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• Inleiding
• Dr. B. Van Schaeybroeck: reumatoloog AZ Turnhout

• De patiënt als partner in AZ Turnhout
• Gedelegeerd bestuurder, Jo Leysen, vertegenwoordiger Eleyas
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• Voorstelling zorgpad reumatoïde artritis
• Veerle, reumaverpleegkundige AZ Turnhout

• De patiënt als expert
• Nele Caeyers, voorzitter Reumanet

Quiz en vragen

• Leven in de schaduw van een chronische ziekte
• Nelly Creten, patiëntexpert & bestuurslid RA-liga
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patiënten met reumatoïde artritis

Inleiding 

Dr. B. Van Schaeybroeck



Sangha O. Rheumatology 2000;39(Suppl 2):3–12.
MacGregor AJ, Silman AJ. In: Klippel JH, Dieppe PA, eds. Rheumatology. 
Vol 1. 2nd ed. London, England: Mosby; 1998:2.1–2.6.

RA epidemiologie

Inleiding

• Treft ongeveer 0.5–1% van de populatie

• Jaarlijkse incidentie
• Mannen: 0.1–0.2 per 1000

• Vrouwen: 0.2–0.4 per 1000

• Ontwikkelt zich op alle leeftijden

• Piekleeftijd van ontwikkeling : tussen 45 en 65 jaar



Inleiding

Remmen ?



Inleiding

remmen ? 



Inleiding

Niet op tijd remmen lijdt tot ontsporing



Inleiding

Vroege herkenning



Inleiding

• ACR criteria



Inleiding

Intensief behandelen

• Vroeg en krachtig behandelen

• Hogere doseringen 

• Combinaties van medicamenten



Inleiding

Behandeldoel = remissie

T2T = treat to target



Inleiding

• Meten effect behandeling:

• Disease Activity Score (DAS 28)

vier determinanten:

- Aantal pijnlijke gewrichten

- Aantal gezwollengewrichten

- ESR (CRP) levels

- General health assessment (VAS) 

DAS28 = 0.56 * sqrt(tender28) + 0.28 * sqrt(swollen28) + 0.70 * ln(ESR) + 0.014 * GH



Inleiding

BESLUIT

Snel en effectief onderdrukken van ziekte-activiteit leidt ertoe 

dat de schade en verlies aan functionaliteit voorkomen 

kunnen worden

1.Vroege herkenning

2.Intensieve behandeling 

3.DAS-gestuurde behandeling met als doel 

behalen van remissie (T2T = treat target
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De patiënt als partner

Jo Leysen





AZ Turnhout ambieert een ‘GAST-HUIS’ te 

zijn in de letterlijke betekenis van het 

woord. We willen patiënten en 

medewerkers ontvangen zoals we thuis 

gasten ontvangen: met respect voor ieders 

verwachtingen en eigenheid, terwijl ook wij 

mogen verwachten dat zij zich respectvol 

gedragen. De vier kernwaarden helpen 

ons om mensgericht te werken.

Patiënt en medewerker zijn‘Gast in ons Huis’
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Betrokken

Inlevend

Ondernemend

Samenwerkend



Wij zijn BIOS

Wij zijn betrokken, want wij maken samen deel uit 

van AZ Turnhout en zijn daar trots op.
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Wij zijn BIOS

Wij zijn inlevend, want wij maken graag tijd voor onze collega, 

de patiënt en zijn bezoeker.
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Wij zijn BIOS

Wij zijn ondernemend, want wij hebben er zin in en nemen initiatief.
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Wij zijn BIOS

Wij zijn samenwerkend, want samen staan we sterk.
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Realisatie van ‘mensgerichte zorg’

“We willen een Gast-huis zijn. De patiënt is gast in ons 

huis. 

We streven naar een levenslang partnership met de 

patiënt.”

21

Wij zijn een warme en 

mensgerichte 

organisatie met 

geëngageerde 

medewerkers. Iedereen 

krijgt autonomie en 

komt met goesting 

werken.

Wij hebben samen met 

onze partners de 

fundamenten gelegd 

voor een geïntegreerd 

gezondheidssysteem 

dat antwoord biedt op 

maatschappelijke 

noden in de regio.

Wij realiseren 

excellente zorg met 

de patiënt als 

partner.  Wij 

behoren tot de top 

op het vlak van 

patiënten-beleving

Dit zijn de ambities van het strategisch plan van 

AZ Turnhout. Dit willen we samen realiseren.



Duurzame 

samenwerking met 

netwerkpartners

Wij realiseren excellente zorg 

met de patiënt als partner.  

Wij behoren tot de top op het 

vlak van patiënten-beleving.

Wij hebben samen met onze partners de 

fundamenten gelegd voor een 

geïntegreerd gezondheidssysteem dat 

antwoord biedt op maatschappelijke 

noden in de regio.

Diversiteit en toegankelijkheid

• Kwaliteit & gespecialiseerde zorgverlening dichtbij

• Zorgzame betrokkenheid

• Samenwerking in zorg

• Professioneel engagement

Kennis over de patiënt als 

individu (kennis van de 

pathologie, de verwachtingen & 

context van de patiënt)

Breed aanbod met 

speerpunten, dicht bij 

huis

Kwaliteitsvolle & 

veilige zorg 

Professionalisme op basis 

van standaardisatie 

(variabiliteit vermijden), 

evidentie & correcte data

Patiënt als partner

Duidelijke, voorspelbare, vlot 

aansluitende intra & extra-murale

zorgtrajecten van diagnose tot 

nazorg, over de zorgactoren heen, 

om de continuïteit van de zorg te 

borgen

Het ziekenhuis als initiator, 

constructieve partner of 

platform voor 

samenwerking tussen 

verschillende zorgactoren

We willen een gasthuis zijn. De patiënt is gast in ons huis.

We streven naar een levenslang partnership met de patiënt.

Bouwen aan en participeren in 

innovatieve zorgconcepten & 

organisatiemodellen om het 

zorglandschap van de toekomst mee te 

helpen ontwikkelen 

Project & proces management om 

op een vlotte & tijdige manier tot resultaten te 

komen gebaseerd op de principes van  lean

Leiderschap dat ruimte geeft om verantwoordelijkheid te 

nemen en uitgaat van de mogelijkheden van mensen & 

situaties. Positieve ondersteuning van de medewerkers & 

transparante interne communicatie. 

Meten & bijsturen om continu te 

verbeteren en gericht te 

experimenteren

BIOS-cultuur verankeren in de 

medewerkers & processen en uitdragen

‘Onze medewerkers zijn (internaliseren) BIOS.’

Digitalisering met behulp van een betrouwbaar & 

degelijk ICT-systeem dat het beleid & de processen 

ondersteunt

Communicatie & branding om onze waarde-

propositie uit te dragen, om onze reputatie te 

ondersteunen en om verbondenheid met patiënten, 

verwijzers & netwerkpartners te creëren

Economisch gezonde 

bedrijfsvoering & goed 

huisvaderschap 

(responsabilisering)

Evenwichtige financiële regeling met 

artsen. Iedereen neemt financiële 

verantwoordelijkheid op zijn niveau. 

Beschikbare capaciteit, 

schaalvoordelen & 

synergieën benutten

Good hospital

governance & co-

creatie met artsen 

in beleid

Intra-, inter- en 

trans-disciplinaire 

samenwerking op 

primaire & 

ondersteunende 

processen

Proactief talent management

vanuit toekomstgerichte behoeften 

van de organisatie

Wij zijn een warme en mensgerichte 

organisatie met geëngageerde 

medewerkers. Iedereen krijgt 

autonomie en komt met goesting 

werken.
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Patiënten-beleving over 

het volledige 

patiëntentraject

3 3 3 3

1/2/3 1 1/2/3 2 2/3

2/3 1/2/3 1/2 2 2 2 3

2

2 1/2/3 2 2





Patiënt als partner

We betrekken patiënten en hun naasten actief bij de zorg in de breedste zin over alle departementen 

heen door hen te informeren, te raadplegen en te adviseren. We laten hen als volwaardige partner

mee beslissen en waar mogelijk geven we hen de regie. We bevragen patiënten en hun naasten naar 

hun ervaring en sturen op basis hiervan bij. Dit doen we niet alleen in de 1 op 1 relatie, maar via op 

afdelings- en ziekenhuisbrede initiatieven.

Microniveau – gericht op het individu

Voor ingrijpende beslissingen waarbij er meerdere diagnose- of behandelopties zijn, nemen we de tijd om 

de patiënt actief te betrekken in de besluitvorming. We willen hierdoor het proces versterken waarin 

patiënten (en hun familie) de diagnostiek of behandeling kiezen die het beste bij hun past. 

We leggen in duidelijke en verstaanbare bewoording de verschillende opties uit aan de patiënt, geven 

informatie over de voor- en nadelen van deze opties en peilen dan naar de voorkeur van de patiënt. De 

patiënt bepaalt mee de doelen en prioriteiten. De zorgverlener neemt een adviserende en 

ondersteunende rol aan.

Mesoniveau – gericht op het proces

Patiënten krijgen de mogelijkheid om hun kennis en ervaringen te delen die kunnen bijdragen tot een 

algemene verbetering van zorgprocessen. Een patiënt kan een individuele patiënt zijn, maar ook een 

groep van patiënten of patiëntenvertegenwoordigers. Zij maken het vanuit hun unieke 

ervaringsdeskundigheid mogelijk om de organisatie van de zorg tussen vrager en aanbieder maximaal op 

elkaar af te stemmen.

Macroniveau – gericht op de organisatie

De patiënt wordt actief betrokken bij beleidsbeslissingen op het niveau van de organisatie. 
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patiënten met reumatoïde artritis

Zorgpad reumatoïde artritis

Veerle Braspenning



Ons team

• Sofie Geerts  

• Administratieve medewerker

• Aanmelden

• Telefonische vragen tussen 8u en 14u ma-di-do-vrij

• Afspraken maken

• Vragen



Ons team

• Veerle Braspenning

• Vanaf 1 januari 2020: Silke Teunckens
• Reumaverpleegkundigen

• Educatie  

• Opvolging

• Vragen 

• Ondersteuning 

• ….  



Ons team 

• Onder supervisie door dr. Van Schaeybroeck 



Zorgpad RA 



Zorgpad RA



Zorgpad RA



Zorgpad RA 
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patiënten met reumatoïde artritis

De patiënt als expert

Nele Caeyers

Reumanet



De patiënt als 
expert

Nele Caeyers, ReumaNet vzw



En dan komt de diagnose…

• Impact op diverse domeinen in het leven:
• Fysiek

• Psychisch

• Sociaal

• Economisch

• Het is niet omdat je een diagnose kreeg van een chronische 
aandoening, dat je IQ halveert.

AZ Turnhout – 2 december 2019 37



Ervaringsdeskundigheid versus 
patiënt expertise

• Als patiënt doorloop je verschillende fases in het ziekteproces

• Gaandeweg bouw je ervaringen op, word je zelf weerbaarder 
en leer je met de ziekte om te gaan (positief of negatief)

Ervaringsdeskundigheid

• Het persoonlijke niveau kunnen overstijgen, ervaringen kunnen 
delen en opleiding volgen

Patiënt Expertise

AZ Turnhout – 2 december 2019 38



Ervaringsdeskundigheid versus 
patiënt expertise

AZ Turnhout – 2 december 2019 39

Vaardigheden

EducatieKennis

Weerbaarheid



Ervaringsdeskundigheid versus 
patiënt expertise

• Als patiënt doorloop je verschillende fases in het ziekteproces

• Gaandeweg bouw je ervaringen op, word je zelf weerbaarder 
en leer je met de ziekte om te gaan (positief of negatief)

Ervaringsdeskundigheid

• Het persoonlijke niveau kunnen overstijgen, ervaringen kunnen 
delen en opleiding volgen

Patiënt Expertise
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Inzetten van patiënt expertise

• Peer to Peer
• Van patiënt tot patiënt
• Individuele begeleiding
• Concrete vragen/bekommernissen/problemen
• Kennis van patiënt expert in bepaald domein

AZ Turnhout – 2 december 2019 41



Inzetten van patiënt expertise

• Peer to Peer
• Van patiënt tot patiënt
• Individuele begeleiding
• Concrete vragen/bekommernissen/problemen
• Kennis van patiënt expert in bepaald domein
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• Peer to Partner
• Van patiënt tot partner in de zorg

• Zorgverleners
• Onderzoekers
• Zorginstellingen en mutualiteiten
• Industrie
• Beleidsmakers
• …



Patiënt Expertise Centrum (PEC)
• MISSIE:

• Het verbeteren van de levenskwaliteit van chronische patiënten 
door het coördineren van de opleiding van 
ervaringsdeskundigen tot patiënt experten (PE’s). Dit gebeurt in 
samenwerking met patiëntenorganisaties in diverse domeinen. 
De PE’s kunnen ingezet worden binnen lotgenotengroepen, 
maar ook in onderzoek, ontwikkeling, educatie en advies 
inzake gezondheidszorg en het zorgsysteem.
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Patiënt Expertise Centrum (PEC)
• LEDEN:

• ReumaNet vzw

• MS-Liga Vlaanderen vzw

• Kick Cancer vzw

• CLAIR vzw

• Crohn & Colitis ulcerosa Vereniging vzw

• Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie vzw

• Pharma.be

• Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen

AZ Turnhout – 2 december 2019 44
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PILOOTPROJECT: Patiënt Experten in de Reumatologie



Patiënt Experten in de 
Reumatologie

• Twee opleidingen achter de rug, in samenwerking met 
Trefpunt Zelfhulp

• Tien modules, verspreid over zes zaterdagen
• Sociale kaart, beroepsgeheim, communicatie, geneesmiddelen, 

reumatische aandoeningen, presentaties verzorgen, …

• Digitaal leerplatform

• Terugkomdagen met feedback, extra leerstof en leren van elkaar
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Patiënt Experten in de 
Reumatologie

• Dertigtal opgeleide PE’s in de Reumatologie
• Diverse reumatische aandoeningen

• Verschillende leeftijden

• Overwegend vrouwen, 
enkele mannen
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Patiënt Experten in de 
Reumatologie

• Diverse opdrachten:
• Onderzoek: CareRA 2020, Assist3D, Thesis rond hulpmiddelen, …

• Testen van apps, wearables, hulpmiddelen, …

• Getuigenissen, deelnames aan debatten, panelgesprekken, …

• ReumaWerkt

• Aftoetsen zorgprogramma’s

• Focusgroepen

• FWRO – beoordelen onderzoeksvoorstellen

• …
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Conclusies

• Patiënt expertise inzetten verhoogt de zorgkwaliteit en de 
communicatie tussen diverse spelers in de 
gezondheidszorg

• PE’s moeten goed opgevolgd/gecoacht worden

• Een degelijk kader rond patiënt expertise zorgt voor een 
grotere kans op slagen: hiervoor zijn middelen nodig!

• Concept inzetbaar voor alle chronische aandoeningen

• Overheidssteun!?
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Bedankt voor uw aandacht!

• Meer info?

• www.reumanet.be

• www.patientexpertcenter.be

• info@reumanet.be

AZ Turnhout – 2 december 2019 50

http://www.reumanet.be/
http://www.patientexpertcenter.be/
mailto:info@reumanet.be
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Vragen?
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Quiz



Quiz
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Leven in de schaduw van een chronische ziekte 

Nelly Creten

RA liga
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Dank voor uw aanwezigheid 


