzoeken) ideeën op die onder “taakdelegatie 
of zorgsubstitutie” konden gecatalogeerd worden, in de praktijk spreken we over “zorg 
delen”: 

- Medische intake door een verpleegkundige 
- Vaccinatiespreekuur door verpleegkundige 
- Triage van patiënten aan het onthaal door …? 
- Pré-operatieve consultatie door een verpleegkundige 
- Opvolging van patiënten met chronische aandoeningen door een verpleegkundige 
- … 
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2 — Opvolging van patiënten met chronische 
morbiditeit 

Geïnspireerd op wat in Nederland de “praktijkondersteuner somatiek” wordt genoemd wilden 
we in WGC Nieuw Gent een experiment opzetten waarbij een daarvoor opgeleide 
verpleegkundige patiënten met een chronische aandoening protocollair opvolgt. Ze doet dit 
in de plaats van de huisarts. Het protocol dat de verpleegkundige volgt fungeert als staand 
order en is veilig voor zowel de patiënt, de verpleegkundige als de arts en schakelt de arts in 
waar nodig. 
 
Op basis van een oefening met artsen en verpleegkundigen includeerden we patiënten die 
lijden aan een cardiovasculaire aandoening en/of patiënten met diabetes die een 
gestructureerde (medische) opvolging vragen.  
Daarvoor bestonden de volgende argumenten: 

- Het overnemen van de opvolgconsulten van de arts voor deze patiënten zal een 
“tijdswinst” betekenen voor de arts 

- De patiëntengroep is relatief eenvoudig te definiëren 
- Voor deze patiëntengroepen bestaan reeds protocollen die voor de 

praktijkondersteuners in Nederland werden uitgewerkt 
 
In onze context zou het zaak zijn de Nederlandse protocollen te vertalen naar de Vlaamse 
praktijk, meer bepaald de praktijk van een WGC, binnen het wettelijk kader dat het KB 78 
biedt.  
 
De verpleegkundige diende extra opgeleid te worden in deze thematiek. Aangezien geen 
kant- en klare opleidingen bestonden, kozen we voor “work place learning”. Hierbij zal de 
verpleegkundige die enerzijds betrokken is bij het opzetten van het experiment zich, naast 
de intensieve samenwerking en opleiding door de huisartsen, d.m.v. zelfstudie, enkele 
cursussen en het volgen van modules uit de opleiding “verpleegkundige in de 
huisartsenpraktijk” bekwamen tot het uitvoeren van de opdracht van 
praktijkverpleegkundige. Daarenboven wordt zeer nauw met de huisarts samengewerkt, wat 
ervoor zal zorgen dat er een permanente evaluatie, opleiding en bijsturing in de praktijk zal 
zijn. 
 
 
De inhoud van een consultatie bij de PO is enerzijds het opvolgen en bespreken van  

- parameters 
- labowaarden 
- medicatiegebruik en aanpassing van medicatie 
- opvolgconsultaties bij de 2e lijn of andere hulpverleners 

en anderzijds het 
- informeren over de aandoening 
- informeren over het belang van levensstijl in relatie tot de chronische aandoening 
- exploreren en bepalen van doelen samen met de patiënt 
- coaching naar gezond gedrag 

Daarnaast heeft de PO een nauwe samenwerking met de huisarts. Daarbij hoort geregeld 
(kort) overleg en afstemming over de zorg en opvolging, uniforme communicatie in het 
gedeelde dossier, … 
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3 — Doelstellingen  

 
We wilden onderzoeken of het inzetten van een praktijkondersteuner effectief tijdswinst voor 
de arts oplevert op (middel)lange termijn, zonder dat de zorg voor de organisatie duurder 
wordt, met minstens het behoud van kwaliteit van zorg en minstens het behoud van 
tevredenheid van de patiënt. 
 
We willen een profiel- en taakomschrijving van de verpleegkundige ontwikkelen die aan 
praktijkondersteuning doet.  
 
We willen het project op een wetenschappelijke en gedocumenteerde manier aanpakken 
teneinde voor de sector (VWGC en bij uitbreiding de gehele eerste lijn) bruikbaar, eventueel 
multipliceerbaar materiaal aan te leveren. 
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4 — Proeftuin 

Voor het proefproject werd een proeftuin afgebakend. 
Deze proeftuin bestaat uit 4 professionals en een patiëntenpopulatie, gedurende een 
proeftijd. 
 
Drie huisartsen (HA) namen deel aan het proefproject: 

- Bruno Art (2000) 
- Lowie De Loose (2017) 
- Lukas Soens (2018) 

Eén verpleegkundige werd opgeleid tot praktijkondersteuner (PO).  
- Leen Roobaert (2006) 

 
De patiëntenpopulatie van het onderzoeksproject wordt beperkt tot de patiënten die 
bovenstaande huisartsen als hun vaste patiënten beschouwen.  
De chronische opvolging van deze patiënten i.k.v. hun cardiovasculaire of diabetes 
problematiek wordt door de vaste HA opgenomen. 
 
De proeftijd start in januari 2019. Dan vinden de eerste consultaties van de PO plaats. 
De gehele proeftijd loopt tot december 2020, waarna deze evaluatie plaatsvindt. 
De cijfers waarop dit rapport is gebaseerd werden getrokken van 1 januari 2019 t.e.m. 30 
juni 2020. Dit betekent 18 maanden proeftijd. 
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5 — Methodologie 

Om structuur te brengen in de verschillende onderdelen van de evaluatie gebruikten we het 
“quadruple aim model1”. Hierbij komen zowel de onderzochte efficiëntie en kwaliteit van zorg 
aan bod, als ook de beleving van de patiënten en de zorgverleners.  
  
 

 
 
 

1 — Literatuurstudie 
 
Als voorbereiding op dit onderzoek werd een beperkte literatuurstudie uitgevoerd ter 
oriëntatie in het thema en om na te gaan of bepaalde methodieken of gegevens konden 
bijdragen aan de evaluatie van dit project. (Zie literatuurlijst). 
 
Naast de eigen zoektocht droegen ook 2 studenten bij aan het verzamelen van literatuur 
rond dit thema. Eén student deed dit onder de vorm van een scriptie tot het behalen van een 
Bachelor in de verpleegkunde:  “Taakdelegatie in de huisartsenpraktijk: Beïnvloedende 
factoren”. (Van Den Berghe E., 2018) 
De andere studente master in Vroed- en verpleegkunde in het kader van een 
wetenschappelijke opdracht. Het doel van deze laatste studie was in kaart brengen van 
(proces)uitkomstindicatoren die gebruikt zijn bij evaluatie van zorg door APN bij patiënten 
met diabetes en/of cardiovasculaire aandoeningen in de eerstelijnszorg. (Umarova R., 2019) 
Dit laatste zou ons materiaal aanleveren om naar de juiste zaken te zoeken bij onze 
dossierstudie in het kader van de “kwaliteit van zorg”. 
 
Voor het schrijven van het protocol dat als basis zou dienen van de samenwerking 
tussen de PO en huisarts én daarenboven zou fungeren als staand order t.b.v. veilige zorg, 
werd gebruik gemaakt van de richtlijnen verstrekt door volgende organisaties: 

- Domus Medica  

 
1 Ontwikkeld door IHI (Institute for Healthcare Improvement): http://www.ihi.org/ 

• Opzet
• Opleiding

• Proces
• Efficientie?

• Effective
• Safe

• Timely
• Efficient
• Equitble

• People centered

Quality of 
care (QOC) Cost

Providers 
experience

Patients 
experience
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- Nederlandse Huisartsen Genootschap  
- American Heart Association 
- Formularium Woonzorgcentra 

 

2 — Dossierstudie 
 
Voor de dossierstudie werd gebruik gemaakt van het programma “Pricare”, het software 
pakket van het WGC bij aanvang van het onderzoek. 
Zowel de agenda-module als het EMD werden geraadpleegd om tot bepaalde gegevens te 
komen. Er werd enerzijds met “filters” gewerkt op het gehele databestand en anderzijds 
werden bepaalde gegevens “handmatig” in kaart gebracht. 
 
In de zomer van 2020 stapte het WGC over naar een ander software pakket met minder 
mogelijkheden tot gegevens-extractie. Het was een pragmatische keuze om de kwantitatieve 
dataverzameling na juni 2020 niet verder te zetten. 
 
De dossierstudie werd uitgevoerd om zicht te krijgen op: 

- Consultatiefrequentie van patiënten en bij hulpverleners 
- Typologie van de patiënten 
- Bepaalde klinische parameters van patiënten 

 

3 — Patiënten interviews 
 
In het voorjaar van 2020 startte een studente Master in Vroed- en Verpleegkunde i.k.v. haar 
masterproef met patiënten interviews. Ze wilde hierbij zeer open exploreren hoe patiënten 
de opvolging van de PO ervaarden. Na 6 interviews werd ze omwille van de Corona-epidemie 
genoodzaakt haar interviews te staken en een mixed method onderzoek te doen waarbij ze 
het kwalitatieve luik combineerde met literatuuronderzoek (Umarova R., 2020).  
 

4 — Intervisie  
 
Tijdens het project hadden regelmatig (een 47-tal keer)  bijeenkomsten plaats van de 
deelnemers aan het project. De 3 huisartsen en de PO deden aan patiëntenbespreking, o.b.v. 
de patiënten lijst, met telkens een vooraf bepaalde doelstelling. Deze doelstellingen waren 
respectievelijk: 

- Selectie van de “eigen” patiënten 
- Inclusie en exclusie van patiënten en de reden daarvoor 
- Argumenten om wel of niet een patiënt door te verwijzen 

Van deze besprekingen werd verslag en analyse gedaan. 
 
Deze besprekingen hadden volgende gunstige effecten op het project: 

- Een gemeenschappelijk begrip van de probleemstelling en doelstelling van dit project  
- Het horen van elkaars overwegingen in het al of niet in- of excluderen van een 

patiënt 
- Leren van elkaar in formuleringen die werden aangewend om een patiënt succesvol 

en met vertrouwen door te verwijzen 
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Door de intervisie werd het doorverwijzen telkens aangewakkerd (er volgde telkens een golf 
van nieuwe doorverwijzingen) 

5 — Focusgroep bespreking 
 
In november 2020 werd een focusgroep bespreking georganiseerd met de 4 betrokken 
hulpverleners. Prof. Ann Van Hecke en Dr. Pauline Boeckxstaens (UGent) waren de 
moderatoren. Dit focusgroep gesprek werd herbeluisterd en de voornaamste thema’s en 
bevindingen werden verslaan. De topic lijst is bijgevoegd in bijlage. 
 

6 — Begeleiding 
 
Doorheen  het hele proces werden we begeleid, ondersteund en geadviseerd door  

- Prof. Ann Van Hecke (UGent) 
- Dr. Pauline Boeckxstaens (UGent) 
- Prof. Nico Dewitte (Hogent) 
- Prof. Peter Decat (UGent) 

6 — Tijdsinvestering en financiering 

 
In oktober 2018 werd voor de uitrol en uitvoering van dit project een investering gedaan in 
personeelsuren. Deze financiering werd geregeld door de RvB van Nieuw Gent en de 
opleidingscoördinator van Hogent geëvalueerd en voortgezet. Deze financiering loopt op 
dezelfde manier door t.e.m. september 2021. 
Leen Roobaert (zorgcoördinator en PO) kreeg hiervoor een tijdelijk contract van 

- 6 uren per week gefinancierd door het WGC Nieuw Gent (IFIC) barema 1.80 
- 4 uren per week gefinancierd door Hogent o.v.v. onderzoekstijd  

Deze ureninzet van 10u per week veronderstelde volgende taken: 
- Coördinatie en opvolging van het project 
- Opmaak van het evaluatiedesign en uitvoeren van de evaluatie  
- Opleiding 
- Uitvoering van de patiënten consulten 
- Netwerken i.k.v. evaluatie en verbreding van het project 

 
De uitvoering van de PO-consulten en opvolging van de patiënten neemt wekelijks 4 tot 6 
uren tijd in beslag. De resterende uren worden aangewend voor afwisselend coördinatie, 
verderzetting en evaluatie van het project. 
 
Voor de eerste fase van het onderzoek (sept – dec 2018: zie tijdslijn hieronder) werden 6 
uren voor de betrokken huisartsen (samen) begroot. Deze investering van het WGC werd 
deels gecompenseerd door een forfaitaire subsidiëring van de Koning Boudewijn Stichting 
van 4500 euro. Deze subsidies moesten tegemoet komen in de kost voor de ureninzet bij de 
opmaak van het protocol en het daarbij horende literatuur onderzoek en intervisie met de 3 
betrokken huisartsen. Vanaf 2019 werden geen extra uren meer begroot in het artsenteam. 
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Naast de personeelsuren investeerde het WGC in de deelname aan de opleiding VIHP 
Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk (VIHP) aan de Artevelde Hogeschool. Er werden 2 
modules gevolgd: 

- Verpleegkundige opvolging van chronisch zieken 
- Patiëntenbegeleiding, educatie en coaching 

7 — Tijdslijn 

 

 2018 
Jan-Jul Verkenning en definiëring van de probleemstelling 

 Literatuurstudie en exploreren van het landschap 

Aug-Sept Opmaak projectplan en proeftuin 

Sept-Dec Opmaak van het protocol  

 Selectie van de doelpopulatie 

 Opleiding van de PO 

 2019 
Jan Start patiëntenconsultaties door de PO 

Feb-Dec Opmaak evaluatiedesign 

 Literatuuronderzoek student 

 Intervisies met betrokken huisartsen 

  

 2020 
Jan-Ma Patiënteninterviews student 

Ma-Apr Lockdown 

Juni Afsluiten patiëntengegevens 

Nov Focusgroep gesprek 

Nov-Dec Evaluatie en rapport 
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8 — Patiëntenpopulatie 

1 — Selectie van patiënten in de proeftuin 
 

1 — Inclusie van patiënten 
 
Patiënten werden in de eerste fase geselecteerd o.b.v. een gestelde diagnose. Deze is terug 
te vinden in het EMD van de patiënt met een toegekende ICPC2 code. O.b.v. Filters die we 
toepassen op het volledige databestand, kan een lijst worden gemaakt met patiënten met 
een bepaalde ICPC code. In de tabel hieronder zien we een oplijsting van de geïncludeerde 
diagnoses of gezondheidsproblemen. 

 
Criterium ICPC code 
Risicofactor Cardiovasculaire Ziekte K22 
Angina pectoris K74 
Acuut Myocardinfarct K75 
Andere/chronische ischemische hartziekte K76 
Decompensatio Cordis K77 
TIA K89.1 
Cerebraal infarct K90.3 
Claudicatio intermittens K92.1 
Aneurysma aortae K99.1 
Diabetes Mellitus type 1 T89 
Diabetes Mellitus type 2 T90 
Glucose tolerantiestoornis A91 
Reumatoide Arthritis L88.01 
Hypertensie zonder orgaanschade K86 
Hypertensie met orgaanschade K87 
Familiaire hypercholesterolemie/lipidemie T93.04 
 
Deze filter werd toegepast op de 4000 ingeschreven patiënten in december 2018.  
Dit leverde 465 patiënten op in totaal. 
 
De 3 huisartsen selecteerden hun vaste patiënten uit deze lijst. 
Dit leverde 146 patiënten op. 
 
Na bespreking in groep van deze 146 patiënten, werden nog 27 patiënten geëxcludeerd 
omdat zij aan één van de vooropgestelde exclusiecriteria voldeden. 
 

- Intensieve opvolging 2e lijn (HA doet niet de chronische opvolging CV of DM), al of 
niet comorbiditeit nierinsufficiëntie (vanaf 3b) en HIV. 

 
2 ICPC: De International Classification of Primary Care (ICPC) is een standaard voor coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in 
de huisartspraktijk. 
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- Intensieve verpleegzorgen: overweging om niet nog een hulpverlener toe te voegen 
aan reeds intensieve en goed lopende gedeelde zorg met (thuis)verpleging. 
 

Dit leverde een patiëntenpopulatie van 119 geïncludeerde patiënten op. 
Het EMD van deze 119 patiënten toonde bij het openen een melding aan de huisarts dat 
deze patiënt kon toegeleid worden naar de PO. 
 
Van deze populatie werden 52 patiënten doorverwezen naar de PO. Dit betekent dat zij 
informatie kregen over de opvolging van de PO en in de meeste gevallen een afspraak 
kregen op de agenda van de PO. In sommige gevallen was een consultatie pas nodig na een 
half of één jaar, daarom werd in die gevallen nog geen afspraak gepland. 
Van de 52 patiënten werd er bijgevolg effectief geconsulteerd door 43 patiënten (82%).  
 

2 — Patiënten die toegewezen werden na de initiële lijst 
 
Naast de initieel geïncludeerde patiënten die adhv de lijst met ICPC-codes werden 
doorverwezen, groeide de patiëntenpopulatie van de PO verder aan tijdens 2019-2020 met 
 

- patiënten met een nieuwe chronische diagnose (DM of CVR) 
- nieuw ingeschreven patiënten 
- doorverwijzing door opportunistische screening van de arts 

 
Deze groep telde 30 patiënten. 
Van deze groep hebben er 26 patiënten minstens 1 keer bij de PO geconsulteerd (86%). 
 

3 — PO-patiënten 
 
Als we over de “PO-patiënten” spreken, bedoelen we de groep patiënten die minstens 1 keer 
bij de PO heeft geconsulteerd na doorverwijzing. 
Dit zijn in totaal 69 patiënten (van de 82 die in totaal werden doorverwezen). 
 

 
PO – patiënten 

38 PO-patiënten 
12 maanden 
opvolging

69 PO-
patiënten

82 doorverwezen 
patiënten

146 + 30 
(nieuwe) 
geïncludeerde 
patiënten
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 Totaal ICPC BLL3 Populatie 
Na Exclusie 

Door- 
verweze
n 

Niet 
Doorv
erwez
en 

Min 1 
consul
tatie 

ICPC 2018 4000 465 146 119 52 67 43 

Nieuw 
2019-
2020 

4500  30  30  26 

Totaal  495  149 82  69 

  100%  30%    

        

Totaal    149 82  69 

    100% 55%  46% 

Patiëntenpopulatie en bereik PO 

Van de gehele patiëntenpopulatie uit de proeftuin van januari 2019 tot juni 2020 werden van 
de 149 potentiële PO-patiënten iets meer dan de helft (55%) doorverwezen en iets minder 
dan de helft (46%) kwamen effectief op consultatie. 
 
Van de 69 patiënten zijn er 38 patiënten minimum 12 maanden opgevolgd. 
 

  

 
3 Bruno, Lowie, Lukas 
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2 — Profiel van patiënten in de proeftuin 
 

  PO 
patiënten 

 PO patiënten 12 m  

  69 100% 38  

Chronische 
aandoening 
 
 
Geslacht 
 
 
 
Leeftijd 
 
 
 
 
 
 
Vaste arts 
 

DM 
Niet-DM 
 
 
Man  
Vrouw 
 
 
20+    
30+    
40+    
50+    
60+    
70+    
 
Bruno  
Lowie  
Lukas  

39 
30 
 
 
45 
24 
 
 
2 
1 
7 
24 
25 
10 
 
37 
27 
5 

57% 
43% 
 
 
65% 
35% 
 
 
3% 
2% 
10% 
35% 
36% 
14% 
 
53% 
39% 
7% 

23 
15 
 
 
27 
11 
 
 
2 
0 
4 
12 
15 
5 
 
16 
18 
4 

60% 
40% 
 
 
71% 
29% 
 
 
5% 
0% 
11% 
32% 
39% 
13% 
 
42% 
47% 
11% 

Patiënten profiel 

 
Er zijn een 3-tal zeer jonge PO-patiënten (2 jonger dan 30 jaar, 1 jonger dan 40). De meeste 
patiënten vinden we terug in de leeftijdscategorie van 50 tot 70 jaar (70%). 
 
De arts met de meeste anciënniteit verwees de meeste patiënten door naar de PO, de arts 
met de minste anciënniteit de minste. 
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3 — Patiënten die (nog) niet werden doorverwezen 
 
We weten niet zeker of de patiëntenpopulatie die we obv ICPC codes selecteerden ook de 
juiste of beste populatie is voor de interventie met de PO. We stelden immers vast in juni 
2020 dat 65% van de geselecteerde patiënten nog niet werd doorverwezen naar de PO. 

 
Restgroep van niet-doorverwezen patiënten 

 

1 — Intervisie 
In juni 2020 werd de lijst met initieel geïncludeerde patiënten overlopen door de 3 
huisartsen. Tijdens deze vergadering werd naar een antwoord gezocht op de vraag “Waarom 
heb ik (de huisarts) deze patiënt nog niet doorgestuurd naar de PO?”. Alle argumenten 
werden geïnventariseerd en nadien gestructureerd. 
 
De nog niet verwezen patiënten konden we o.b.v. de argumenten van de huisartsen in  
categorieën onderbrengen. Naast de in- en exclusiecriteria konden we vijf categorieën 
onderscheiden in drempels om door te verwijzen. 
 
 

 

 

 

 

 

43 PO- patiënten

52 doorverwezen 
patiënten

146 geïncludeerde 
patiënten (initiële 
ICPC lijst)

94 patiënten NIET 
doorverwezen (65%) 
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Tijdens de bespreking in groep was bijna bij alle patiënten een argument te vinden waarom 
een patiënt nog niet was doorverwezen.  
 
Ongeveer een vijfde van de patiënten die initieel werden geïncludeerd voldeden ondertussen 
aan de exclusiecriteria (bijna 20% van de totale inclusielijst). 
 
De door de huisarts subjectief ervaren persoonlijkheid van de patiënt en diens (vaak) daarbij 
aansluitende motivatie om opgevolgd te worden voor een chronische problematiek kwam 
heel vaak voor als argument om niet door te verwijzen. Deze factor leek bij de discussie 
eerder onveranderlijk waardoor de arts waarschijnlijk nooit de patiënt zal doorverwijzen. 
 
De patiënten waarbij “praktische drempels” en “motivatie van de huisarts” wordt 
aangehaald, zijn veranderlijker van aard en bieden perspectief op een mogelijke verwijzing 
verder in de toekomst. Dit betekent dat een 50-tal patiënten misschien later nog zouden 
kunnen instromen bij de PO. (In de praktijk hebben we dit na juni ’20 ook zien gebeuren). 

 Categorieën  Aantal 
ptn 

1. Inclusie - Patiënten werden doorverwezen 
dus geen gerapporteerde drempels 

52 

2. Exclusie - Door vordering in de tijd voldoet pt 
ondertussen aan vooropgestelde 
exclusiecriteria 

27 

3. Praktische drempels - Opvolging is maar 1x/jaar nodig 
- Er was geen tijd tijdens het consult 

om te bespreken 
- Taalbarrière 

27 

4. Motivatie van de huisarts  - HA wil pt beter leren kennen 
- HA wil vertrouwen winnen bij de pt 
- HA acht de situatie niet stabiel of 

medisch te complex 
- HA vindt het niet het goede 

moment om doorverwijzing te 
bespreken 

11 

5. Eigenschappen die arts 
toeschrijft aan patiënt 

- Pt is zorgweigeraar 
- Pt heeft geen 

gezondheidsinteresse 
- Pt heeft eisende persoonlijkheid 
- Pt heeft sturende persoonlijkheid 
- Pt is nog niet vertrouwd met 

interdisciplinaire samenwerking 
- Pt zal niet tot bij PO geraken 

(motivatie) 

23 

6. Projectdoelstelling 
‘efficiëntie’ 

- HA schat in dat doorverwijzing 
naar PO geen efficiëntere zorg zal 
zijn 

3 

7. Geen - De HA kan geen reden bedenken 
- De pt heeft nog niet geconsulteerd 

3 

  … 146 
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2 — Focusgroep bespreking 
In het focusgroep gesprek in november 2020 werd dit thema ook besproken.  
In het algemeen werd een doorverwijzing als een “zachte doorverwijzing” ervaren. Hiermee 
werd bedoeld dat de doorverwijzing niet dwingend is van aard voor de arts (om het te doen) 
noch voor de patiënt (om ermee in te stemmen). In die optiek werden enkele weerstanden 
besproken bij de huisartsen om een patiënt door te verwijzen naar de PO: 

- “de doorverwijzing naar de PO is gestuurd door een organisatorische doelstelling 
(efficiëntere zorg), ik heb wel het gevoel dat de patiënt daar niet zit op te wachten”  

- “ik heb wel soms het gevoel dat we door het inschakelen van een PO het voor de 
patiënt onnodig moeilijk maken (of de patiënt zou dit kunnen denken)” 

- “Ik denk dat de patiënt deze boodschap (van doorverwijzing) niet graag zal horen” 
- “ik wilde sommige patiënten eerst zelf beter te willen leren kennen” 
- “de periode tussen het moment van doorverwijzen en het volgende opvolgconsult 

(bij de PO) is soms zo lang dat het mij ervan weerhoudt om de patiënt door te 
verwijzen” 

- “ik erken dat er een gevoel of vrees van een patiënt kwijt te geraken was bij het 
doorverwijzen naar de PO” 

 
Bij patiënten die goed aarden in een gestructureerde opvolging wordt er minder weerstand 
ervaren om door te verwijzen.  
Patiënten waarbij een minder “emotionele relatie” is worden ook makkelijker doorverwezen. 
Nieuwe patiënten of patiënten met een nieuwe diagnose CVR of diabetes werden 
gemakkelijker doorverwezen. 
 
Er werd echter ook vermeld dat de kwaliteitsverbetering die gaandeweg werd ervaren als 
weerstand verlagend werkte om door te verwijzen. Met kwaliteitsverbetering werd vooral 
de meer gestructureerde opvolging bedoeld en de positieve ervaringen van hulpverleners en 
patiënten in het algemeen. 
Een ander argument dat werd aangehaald om de weerstand te overstijgen was de motivatie 
en het engagement voor het project met diens doelstellingen. 
 
 
Samengevat 
 

- Ongeveer 1/3 van de patiëntenpopulatie geselecteerd obv ICPC-codes geraakt vlot 
doorverwezen naar de PO. 

- Minder dan 1/5 van de o.b.v. ICPC geselecteerde patiënten zal waarschijnlijk nooit 
doorverwezen worden naar de PO. Dit omwille van persoonsgebonden 
eigenschappen. 

- Bij patiënten die volgens de richtlijnen niet vaak moeten consulteren is het moeilijker 
om ze door te verwijzen (voor een consult voor vb. het volgende jaar).  

- Nieuwe patiënten of patiënten met een nieuwe diagnose stromen gemakkelijker door 
naar de PO. 

- 84% van de patiënten die werden doorverwezen komen effectief op consultatie. 
- Voor artsen bestaan er verschillende drempels om de patiënt door te verwijzen. Deze 

zijn zowel emotioneel, professioneel als praktisch van aard. Gemotiveerd zijn en 
geëngageerd voor zorginnovatie helpen om deze drempels te overwinnen. 
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9 — Efficiëntie 

Eén van de 2 onderzoeksvragen gaat over de efficiëntie van het implementeren van een PO 
voor opvolging chronische patiënten.  
 
“Kan de implementatie van een PO voor opvolging van patiënten met chronische aandoening 
werk weghalen bij de arts? Komt er tijd vrij bij de arts?” 
 

1 — Vergelijking van de kost en tijd van de HA en de PO  
 
Op basis van beschikbare patiëntengegevens en consultatiecijfers van de eerste 6 maanden 
deden we een poging om in te schatten hoeveel tijd een arts zou nodig hebben om een 
bepaalde populatie op te volgen vs. hoeveel tijd het zou vragen van de PO om een patiënt op 
te volgen. Dit aan een verschillend uurloon.  
 
Deze oefening leerde ons dat dit niet de juiste aanpak was. De betrouwbaarheid van de 
resultaten leek te klein.  
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2 — Dossierstudie 

1 — Consultatiecijfers van de artsengroep 
 
We bekijken de consultatiecijfers van alle huisartsen en de consultatiecijfers van de 3 
betrokken huisartsen in het jaar vóór de PO actief was en in de 18 maanden vanaf dat de PO 
actief was (dit laatste herleiden we naar 12 maanden).  
 
 
  Soorten contacten 2018 2019 2020  Verschil 

Alle HA'en RP+HB+TC4 20418 21993 -1575 

 RP+HB 19292 18590 702 

De 3 HA’en RP+HB+TC 8399 7880 519 

 RP+HB 8073 6956 1117 

PO RP+HB+TC 0 145 -145 

Consultatiecijfers van de huisartsen 2018 – 2019 - 2020 

De consultatiecijfers van de periode vanaf maart 2020 tot mei 2020 werden, ondanks de 
lockdown geïncludeerd. De ernstige terugval van het aantal consultaties in het centrum en 
op HB geldden immers voor iedereen. In de plaats van de fysieke consulten was er waar 
mogelijk een telefonische opvolging. Ook eigen aan deze periode waren de vele preventieve 
telefonische contacten bij de helft van de totale patiëntenpopulatie. Tijdens deze periode had 
de PO slechts enkele telefonische contacten gedaan met de patiënten. De opvolging van de 
patiënten gebeurde niet of door de HA5. Tijdens deze periode was slechts de helft van het 
artsenteam aan het werk om preventieve en praktische redenen. 
De minder representatieve periode werd toch geïncludeerd omwille van praktische redenen 
bij de datacollectie. 
 
We zouden kunnen veronderstellen dat lagere consultatiecijfers in de laatste periode bij de 
artsen een effect zijn van de komst van de PO.  
We zouden ook kunnen veronderstellen dat de ruimte die vrijkomt bij de artsen – eventueel 
dankzij de PO- resulteert in minder overuren of meer of langere consulten bij andere 
patiënten en dus niet meteen zichtbaar is in deze cijfers. Deze conclusies kunnen echter met 
deze gegevens niet worden getrokken. Het is mogelijk dat de komst van de PO deze cijfers 
mee beïnvloedt, maar dit valt hier niet rechtlijnig uit af te leiden.  
 
In de zoektocht naar een antwoord op de vraag of de PO werk weghaalt bij de arts gaf deze 
oefening geen duidelijk antwoord. Zelfs als we naar de kleinere groep van de 3 huisartsen 
kijken, zijn er teveel andere beïnvloedende factoren om van een positief resultaat te kunnen 
spreken (een arts ging van 100% naar 80% tewerkstelling, coronacontext, opstart HAIO’s en 
aantal FTE HA actief, minder inschrijvingen per maan van nieuwe patiënten, andere 
engagementen van HA’en…).  
 
Een nieuwe oefening waarbij op een langere termijn wordt gekeken en het aantal FTE van de 
artsen in rekening wordt gebracht, zou misschien een duidelijkere trend kunnen tonen. 
 

 
4 RP = Raadpleging; HB = Huisbezoek, TC = Telefonisch consult 
5 Door verschuiving van de taken en noden werd de PO weer 100% zorgcoördinator. 
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2 — Consultatiegedrag van de patiënt 
 
Beter dan naar de consultatiecijfers van de artsen, keken we naar de consultatiecijfers van 
de patiënt. We wilden weten of deze zich sinds de komst van de PO evenveel liet opvolgen 
voor zijn/haar chronische aandoening of net minder? Of precies evenveel zoals de richtlijnen 
voorschrijven. Genereerde de komst van de PO extra consulten bij de HA? Of bij de PO zelf? 
Of consulteerde een patiënt over het algemeen meer of minder sinds de komst van de PO? 
 
Om over het consultatiegedrag van de patiënt iets te kunnen zeggen, werd tijdens het 
onderzoeken duidelijk dat we niet naar de gehele PO-patiëntengroep konden kijken. 
Sommigen waren nog maar zeer kort in opvolging en de consultatiefrequentie kon dus niet 
afgezet worden tegen een andere representatieve periode. 
 
We hebben ervoor gekozen om naar de 38 PO-patiënten te kijken die minimum 12 maanden 
werden opgevolgd door de PO (of beter gezegd, hun eerste consult hadden vóór juli 2019). 
 
Als referentieperiode voor de periode dat de patiënten werden opgevolgd door de PO, kiezen 
we het kalenderjaar 2018. 
 
We herrekenden de consultatiefrequentie voor de 38 patiënten in 2019-2020 naar een 
frequentie op 12 maanden om te kunnen afzetten tegen 2018. 
 
We hebben voor deze 38 patiënten het aantal consultaties bij “alle huisartsen” in kaart 
gebracht en het aantal consultaties bij hun “vaste arts” (= de 3 huisartsen). 
 
We vermoeden dat de grootste winst te halen is bij de vaste huisartsen. De chronische 
opvolging van patiënten gebeurt –ook in de setting van een WGC- door de vaste huisarts. 
 
Globale consultatiefrequentie 
 

Consultatiefrequentie 38 
ptn 

Alle HA Vaste HA PO 

2018 271 220 X 
1920 230 149 119 
Verschil 41 71  
Figuur 7: Consultatiefrequentie van alle patiënten 

 
We zien dat deze groep van 38 patiënten 41 consultaties minder had bij alle huisartsen 
sinds ze consulteerden bij de PO in vergelijking met 2018. 
De hele groep huisartsen heeft bij deze 38 patiënten dus 41 consultaties minder gedaan. 
 
Deze 38 patiënten hebben in totaal 71 consultaties minder gehad bij hun vaste huisarts 
sinds ze consulteerden bij de PO dan in 2018. De vaste huisartsen hebben bij deze patiënten 
dus in totaal 71 consultaties minder gedaan. 
 
Deze 38 patiënten hebben samen 119 keer bij de PO geconsulteerd. 
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Aangenomen dat de grootste winst voor substitutie van chronische opvolging te halen is bij 
de vaste huisarts, zien we dat de 119 consulten bij de PO ervoor zouden kunnen zorgen dat 
het aantal consulten bij de vaste huisartsen met 71 afnemen.  
 
Het zou kunnen dat de consulten bij de PO van nieuwe patiënten iets frequenter plaats 
vinden om de patiënt beter te leren kennen, omdat er strikter volgens protocol wordt 
gewerkt (vb. met als gevolg frequentere bloeddrukmetingen), omdat de PO nog in opleiding 
is, … 
 

Consultatiefrequentie per patiënt 

Wanneer we per patiënt de consultatiefrequentie van 2018 en 2019-2020 tegen elkaar 
afzetten, zien we hoeveel patiënten meer, evenveel of minder bij de artsen consulteerden 
sinds de opstart van zorg bij de PO in vergelijking met 2018. 
 

38 ptn  Alle HA  Vaste HA  
Consulteerden meer in 2019-20 12 ptn 45% 8 ptn 21% 
Consulteerden evenveel in 2019-20 3 ptn 7% 5 ptn 13% 
Consulteerden minder in 2019-20 23 ptn 60% 25 ptn 66% 
Figuur 8: Consultatiefrequentie per patiënt 

We zien dat 23 van 38 patiënten minder hebben geconsulteerd bij alle huisartsen sinds de 
opstart van hun opvolging bij de PO in vergelijking met 2018. Zij hadden 1 tot 9 consultaties 
minder. 
Het aantal consultaties dat deze groep van 23 ptn bij de PO had, varieert van 1 tot 7.  
 
Gemiddeld consulteert deze laatste groep van 23 patiënten 3 keer bij de PO op een jaar + 4 
keer bij de HA. In 2018 consulteerde deze groep gemiddeld 9 keer bij de huisarts. 
 
Ook zien we dat 25 van de 38 patiënten minder hebben geconsulteerd bij hun vaste 
huisarts sinds de opstart van de PO in vergelijking met 2018. 
Deze groep had 1 tot 9 consultaties minder bij de vaste huisarts. Gemiddeld een 4-tal 
consultaties minder per patiënt bij zijn vaste huisarts. 
 

3 — Focusgroepbespreking 
 
Tijdens de focusgroep van november werd het thema “efficiëntie” op verschillende 
momenten aangehaald. 
 
Bij de doorverwijzing van een patiënt is de vraag “of de zorg voor deze patiënt wel efficiënter 
zal worden als het door de PO wordt opgenomen” een bezorgdheid van de doorverwijzer. Het 
werd bij sommige patiënten ook echt als een drempel ervaren om door te verwijzen. 
 
Op de vraag of de artsen ook effectief hebben ervaren dat er werk werd weggehaald bij hen 
was het antwoord genuanceerder. Er werd bevestigd dat huisartsen sommige patiënten niet 
of veel minder zagen op consultatie. Anderzijds werd er niet echt werkverlichting ervaren. 
Werk dat wegvalt voor één patiënt schept immers ruimte voor “ander” werk. 
 



 
 

Evaluatie Proefproject PO 24 

Wanneer we bevragen bij de betrokken huisartsen of zij inefficiëntie of extra werk hadden 
ervaren, hebben zij geen dubbele of opvallend méér consulten ervaren door of na een 
consult van de PO.  
In 2 gevallen werd er door een protocollaire interventie bij een patiënt (waar medicatie werd 
aangepast obv te hoge RR met als gevolg enkele opvolgconsulten) extra consulten 
gegenereerd bij de huisarts. 
 
 
Samengevat 
 

Het is niet mogelijk om met de gegeven tijd, middelen en populatie uitspraken te doen over 
de efficiëntie van dit project. 
 
We zien dat patiënten minder consulteren bij hun vaste huisarts sinds de komst van de PO 
en vermoeden hierbij het effect van de PO die de chronische consulten overneemt.  
 
We zien dat patiënten niet dubbel consulteren. Ze gaan niet na een PO-consultatie nog eens 
bij de HA langs.  
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10 — Kwaliteit 

Naast het efficiëntie-vraagstuk wilden we als tweede doelstelling van het project een 
“minstens even goede kwaliteit van zorg” borgen.  
Wanneer we zeggen dat we even goede kwaliteit willen behalen in de proeftuin als in de 
reguliere praktijk, kunnen we naar verschillende parameters kijken. We probeerden structuur 
te brengen obv de criteria van de WHO als we spreken over kwaliteit van zorg: effectiviteit, 
veiligheid, tijdigheid van zorg, billijkheid, efficiëntie (zie hierboven), en patiënt centraal. We 
deden enerzijds beperkte dossierstudie en gebruikten anderzijds enkele kwalitatieve 
onderzoeksmethodieken om met onze beperkte middelen iets meer te kunnen zeggen over 
de kwaliteit van zorg. Niet voor elk criterium door de WHO beschreven werd er materiaal 
gezocht of gevonden. 
Toevallig werd in 2019 een oproep gedaan aan ons WGC om deel te nemen aan het SCUBY-
project6. Deelname aan deze studie leverde extra inzicht in de kwaliteit van zorg door de PO. 
 

1 — Dossierstudie 
 
We bekijken het EMD7 van de 38 patiënten die min. 12 maanden opgevolgd werden door de 
PO. We kijken naar hun klinische gegevens tijdens de periode van opvolging. We gaan op 
zoek naar effectiviteit en tijdigheid van interventies en het opvolgen van de richtlijnen. 
 
Volgende gegevens worden in kaart gebracht: 
 
- Consultatiefrequentie en –interval: hoeveel moest de patiënt volgens het protocol 

consulteren en hoeveel consulteerde de patiënt effectief bij de PO? 
- Welke patiënten kunnen we als drop-outs beschouwen? En waarom haakten ze af? 
- Rookstatus en rookstop(pogingen) 
- Hba1c (voor diabetici)  
- Gewicht  
- Bloeddruk  

De laatste 4 parameters werden genoteerd op het moment van de start bij de PO en de 
laatste meting bij de PO 

 
  

 
6 De kern van dit vier jaar durende internationale en interuniversitaire project is het opschalen van een geïntegreerd zorgpakket met vijf 
componenten: (a) identificatie van mensen met hypertensie en / of diabetes type 2 en daaropvolgend (b) behandeling in de eerstelijn (c ) 
gezondheidseducatie en (d) ondersteuning betreffende zelfmanagement aan patiënten en zorgverleners, en (e) samenwerking tussen 
zorgverleners. Speciale aandacht wordt besteed aan kwetsbare patiënten en de betrokkenheid van hun zorgverleners. We streven naar een 
sterke opschaling en verhoogde diabetes- en hypertensiecontrole in elk land. Een centraal concept in deze studie is het “Chronic Care 
Model”. 

Meer info: https://nl.scuby.eu/ 
7 Electronisch medisch dossier 
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Consultatiefrequentie 
 
Consultatiefrequentie DM: 4x/jaar 

Niet DM: 1 tot 4x/jaar 
18 patiënten 
 

Consulteerden minder bij de PO dan het 
protocol voorschrijft  

9 patiënten 
 

Consulteerden evenveel bij de PO als het 
protocol voorschrijft 
 

10 patiënten Consulteerden meer bij de PO dan het 
protocol voorschrijft  

 
Bij het bekijken van de patiënten en eventuele afwijkingen van de voorgeschreven 
consultatiefrequentie kunnen we volgende oorzaken vinden: 
- Zoals eerder beschreven waren er geen opvolgconsulten bij de PO tijdens de lockdown 

periode. 
- Patiënten die niet terugkeerden na 1 consult (7 dropouts) omwille van verschillende 

redenen (zie onder) beïnvloedden de eerste categorie van 18 patiënten die minder 
consulteerde dan voorgeschreven door het protocol. 

- Soms ontstond een andere aandoening of complicatie waarvoor er een nood aan 
opvolging door de arts was en de opvolging bij de PO niet meer de beste keuze was. We 
zagen enkele patiënten die in een minder stabiele fase van hun aandoening terecht 
kwamen of acuut werden opgenomen in het ziekenhuis waarna intensievere opvolging 
van een arts volgde. De meeste van deze patiënten keerden naar de PO terug als de 
medische toestand weer wat “rustiger” was. 

- Patiënten die 1x/jaar moeten worden opgevolgd zijn moeilijker om stipt op hun 
vervolgafspraak te krijgen. Het was niet haalbaar om patiënten een afspraak mee te 
geven voor een jaar later. Patiënten houden vaak de tel van de regelmaat van het jaar 
niet bij. Van de 38 patiënten zijn er 4 patiënten die slechts 1x/jaar op consultatie dienen 
te komen. 

- Bij de patiënten die meer bij de PO consulteerden dan het protocol voorschreef, was het 
maximum 7 consulten ipv de 4 volgens de richtlijnen. Dit “uitschieten” was slechts zo bij 
2 patiënten. 

- Wanneer we op indiviueel niveau gingen kijken waarom patiënten meer bij de PO 
consulteerden dan de richtlijn vroeg waren protocollaire op puntstelling, de patiënt leren 
kennen of een periodieke intensieve begeleiding in verandering van de levensstijl de 
redenen. 

 
Dropout 
 
Dropout Patiënten die na juni ’20 niet werden 

opgevist 
7 patiënten 5 na 1 consult 

1 na 2 consulten 
1 na 3 consulten 

Reden van dropout 5 patiënten moeilijk te motiveren tot 
opvolging 
1 patiënt naar andere huisarts (buiten 
proefproject) 
1 ? (patiënt ook niet meer bij HA verschenen) 
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Geregistreerde parameters in het EMD 
 
Roken 
Roken  Gestopt tijdens  PO-opvolging 
Niet roker of ex-roker 24  
Roker 14 2 (niet hervallen tot einde data) 
 
 
Hba1c 

 
Eerste en laatste meting Hba1c tijdens PO-opvolging 

 
Er zijn 23 diabetespatiënten waarbij van 22 het Hba1c kon bekeken worden op 2 tijdstippen. 
Bij 12 patiënten zien we dat het Hba1c over minstens 12 maanden gelijk is gebleven of verbeterd 
met 0.1% tot 1.8%. 
Bij 10 patiënten zien we dat de Hba1c waarde slechter is geworden (dus verhoogd) met 0.1% tot 
3%. 
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Gewicht 

 
Eerste en laatste meting Gewicht tijdens PO-opvolging 

 
Bij 30 van de 38 patiënten werd er meer dan 1x gewicht geregistreerd. 
Bij 3 van de 30 patiënten bleef het gewicht status quo. 
Bij 14 patiënten was er gewichtsverlies van min 0.6 tot 7.3 kg. 
Bij 13 patiënten was er gewichtstoename van 0.6 tot 7 kg. 
 
 
Bloeddruk 

 
Eerste en laatste meting Systolische bloeddruk tijdens PO-opvolging 
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2 — Focusgroep bespreking 
 
Tijdens de bespreking in de focusgroep van november 2020 werd er over de kwaliteit van 
zorg gesproken. Na analyse kunnen we de besproken kwaliteit tot een drietal thema’s 
herleiden. 
 

Samenwerken en zorg delen 

 
De huisartsen beschreven een gevoel van “gerustheid” in de chronische opvolging van 
patiënten die ook door de PO werden opgevolgd. Hiermee werd bedoeld dat ze zich konden 
focussen tijdens het consult op de klacht waarmee de patiënt kwam en niet werden afgeleid 
door de bijkomende agenda van de chronische opvolging. 
 
Door samen te werken aan het protocol en de daarbij horende discussies over de richtlijnen 
en aanpak van patiënten, zowel in groep als 1 op 1 met de PO, ervaarden de huisartsen de 
chronische opvolging ook zelf nauwgezetter volgens protocol te doen. 
 
De samenwerking en het overleg over patiënten, waarbij de doelen van de patiënt en de 
therapie onderwerp van discussie waren, zorgde voor een betere of gelijke kwaliteit van zorg 
volgens de huisartsen. Er geen achteruitgang van kwaliteit van zorg ervaren. 
 

Patiënt centraal en zorg op maat 

 
Wat als een meerwaarde in de kwaliteit van zorg wordt ervaren, is dat “de levensstijl” 
misschien vaker maar vooral diepgaander aan bod komt tijdens de consultatie bij de PO. Er 
werd ook aangegeven dat de tijd en intensiteit die wordt besteed aan het uitleg geven over 
de chronische aandoening en het belang van levensstijl op de aandoening, waarschijnlijk 
groter is. Er werd gezegd dat er bij sommige patiënten mogelijk wat meer diepgang is in de 
kennis van de PO over het leven van de patiënt. 
 
Protocollair werken 
 
Er werd gezegd dat de patiënt beter volgens de wetenschappelijke richtlijnen werd 
opgevolgd door het protocol. Zowel door de PO als de huisarts. Door de huisartsen werd dit 
enerzijds als iets beperkender ervaren (minder vrijheid in de praktijkvoering), anderzijds was 
men ook wel scherper gemotiveerd om de richtlijnen te volgen. Het “patiënten-spoor” (zorg 
op maat) was wel nog steeds een reden om van die richtlijn af te wijken. Die vrijheid wordt 
ook nog steeds gevoeld door de artsen. 
Voor de PO geeft dit protocol rust en steun. Het bepaalt de grenzen van de praktijk. 
 

In de focusgroep werd besproken hoe het patiënt centraal werken en protocollair werken 
zich tot elkaar verhouden in de PO opvolging versus de huisarts opvolging. Er was 
unanimiteit over de goede balans die in de PO opvolging wordt ervaren (beide even 
belangrijk en in het vizier). De huisartsen schatten de intensiteit van beide iets hoger in bij 
de PO dan in hun eigen praktijk. (Dus: dezelfde balans maar minder strikt protocollair 
werken en mogelijks iets minder patiënt centraal). 

Veiligheid en incidenten werden bevraagd maar werden niet gerapporteerd. 
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3 — Scuby-onderzoek 
 
Naar aanleiding van het Europees onderzoeksproject SCUBY werd de praktijk WGC Nieuw 
Gent geïncludeerd in een substudie die de implementatie van geïntegreerde zorg in België 
meet. Omdat men in de genoemde huisartsenpraktijk ook bezig was met het implementeren 
van een nieuw project: de praktijkondersteuner, werd besloten om samen te werken om ook 
dit project te evalueren.  
 
De data verzameld binnen de SCUBY studie van de “reguliere praktijk” in WGC Nieuw Gent 
voor wat betreft opvolging van patiënten met diabetes, werden gebruikt en aangevuld met 
data over het project betreffende de praktijkondersteuner. 
 
De onderzoekers gebruikten een interviewgids gebaseerd op de ACIC, die peilt naar de 
verschillende dimensies van het Chronic Care Model. Er werden open vragen gesteld waarbij 
de respondent gevraagd werd om de praktijkvoering te omschrijven. Deze vragenlijst werd 
afgenomen bij een huisarts en de diabetesverpleegkundige in het “reguliere systeem” en bij 
een huisarts uit de proeftuin en de PO. 
 
Resultaten 
 Nieuw Gent 

pre 
Nieuw Gent 

post 
WGC 

gemiddelde 
Maximum 

Community Linkages 8,0 7,0 6,2 11 

Self-Management Support 7,5 9,3 6,8 11 

Decision Support 5,0 5,3 4,8 11 

 Delivery System Design 8,0 8,3 7,5 11 

Clinical Information Systems 8,4 9,0 6,6 11 

Scoring summary 7,4 7,8 6,3 11 

 
Het model met de praktijkondersteuner haalt een hogere totaalscore dan het klassieke 
model. Op alle subonderdelen, met uitzondering van linken met de maatschappij scoorde het 

Community Linkages

Self-Management
Support

Decision Support
 Delivery System

Design

Clinical Information
Systems

ACIC scores in Nieuw Gent

Nieuw Gent pre Nieuw Gent post WGC gemiddelde Maximum
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model met de praktijkondersteuner hoger, er was een uitschieter wat betreft het onderdeel 
zelf-management support. 
Belangrijk is dat het WGC Nieuw Gent vergeleken met andere WGC’s ook in zijn klassieke 
werking reeds hoog scoorde.  
Wat betreft de link met initiatieven in de maatschappij viel het op dat de zorgverleners 
binnen het klassieke model meer de nadruk legden op de verschillende activiteiten waarnaar 
verwezen werd, bv. beweeglessen en de specifieke rol van de gezondheidspromotor daarin. 
De praktijkondersteuner leek hier net iets minder gebruik van te maken. 
Zelfmanagement ondersteuning was duidelijk beter in het nieuwe model. Dit is dan ook 
de focus van dit model. In consultaties met de huisarts is vaak te weinig plaats om diep in te 
gaan over hoe de patiënt zelf zijn of haar aandoening kan controleren. In het klassieke 
model is daar een taak weggelegd voor de verpleegkundige, doch hier gaat het vaak enkel 
over registreren en uitleg geven, waar de praktijkondersteuner meer in dialoog lijkt te gaan 
met de patiënt en meer coachend optreedt. In het algemeen wordt er door de 
praktijkondersteuner meer bevraagd naar de zelfmanagement noden en de bezorgdheden 
van de patiënten, betere ondersteuning geboden, en op een betere manier interventies voor 
gedragsverandering aangeboden. Dit gebeurde zowel door de praktijkondersteuner zelf als 
op verwijzing. De praktijkondersteuner had speciale training genoten in dit onderwerp. In 
geen van beide modellen werd regelmatig gebruik gemaakt van groepssessies. 
Wat betreft beslissingsondersteuning bevat de ACIC vragenlijst verschillende elementen. 
Het gebruik van richtlijnen was in beide modellen gelijkaardig. Het contact met de specialist 
daarop scoorde het klassieke model hoger. Hier nam namelijk de arts meestal het initiatief 
om de specialist te contacteren zo nodig. De praktijkondersteuner wenste deze taak over te 
nemen, maar dit verliep nog niet zoals gehoopt. Toch scoorde het model ook op dit 
onderdeel hoger en dat is te danken aan de vraag betreffende de opleiding omtrent het 
leveren van chronische zorg, en dit omdat de praktijkondersteuner zich hier specifiek in had 
bijgeschoold, inclusief een bezoek aan een praktijk in het buitenland. Het informeren van de 
patiënt met betrekking tot de richtlijnen was gelijk in beide modellen. 
Het zorgverleningsproces liep duidelijk anders in beide modellen. De praktijk had specifiek 
het functioneren van het team en het definiëren van de rollen en taakverdelingen gekozen 
als onderwerp om aan te pakken. In het nieuwe model werd dit kritisch bekeken en 
aangepast. Er was in beide modellen veel overleg, maar in het model met de 
praktijkondersteuner was het duidelijker dat deze de leiding nam en eindverantwoordelijk 
was. In het klassieke model vallen sommige taken (vb. zelfmanagement support en 
gedragsverandering) daarom wat weg, omdat dit door geen van beide zorgverleners echt 
opgenomen wordt. De praktijkondersteuner was ook flexibeler in het aanpassen van de 
consultaties: vb. langer consult als dit nodig is, een dubbel consult inplannen samen met de 
kinesist. In het klassieke model werd meer gestandaardiseerd gewerkt. In beide modellen 
weet de patiënt dat hij specifiek voor de chronische opvolging komt als hij bij de 
praktijkondersteuner of de verpleegkundige komt. Bij de arts durft het al eens zo zijn dat de 
patiënt ook andere dingen wenst te bespreken en er weinig tijd over is voor de chronische 
aandoening. 
Binnen het onderwerp klinische informatiesystemen werd in beide modellen op een 
gelijkwaardige manier gebruik gemaakt van een register (lijst met ptn met chronische 
aandoening) en reminders in het medische dossier. Het nieuwe model scoorde hoger wat 
betreft feedback aan de zorgverleners en het gebruik van zorgplannen. Doelgerichte zorg is 
een duidelijke focus van de praktijkondersteuner. Er valt wel op te merken dat ook reeds in 
het klassieke model een uitgebreid en gepersonaliseerd zorgplan bestond dat voor sommige 
patiënten gebruikt werd. 
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Samengevat 

Ook hier is de dataset, de tijd en de middelen te beperkt om conclusies te kunnen trekken 
over hoe de kwaliteit van de opvolging m.b.t. klinische parameters is geëvolueerd bij de 
populatie. 
We vermoeden dat de kwaliteit van de opvolging en parameters bij de PO vergelijkbaar is 
met de opvolging van de HA. 
 
Het protocollair (samen)werken in het PO project wordt als kwaliteitsverbetering ervaren. 
 
De meer uitgebreide aandacht voor informatie, levensstijl en gedragsverandering wordt als 
een kwaliteitsverbetering ervaren.  
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11 — Beleving van de patiënten 

1 — Patiëntenbevraging 
 
In januari 2019 startte een student Master in de vroed- en verpleegkunde in het kader van 
haar masterproef met patiënten interviews. Zij ging op zoek naar de beleving van de 
patiënten die werden opgevolgd door de PO. Toen echter de eerste golf van de Covid ’19 
pandemie uitbrak was zij genoodzaakt om na 6 patiënten interviews haar interviews te 
staken en haar onderzoek verder aan te vullen met literatuurstudie. Hieronder haar 
bevindingen na analyse van de 6 patiënten interviews. 
 
Karakteristieken participanten  
Kenmerk  

                           N  

Geslacht  Man  
Vrouw  

5  
1  

Leeftijd  50 – 59 jaar  
60 – 69 jaar  
70 – 79 jaar  

3  
1  
2  

Levensomstandigheden  Alleenwonend  
Samenwonen (partner 
of anderen)  

3  
3  

Diagnose  Diabetes  
Cardiovasculaire 
aandoening (hoge RR)  

4  
2  

Aantal gesprekken bij 
PO  

0 – 2  
2 – 4  
4 – 6  
6 – 8  

0  
1  
4  
1  

Arbeidssituatie  Voltijds, arbeider  
Gepensioneerd  

3  
3  

 

De analyse van zes interviews leverde volgende thema’s en concepten op: (1) Vertrouwen, 
(2) algemene tevredenheid, (3) bevoegdheden PO en samenwerking met de huisarts, en (4) 
tijd. Het concept vertrouwen werd onderverdeeld in twee subthema’s: vertrouwensrelatie 
met de huisarts en vertrouwensrelatie met de PO. 

Uit de synthese van data-triangulatie werden vijf overkoepelende concepten geïdentificeerd 
die vaak terugkwamen in beide databronnen.  
Deze zijn: (1) vertrouwen, (2) communicatie, (3) autonomie, (4) rol van (NP) en (5) tijd (zie 
figuur). Vertrouwen vormt de kern. Het is een allesomvattend concept dat door omliggende 
concepten versterkt of verzwakt wordt. 
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Resultaten en bevindingen van deze masterproef worden hieronder samengevat. Voor de 
hieronder beschreven rapportering van patiënten werd telkens bevestiging teruggevonden in 
de literatuur. 
 
Vertrouwen  

 Patiënten voelen zich op hun gemak bij de PO 
 Patiënten kunnen praten over ziekte maar ook over andere en persoonlijke 

gebeurtenissen 
 De PO kent eigen grenzen en verwijst tijdig door 
 Er wordt continuïteit ervaren door steeds dezelfde HV 
 Er wordt continuïteit ervaren door een gestructureerde opvolging 
 De patiënten rapporteren een vertrouwensrelatie met de huisarts  
 De patiënt interpreteert dat de huisarts de PO vertrouwt 

 
Communicatie 

 Er wordt een begrijpbare taal gesproken met de PO volgens patiënten 
 Uitleg over voeding en beweging en de herhaling ervan worden als belangrijk ervaren 

door patiënten 
 Patiënten merken op dat niet alleen wat er moet gebeuren besproken wordt maar er 

wordt ook geïnvesteerd in hoe dat kan gebeuren (vb. afvallen) 
 De PO wordt als vriendelijk en zorgzaam ervaren door patiënten 
 Zorg en advies op maat wordt als kwaliteitsvolle zorg ervaren door patiënten 

 
Autonomie 

 Aanpassingen in levensstijl zijn en blijven een eigen verantwoordelijkheid van de 
patiënt 

 De plaats die de patiënt aan de PO toekent in het maken van (gezondheids)keuzes, 
is het informeren en adviseren 

 De patiënt voelt de vrijheid om zelf te oordelen wanneer hij/zij voor bepaald 
probleem een HA nodig heeft 
 

 
Rol PO 

 Patiënten veronderstellen dat de PO medisch is opgeleid 
 Patiënten beschouwen de PO als een vertrouwenspersoon 
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 Patiënten beschouwen de PO als “meer” dan een verpleegkundige 
 Patiënten benoemen dat een verpleegkundige binnen duidelijke grenzen werkt 
 Patiënten beschouwen de huisarts nog steeds als eerste contactpersoon bij 

(gezondheids)problemen of -vragen 
 
Tijd 

 Meer –ervaren- tijd bij de PO zorgt ervoor dat patiënten gemakkelijker/liever zorgen 
en emoties met de PO bespreken 

 De tijd van de artsen wordt als belangrijker beschouwd door patiënten, deze tijd 
dient voor complexere en moeilijkere situaties (terwijl de PO zich op stabiele situaties 
richt) 

 

2 — Focusgroep bespreking 
 
Tijdens het focusgroep gesprek van november 2020 werd benoemd dat sommige patiënten 
bij doorverwijzing bezorgd waren over het feit of ze nog bij de huisarts mochten komen. 
Zowel bij doorverwijzing als bij het eerste consult van de PO werd hier veel aandacht aan 
besteed. 
Eén van de artsen bevroeg geregeld patiënten na een consult bij de PO waaruit de meeste 
tevreden bleken en een gelijkaardige zorg ervaarden. De andere twee huisartsen hadden dit 
niet echt actief bevraagd. 
De PO ervaarde over het algemeen tevreden patiënten. Bij sommige werd een meer kritische 
ingesteldheid aangevoeld, die na een tijdje meestal in vertrouwen overging. 
 

Samengevat 

De beleving van de patiënten is nog te beperkt bevraagd aan de groep zelf om met 
zekerheid besluiten te trekken. We vermoeden o.b.v. bovenstaande gegevens dat de 
patiënten zich doorgaans goed voelen bij de opvolging en vertrouwen hebben in hun HA en 
de PO. Dit vertrouwen lijkt een cruciale factor te zijn in een positieve beleving. 
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12 — Beleving van de betrokken 
hulpverleners 

Tijdens het focusgroep gesprek van november 2020 werd er gepeild naar de “providers 
experience”. Onderstaande thema’s kwamen hierbij aan bod. 

1 — Motivatie om deel te nemen aan het project 
 
De motivatie om deel te nemen aan dit project voor de artsen was gevarieerd op persoonlijk 
vlak, disciplineniveau, praktijkniveau en had ook een maatschappelijke dimensie. Ondanks 
de diversiteit in argumenten, werden ze unaniem gedragen door de drie artsen. De drie 
artsen die deelnamen aan het project konden we van begin af aan als “believers” 
beschouwen van het project met elk een persoonlijke motivatie maar zeker ook een breder 
maatschappelijk engagement. 
 
Er werd uitgesproken dat de doelstelling om als WGC én als arts in een WGC te streven naar 
méér patiënten per voltijds-equivalent arts een belangrijke motivatie was. Anderzijds was 
men overtuigd dat het forfaitair betalingssysteem dit project en innovatie mogelijk maakt.   
Daarnaast was het bijdragen aan innovatieve praktijk en een streven naar een betere 
organisatie van (eerstelijns)gezondheidszorg, én daar voldoening en trots bij ervaren als 
deelnemer maar ook als praktijk, een belangrijk als motivatie.  
 
Op niveau van het artsenteam was het duidelijk dat men het team van 10 artsen niet meer 
wilde laten groeien zonder een patiënten beperking te moeten doorvoeren. 
 
Voor de PO lag de motivatie, naast de gedeelde motivatie zoals hierboven beschreven, ook 
nog bij de persoonlijke uitdaging en professionele zelfontplooiing. 
 
De drie artsen vertelden elk afzonderlijk bepaalde praktijkervaring te hebben opgedaan of te 
hebben geobserveerd gelijkaardig aan ons project. Deze ervaringen stelden gerust en deden 
hen in het project geloven. 

2 — Bezorgdheden en weerstanden bij aanvang van het 
project 
 
De bezorgdheden werden bij het lanceren van het project in het zorgteam uitgesproken. 
We kunnen hierbij onderscheid maken tussen bezorgdheden die door iedereen werden 
gedeeld en bezorgdheden die vooral leefden bij personeelsleden die eerder afwachtend 
tegenover het project stonden.  

Team 
Van uit het team konden we vooral weerstand t.a.v. deze “nieuwe praktijk” onderscheiden bij 
artsen en verpleegkundigen.  
Bij de artsen speelden volgende bezorgdheden hierbij een rol: 
- Zal het “afgeven” van chronische zorg geen verarming van mijn job betekenen? 
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- Zal er finaal vooral nog “moeilijk” werk voor mij overblijven (chronische zorg bij een 
goed geregelde patiënt kan als een adempauze in een intensief consultatieblok worden 
ervaren) 

- Zal ik mijn patiënt en diens levensloop nog voldoende kennen en nabij zijn?  
- Wat zal deze verschuiving betekenen voor de vertrouwensrelatie die ik heb opgebouwd 

met een patiënt, of de vertrouwensrelatie die ik nog wil opbouwen? 
 
In de focusgroep werden deze bezorgdheden door de drie betrokken huisartsen erkend maar 
in mindere mate aangevoeld.  
 
Bij de verpleegkundigen werd er bezorgdheid ervaren voor een verarming van de eigen 
taakinhoud enerzijds en het creëren van een “mooie functie” waar niet gelijkwaardig voor 
zou kunnen gekandideerd worden.  
 

Deelnemers proefproject 
In het focusgroepgesprek werd benoemd dat er bezorgdheid was rond de “grootse” aanpak 
van de evaluatie van het project. Het initiële idee om daadkrachtig een implementatie van 
een nieuwe praktijk te doen bleek wat te worden overschaduwd door de proporties die de 
evaluatie van deze implementatie zou innemen. 
 
Daarnaast leefde de bezorgdheid dat de initiële doelstelling om meer efficiëntie te behalen in 
de zorg, niet zou gehaald worden, maar dat er toch eerder rond kwaliteit zou worden 
gewerkt. 
 
De PO was eerder bezorgd over de eigen capaciteiten en de moeilijkheidsgraad van de 
opvolging. 
 
Er werd benoemd door alle partijen, dat gaandeweg tijdens het project, de bezorgdheden 
vervaagden door ondervinding en oefening. 
 

3 — Kosten en baten voor de deelnemers 
 
Aan de deelnemers van de focusgroep werden onderstaande vragen voorgelegd ter discussie. 
 
Wat leverde een deelname aan het project voor je op? 
- Leren van elkaar 

Voor de verpleegkundige was het nieuw om chronische consulten te doen en om te 
werken op basis van richtlijnen. Het meevolgen met chronische consultaties, daarbij de 
gespreksvoering en handelswijze van de artsen observeren en nabespreken was voor 
beide partijen heel leerrijk. Voor de verpleegkundige omdat dit een vorm van “stage” 
was, voor de huisarts omdat er een intervisie kon zijn over de consultvoering, de aanpak 
bij een patiënt, … 

- Samenwerken op een andere dimensie 
In de setting van een WGC zijn we samenwerken gewoon. Bij het delen van een 
chronische opvolging komen we echter op een nieuwe dimensie van samenwerken. Er 
wordt inkijk en inspraak gegeven op een domein waar de huisarts voorheen complete 
autonomie had. 
Het intensiever overleggen over patiënten werd als positief ervaren, er werd meer 
stilgestaan bij de zorg. 
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- Protocollair werken  
Dit aanscherpen van uniforme praktijkvoering, opfrissen van en onderling afstemmen 
over de wetenschappelijke richtlijnen in chronische opvolging werd positief geëvalueerd. 
Voor de huisartsen voelde het aan als een verbetering van hun eigen kwaliteit van zorg. 
Er werd benoemd dat dit als vernieuwend en routine doorbrekend werd ervaren, het 
droeg bij aan het kritisch in vraag stellen van het eigen handelen. 
In het algemeen voelt het aan als een betere opvolging van de patiënten. 

- Trots 
De deelnemers geven aan zich trots te voelen over de deelname aan het “vernieuwende” 
project.  

- Voldoening 
De combinatie van patiëntenzorg, het innoverende luik, de ervaren overwonnen 
hindernissen geven voor de PO een gevoel van professionele voldoening. 

- Zelfrelativering als huisarts 
Wordt door één van de deelnemende artsen aangehaald. 

 
Wat heeft een deelname aan het project je gekost? 
 
Druk 
Bij de artsen leefde er een gevoel van mogelijk “tekortschieten” als deelnemer aan het 
proefproject door te weinig patiënten door te verwijzen of te weinig hun best daarvoor te 
doen.  
De PO vertaalt de ervaren druk vooral als trekker van het project. De combinatie van 
uitvoerder, zorgcoördinator en onderzoeker zijn van dit project vergde veel energie. 
Bedreiging van de professionele identiteit 
Dit sloot aan bij de hierboven beschrijving van de “nieuwe dimensie van samenwerken”  en 
de “zelfrelativering”. Eerder in de beginfase konden de extra ogen die meekeken en de 
nieuwe gedeelde besluitvorming als een bedreiging van de professionele identiteit worden 
ervaren. Achteraf bekeken bleef dit gevoel niet overeind. 
Verlieservaring 
Eén arts benoemde expliciet geen verlieservaring qua patiënten opvolging te hebben gehad. 
“De patiënt in de verte zien voelt voor mij even goed aan”.  
Anderzijds wordt door de groep benoemd dat er mogelijk wel verlies van een potentiële 
“opbouw” van een relatie met een chronische patiënt is. Als jonge arts in een WGC leeft er 
toch een “verlangen” om een bepaald aandeel chronische patiënten op te bouwen als arts 
van de wijk. Er wordt een potentieel verlies gezien in het aandeel geriatrische patiënten, die 
sowieso al een klein deel uitmaken van onze patiëntenpopulatie. 
Voor het centrum wordt de investeringskost als groot beschouwd. Gelukkig waren er 
subsidies om de loonkost te ondervangen. 
 

Samengevat 

Voor de betrokken hulpverleners was het project doorgaans een positieve ervaring. Er werd 
“gewonnen” op verschillende domeinen.  

De bezorgdheden die bij het begin van het project bestonden bij het zorgteam, werden niet 
bevestigd. 
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13 — Profiel van de PO – verpleegkundige 

Doorheen het focusgroep gesprek van november 2020 kwam aan bod welke opleiding, 
(persoonlijke) eigenschappen en professionele skills een PO moet hebben. Men was unaniem 
over de vereiste combinatie van deze 3 opdat er voldoende vertrouwen en mandaat van 
zowel de patiënt als de huisarts nodig is.  
Hieronder volgt een opsomming van wat aan bod kwam: 
- Brede blik 
- Met alle slag mensen overweg kunnen 
- Oplossingsgericht kunnen denken 
- Grenzen van kennen en kunnen zien en verantwoordelijkheid nemen daarin 
- Communicatief sterk zijn 
- Gemakkelijk een arts aanspreken 
- Ervaring in het centrum hebben 
- Ervaring in de wijk hebben 
- Anciënniteit qua bedrijfscultuur en in de wijk is pluspunt 
Er is discussie of een bijkomende masteropleiding nodig is. Men beschouwt het als een 
pluspunt, een grotere kans dat de “persoonlijkheidsvoorwaarden” ook zijn vervuld. Men ziet 
de masteropleiding eerder als een must wanneer het innovatieve karakter en de trekkersrol 
blijft bestaan. Wat het uitvoerende luik betreft, ervan uitgaand dat dit statischer is, lijkt dit 
eerder geen vereiste maar primeren de hierboven beschreven kwaliteiten.  
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14 — Beperkingen en aanbevelingen voor 
verder onderzoek 

1 — Patiëntenprofiel  
 
In 2021 gaan 2 masterstudenten Management en Beleid in de gezondheidszorg verder aan 
de slag met het “patiëntenprofiel” van de onderzoekspopulatie. Zij willen op zoek gaan naar 
de typologie die in aanmerking komen voor een opvolging en voor wie deze interventie 
(opvolging PO) werkt en niet werkt. Zij zullen hiervoor enerzijds een uitgebreidere 
dossierstudie doen, gecombineerd met patiënten interviews. 
 

2 — Efficiëntie en kwaliteit 
 

Om effectief iets te kunnen zeggen over de kostprijs van de “reguliere” versus de “nieuwe” 
praktijk,  zou er gedurende een aanzienlijke tijd aan “activity based costing8” moeten worden 
gedaan om hier een beter antwoord op te kunnen geven. Deze uitgebreide observatie en 
inventarisatie van wat de professionals doen en hoe lang zij hiervoor de tijd nemen bij elke 
patiënt, gekoppeld aan het loon van beide professionals zou een beeld kunnen geven op een 
eventuele financiële winst. Men zal echter moeilijk de factor kwaliteit buiten beschouwing 
kunnen laten. 
 
Beperkte literatuurstudie en rondvraag bij de opleiding VIHP van Gent en Antwerpen (Resp. 
Vanessa Gauwe en Prof. Roy Remmen) en bij Prof. Annemans en Prof. Van Hecke, leverde 
over de effectieve kost of een kosteneffectieve studie in de eerste lijn niets op.  
 
De dataset van 38 patiënten en de periode van maximum 18 maanden waarbinnen de 
consultatiegegevens werden gegenereerd kunnen ons slechts een trend doen vermoeden 
eerder dan ze toelaten conclusies te trekken.  
 
De referentie -consultatiecijfers van 2018- is een pragmatische keuze. Werken met een 
controlegroep die bestaat uit andere patiënten die niet in de proeftuin zitten zou een te 
arbeidsintensieve keuze zijn geweest, met in deze schaalgrootte weinig garanties op succes. 
Persoonlijke factoren van de arts en diens stijl spelen ook mee waardoor het de beste keuze 
leek de patiënten met zichtzelf te vergelijken een jaar eerder. De meesten werden in beide 
periodes door dezelfde huisarts opgevolgd. 
 
Patiënten met een chronische aandoening kunnen met verloop van tijd zieker (maar ook 
beter) worden. Dit werd niet verder specifiek onderzocht. 
Consultatiegedrag van een patiënt wordt daarenboven beïnvloed door vele factoren (life 
events, medische problematiek, …). Ook dit werd niet op patiënten-niveau onderzocht. 

 
De opstart van een zorg bij een patiënt is doorgaans intensiever dan de chronische opvolging 
eens die loopt (waardoor in het begin hogere consultatiecijfers bij de sommige ptn). 

 
8 Activity Based Costing (ABC) is een systeem waarbij er verder wordt gekeken qua indirecte kostenberekening dan traditionele 
kostprijsmodellen. In ons geval zou dit betekenen dat we alle aspecten van de opvolging van zowel de arts als de PO zouden gaan 
registreren hoeveel tijd aan welk item wordt besteed en aan welke kost. 
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Een studie van de evolutie doorheen de tijd en over lange tijd van de consultatiefrequentie 
bij patiënten die worden opgevolgd voor een chronische aandoening met differentiatie van de 
reason for encounter/inhoud van het consult bij zowel PO, huisartsen als vaste huisarts zou 
in het verlengde van deze summiere bevindingen zeer interessant kunnen zijn in het zoeken 
naar een antwoord op de efficiëntievraag. 
 

3 — Beleving van de patiënten 
 
Om de onderzoeksresultaten van de eerste patiëntenbevraging verder te verfijnen en aan te 
vullen zullen in academiejaar ‘20-‘21 2 masterstudenten “Beheer en beleid in de 
gezondheidszorg” de patiënten interviews verder opnemen. 
Zij zullen hierbij meer verdiepend ingaan op hoe de patiënten de overgang naar en de 
opvolging van de PO ervaren. Zij zullen hierbij ook op zoek gaan naar patiënten die zijn 
afgehaakt of niet tot bij de PO zijn geraakt. Zo willen zij ook een zicht krijgen op de 
patiënten profielen bij wie een opvolging van de PO beter, even goed of minder goed schijnt 
te lukken. 
 

4 — Beleving van de betrokken hulpverleners 
 
In 2021 gaan 2 masterstudenten Huisartsgeneeskunde zich verder verdiepen in de beleving 
van de huisartsen in het zorgcomplementair werken. Als vervolg op dit luikje van het 
onderzoek lijkt het interessant om verder in te zoomen op de drempels die de huisartsen  
ervaren om hun patiënten met een chronische aandoening door te verwijzen naar de PO. Zij 
zullen het focusgroep gesprek van november 2020 verder analyseren en aangrijpen om 
verder onderzoek te doen. 

15 — Lessons learned en Scale up 

 
Enkele bedenkingen werden overschouwend door de groep gemaakt: 
 
“Misschien konden we ook wel met minder zware introductieprocessen (alhoewel, iedereen 
moest mee) een vlottere opstart gemaakt hebben” 
“Misschien hadden we beter eerst een PO aangeduid?” 
“Misschien hadden we het beter direct grootschaliger aangepakt?” 
“Is het wel interessant om met jonge artsen te werken? Of te beginnen alleszins?” 
“We hebben het juiste tempo gevolgd voor een algemeen veilig gevoel bij alle partijen” 
“Toch belangrijk goed af te wegen hoeveel plaats een evaluatie moet krijgen- op dat vlak 
misschien wel wat te groots aangepakt…” 
 
Als men werd gevraagd hoe de toekomst van dit project werd gezien, kwamen volgende 
bedenkingen: 
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“Voor onze praktijk moeten we streven naar een duo van 2 verpleegkundigen om meer, liefst 
alle, artsen te bedienen. Behalve de HAIO’s, die moeten de kans krijgen chronische 
opvolging zelf in de vingers te krijgen.  
“ Voor een praktisch haalbare samenwerking lijkt het het beste dat een PO met vaste HA’en 
samenwerkt.” 
 
Er wordt gebrainstormd in de focusgroep over een eventuele uitbreiding van de patiënten 
populatie qua problematiek. Voor de chronische populatie denkt men aan: geriatrische ptn, 
COPD, psychiatrische patiënten (voor CVR opvolging maar ook het psy luikje). 
 
Het andere luik van de acute pathologie (als men aan zorginnovatie in de eerstelijn denkt) 
lijkt momenteel nog verre toekomst en vraagt nog meer verkenning en onderzoek voor deze 
praktijk. 
 
Er wordt een grote overlap met dieet gezien. Men stelt zich de vraag hoe de meer integrale 
aanpak van de PO zich verhoudt t.o.v. de meer gespecialiseerde disciplines zoals vb. de 
diëtiste. 
 
Wat betreft de verdere implementatie in het eigen centrum wordt het volgende gezegd: 
“Het ijzer is heet om te smeden, de collega’s met weerstand zijn opgewarmd, sommige 
collega’s staan te trappelen om door te verwijzen”. 
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Conclusie 
 

In deze studie werd vooral duidelijk dat het implementeren van een praktijkondersteuner -
met de beschreven opdracht- een haalbare interventie is in de setting van een 
wijkgezondheidscentrum.  

Deze implementatie vraagt een inspanning van het zorgteam in verhouding tot de 
resultaten: minstens even goede kwaliteit van zorg bieden en ruimte vrijmaken bij de artsen. 
Bovendien wordt er een rol en takenpakket gecreëerd dat voor verpleegkundigen in een 
WGC een perspectief biedt op verdere professionalisering. 

Als antwoord op onze initiële onderzoeksvraag kunnen we zeggen dat we een trend zien van 
“werk weghalen bij de huisarts” door de PO. We zien ook een bevestiging dat er geen dubbel 
werk wordt gedaan in de chronische opvolging van de patiënten. M.a.w. de opvolging van de 
PO genereert geen extra werk bij de artsen, integendeel. 

Daarnaast erkennen we verbetering van de kwaliteit van de chronische opvolging sinds de 
komst van de PO. De voornaamste redenen hiervoor zijn het protocollair werken, het 
complementair samenwerken en de aandacht voor de zelf-management ondersteuning. 

De patiënten zijn tevreden over de opvolging bij de PO. De zorgverleners blikken tevreden 
terug op het afgelegde parcours. 

Deze resultaten werden behaald dankzij het aanstellen van de juiste persoon als PO. Voor dit 
profiel van de PO werden in dit onderzoek enkele suggesties gedaan maar dit vraagt verdere 
verfijning. We verwachten van de VWGC dat zij in de uitwerking van dit profiel en navenant 
loonbarema een rol spelen. 

De beschrijving en het gelopen traject kan ondersteuning bieden bij praktijken die een 
soortgelijk project willen opstarten of nieuwe praktijk implementeren. Deze inspiratie kan 
zowel praktisch en inhoudelijk zijn als eerder organisatorisch en beleidsmatig doorheen een 
veranderingsproces. 

Anderzijds kan er dankzij dit traject een mooie return zijn naar de opleiding van 
verpleegkundigen. We kregen zicht op zowel contextuele factoren als de skills die een future-
proof verpleegkundige in de eerstelijn moet beheersen om zich verder te kunnen bekwamen 
in deze uitdagende zorgcontext. 

We hopen met deze studie een concrete stap verder gezet te hebben in de innovatie en 
reorganisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg en hopen andere organisaties hiermee te 
inspireren of de goesting te geven om hun plannen hierrond verder te concretiseren. 
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Bijlage 1 
Focusgroep PO 
 
Doel 
Breed en verkennend 
Onderdeel van de evaluatie PO 2020 
Dit gesprek kan/zal als basis dienen voor de 2 HAIO studenten die als masterthesis 
verdiepend met een aantal aangehaalde thema’s aan de slag kunnen met als focus de 
“providers experience” (Peter en Ann en Leen zijn resp. promotor en copromotoren) 
 
Tijd 
16 tot 19u (3x45’, 1x15’, 30’ marge intro en outro) 
 
Deelnemers: Lukas, Lowie, Bruno, Leen 
Moderatoren: Ann en Pauline 
Observatie: Celine Marechal en Stephanie Quagebuer (Studenten Ugent ikv Masterproef) 
 

Providers Experience  45’ 
 
Jullie zijn sedert 2018 begonnen met het project, hoe hebben jullie dit ervaren?  
Hoe kijk je hierop terug tot nu toe? Wat betekent of heeft dit project voor jullie zelf als 
zorgverlener betekend?  
Waarom  was je geïnteresseerd en/of gemotiveerd om in een project te stappen”? Welke 
verwachtingen had je? 
 

 
- Hoe is het om de zorg voor deze patiëntenpopulatie te delen? 

- Wat gaat goed? 
- Wat kan beter? 
- Wat kost extra energie/tijd?  
- Waar zit de winst? Werkbelasting dalen?  
- ... 

- Wat waren de bezorgdheden vooraf en hoe kijken we daar nu naar? 
- verarming van de job HA 
- patiënten nooit meer zien 
- rode draad kwijt zijn, overzicht kwijt zijn 
- patiënten gaan extra bij de HA consulteren 
- autonomie 
- … 

 
- What’s in it for you? 

- Wat levert het je op? 
- Wat kost het je? 

 
- Wat heb je geleerd in dit project?  
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- Wat zijn succesfactoren bij opzet en uitrol dit soort “zorgdelen” (geweest)? 
- Vertrouwen als centraal begrip? 
- Wat zorgt al dan niet voor vertrouwen (van zowel providers als patients) 
-  

- Wat zijn belemmeringen (geweest)? Zijn er zaken die je anders zou doen, willen?  
 

 
- Bij welk type pt schijnt het beter te lukken en bij welke niet? 

- doorverwijzing 
- opvolging 
- … 

- Hoe was de aanloop/voorstudie/opleiding/…/ zijn er zaken die je anders zou doen?  
- Inhoud 
- intensiteit 
- Wat behouden, wat minder relevant 
- In verhouding tot het resultaat? 

 
- Evaluatie van het protocol als werkinstrument 

- professionele en juridische grenzen zijn duidelijk? 
- inhoudelijk voldoende? 

 
- Werken we met de juiste doelgroep?  

- in relatie tot het opzet van het project (werk weg bij artsen) 
 

- Wat is voor jou essentieel om te bekijken om te kunnen spreken van een geslaagd 
project? 

 

Cost  45’ 
- Wat is jullie perceptie naar efficientie en kosten? 
- Waar zit de winst? Kwaliteit? Tijd? Werktevredenheid? Patiëntentevredenheid? 

 
 

Quality of care  45’ 
 

- Hoe schatten we de kwaliteit van medische opvolging in? 
- Op welke criteria baseren we ons dan vooral? (wat zijn voor ons criteria 

belangrijk in die kwaliteit?) 
- Hoe goed worden de afgesproken richtlijnen opgevolgd? 
- Hoe wordt “safe care” ingeschat 

- incidenten? 
- positief?  
- aandachtspunten? 

- Hoe zit het met de “tijdigheid van de zorg”? 
- incidenten? 
- positief?  
- aandachtspunten? 

- Hoe zit het met de efficiëntie? 
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- zie vraag over “tijd vrij?” 
- Wat loopt goed? 
- wat kan efficiënter? 

- Hoe zit het met de billijkheid? toegankelijkheid? 
- bereiken we mensen die we eerder niet konden bereiken? of minder? 
- verliezen we mensen? 

- Hoe zit het met de people centeredness 
- welke plek krijgt doelgerichte zorg? 

 
 

Patient experience 15’ 
- reacties van patiënten? 
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