Hoofdstuk 3.

Doel, middel en organisatie van het Chronic
Care Model in termen van epilepsiezorg
Wanneer we de kernelementen van het Chronic Care Model toepassen op de epilepsiezorg dan
praten we over de toekomstige, gewenste zorg vanuit patiëntenperspectief.
Wanneer uitgangspunt is dat in de toekomstige zorg de patiënt centraal staat en samen met de
zorgverleners in staat is zijn eigen rol op zich te nemen, dan vergt dat reflectie op de betekenis
van zelfmanagement.
Wanneer uitgangspunt is dat zorgverleners werken volgens de laatste ontwikkelingen op
het gebied van de integrale epilepsiezorg dan vraagt dat om het formuleren en toetsen van
kwaliteitscriteria vanuit perspectief van de beroepsorganisaties én patiëntenvereniging.
3.1. Doel: verbeterde uitkomsten
Het doel van goede epilepsiezorg moet altijd zijn: ‘Een goede kwaliteit van leven van de patiënt
en de direct betrokkenen’.
Dit doel wordt bereikt door:
1.	Optimale aanvalsbehandeling, hetgeen betekent:
		
- Zoveel mogelijk reductie van de aanvallen met als optimum het aanvalsvrij zijn van
		
de patiënt.
		
- Zo weinig mogelijk bijwerkingen met een voorkeur voor geen bijwerkingen.
2. Het zelfmanagement van mensen te stimuleren zodat zij in staat zijn de regie over hun
		
leven met epilepsie in eigen hand te behouden, dan wel te krijgen. Waar het ontwikkelen
		
van zelfmanagement beperkingen heeft, kan de epilepsieconsulent aanvullend optreden.
		
In deze context wordt onder zelfmanagement verstaan: ‘het individuele vermogen
		
en de vaardigheid van iemand met epilepsie tot het behoud van zijn zelfredzaamheid en
		
tot het inpassen van zijn epilepsie in zijn leven zonder verlies van zelfstandigheid. Dit
		
vereist kennis van epilepsie, kennis van zorgmogelijkheden en de inspanning van
		
professionele zorgaanbieders om de patiënt de regie in eigen hand te laten houden.
3. Het inperken van de psychosociale impact van epilepsie tot het onvermijdelijke,
		
waardoor het dagelijks leven zo min mogelijk beïnvloed wordt door het hebben van
		
epilepsie.
3.2. Middel: productieve interactie tussen zorgverleners en epilepsiepatiënt
Een productieve interactie vereist een verandering in vaardigheden, kennis en attitude van
zowel de patiënt als de zorgverleners.
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De patiënt is medeverantwoordelijk voor een goed eindresultaat. Zijn bijdrage bestaat eruit dat
hij goed geïnformeerd is en dat hij een actieve rol wil en kan spelen in zijn behandeling. Deze
houding heeft hij niet vanzelf en niet vanaf het eerste begin. Belangrijk is dat de patiënt vroegtijdig, meteen na het stellen van de diagnose, gestimuleerd wordt om de regie te behouden dan
wel weer naar zich toe te trekken en in eigen hand te nemen. Daar waar hij het zelf niet kan, zal
dit ondersteund en gestimuleerd moeten worden. De verbetering van de positie van de patiënt
kan gerealiseerd worden door planmatige en structurele ondersteuning en het stimuleren van
zelfmanagement. Het is de taak van de epilepsieconsulent hier vanaf het eerste contact aandacht voor te hebben. ‘Goed geïnformeerd’ betekent dat de patiënt informatie heeft op basis
waarvan hij zijn eigen keuzes kan maken. Een actieve houding betekent dat de patiënt verantwoordelijk is voor zijn aandeel in de behandeling.
Van de zorgverleners wordt verwacht dat zij werken vanuit het perspectief van de integrale
benadering en een proactieve houding hebben. Epilepsie kent een somatisch, psychologisch en
sociale component. De basis van goede epilepsiezorg is gelegen in de samenwerking tussen de
behandelend arts enerzijds én epilepsieconsulent en patiënt anderzijds.
Het formuleren en toetsen van de kwaliteitscriteria van de geleverde zorg door de medische,
psychologische en sociale hulpverleners is niet alleen een aangelegenheid van de beroepsverenigingen, maar ook van de patiëntenvereniging. Ze bestrijken niet alleen het professioneel
handelen, maar ook de actieve rol van de patiënt. Deze criteria vormen de waarborg voor het
bereiken van het primaire doel, te weten ‘kwaliteit van leven’. Ook de overheid en zorgverzekeraar zullen in hun beleid uit moeten gaan van deze kwaliteitscriteria. Van de zorgverleners mag
verwacht worden dat ook zij wat betreft de behandeling respectvol de samenwerking met de
patiënt aangaan. Zowel de patiënt als de zorgverlener zijn verantwoordelijk voor hun aandeel in
uitkomsten van de behandeling.
3.3. Organisaties binnen de zorg
Het Chronic Care Model gaat uit van een sterke positie van de patiënt én een kundige professional. Om tot een productieve interactie en dientengevolge tot verbeterde uitkomsten te kunnen komen, moeten de zorginstellingen investeren in de elementen:
1. zelfmanagement
2. het zorgproces
3. de besluitvorming
4. de klinische informatiesystemen
Ondersteuning en stimulering van zelfmanagement
De basis van goede epilepsiezorg is gelegen in de samenwerking tussen behandelaar en patiënt.
Om een adequate beslissing in het kader van de behandeling te kunnen nemen is de behan-
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delaar afhankelijk van de informatie van de patiënt. Daarnaast is de patiënt afhankelijk van de
kennis van de behandelaren om te komen tot een zo aanvalsvrij mogelijke situatie met zo min
mogelijk bijwerkingen en een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven.
Het startpunt van behandeling is per definitie ongelijk. De patiënt weet niet wat epilepsie is,
weet niet wat hem te wachten staat op psychosociaal gebied en is niet op de hoogte van de
mogelijkheden van zorg en behandeling. Vaak regeert de onwetendheid, bepaalt angst voor het
onbekende het gedrag en is hij afhankelijk van wat hem geadviseerd wordt. Naarmate de tijd
verstrijkt, wordt de behandelbaarheid van de aanvallen duidelijk en de psychologische en maatschappelijke impact zichtbaar.
De professionals hebben kennis van de behandeling van aanvallen, het behandelaanbod en op
de mogelijke impact die epilepsie kan hebben op het leven. Zij hebben een patiënt tegenover
zich die niets weet en zich afhankelijk opstelt. Het is de kunde van de professional die de ongelijkheid in behandelrelatie op kan effenen, zodat een wederzijdse basis ontstaat voor een productieve interactie.
Het gegeven van de ongelijke start stelt eisen aan de ondersteuning van het zelfmanagement. Op initiatief van de Epilepsie Vereniging Nederland, het Nationaal Epilepsie Fonds en de
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland is een nieuwe functie in Nederland vormgegeven
onder de naam ´epilepsieconsulent´. De functie van epilepsieconsulent is er op gericht om
de patiënt vroegtijdig, meteen na het stellen van de diagnose epilepsie, bij te staan in het verkrijgen van goede, keuzeondersteunende informatie over epilepsie en de zorg die op dit gebied
geleverd kan worden. Tevens is het de taak van de epilepsieconsulent om de krachten van de
patiënt te behouden en te vormen, zodat deze zijn rol als actieve, kritische en geïnformeerde
patiënt kan vervullen. Beide taken betreffen de basis van zelfmanagement.
De epilepsieconsulent, bij andere chronische aandoeningen de centrale zorgverlener genoemd,
werkt vanuit van een aantal basisprincipes (9), te weten:
• Primair gerichtheid op het ondersteunen van zelfmanagement
• Stimuleren en motiveren (motivational interviewing)
•	Rekening houden met kenmerken en mogelijkheden van de betrokkene
• Proactief signaleren
• Meedenken in het te volgen (integrale) behandeltraject
• Gebruik maken van technologische ondersteuning
•	Expertise in communicatie
Het zorgproces: aanzet voor programmatische aanpak behandeling van epilepsie
Bij het definiëren van ‘goede epilepsiezorg’ en het te volgen traject van behandeling van
epilepsie hanteert de Epilepsie Vereniging Nederland vier uitgangspunten:
1.	Epilepsie is een somatische aandoening met gevolgen voor het psychologisch en sociaal
		
functioneren.
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2.	De psychologische en sociale gevolgen van epilepsie kunnen invloed hebben op het
		
beloop van de aanvallen.
3.	De huidige epilepsiezorg is reactief ingesteld. Zorg met een proactief beleid zal onnodige
		
impact vermijden en beter gebruik maken van de mogelijkheden van de patiënt.
4.	Zelfmanagement is de motor voor een veranderingsproces in de zorg, waardoor de
		
patiënt de regie in eigen hand behoudt; niet alleen in het kader van zijn behandeling,
		
maar in het totaal van zijn maatschappelijk functioneren. Opleiden tot zelfmanagement
		
is primair de verantwoordelijkheid van de professionele zorg. De patiëntenorganisatie
		
heeft daarin een unieke, aanvullende rol.
Uitgaande van bovenstaande vier punten ziet het traject van gewenste epilepsiezorg er in de
basis als volgt uit:

Start traject
goede epilepsiezorg
Patiënt centraal

Kundig gestelde diagnose epilepsie

Start medische en psychosociale inventarisatie

Aanvalsbehandeling op basis
van de richtlijn Nederlandse
Vereniging voor Neurologie

Overleg

Team van professionals:
• goed voorbereid
• medisch technisch
• communicatief patient centraal
• proactief

Patiënt:
• goed geïnformeerd
• actief betrokken
• regie in eigen hand
• behoud van kwaliteit van leven

Verbeterde uitkomsten voor de patiënt
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Coaching gericht op reduceren van
psychosociale impact en nemen
van verantwoordelijkheid
Epilepsieconsulent:
• stimuleren van zelfmanagement
• bewaker van traject
• naast patiënt gepositioneerd
• gelijkwaardige gesprekspartner
in de zorg
Epilepsie Vereniging Nederland:
• (keuze-ondersteunende)
informatie
• inzet ervaringsdeskundigheid
• contactgroepen
• cursussen

In het schema ontbreken de kwaliteitscriteria. Het opstellen daarvan door de beroepsvereniging
en de patiëntenvereniging heeft hoge prioriteit. De EVN is gestart met het formuleren van kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief. De verwachting is dat deze medio 2011 beschikbaar
zijn. Monitoren en toetsen van deze criteria moeten structureel onderdeel zijn van het traject
van zorg.
Dit schema vormt de basis voor de uitwerking van een meer programmatische aanpak van de
integrale epilepsiebehandeling. Een team van voorbereide en proactieve zorgverleners met
kennis van zaken gebaseerd op de laatste ontwikkelingen van de zorg en een actieve, toegeruste
patiënt, die bereid is zijn aandeel te nemen in de behandeling werken samen om doelen te bereiken. Wederzijdse acceptatie en respect zijn hierbij van groot belang. Kernpunt is de productieve interactie tussen beiden. Behandelaar en patiënt zullen elkaar de ruimte moeten geven
hun aandeel in de behandeling te kunnen nemen. Waar de patiënt niet in staat is deze positie
zelf in te nemen, zal hij gesteund worden door de epilepsieconsulent. De houding van de epilepsieconsulent is proactief en geeft voeding aan de interacties tussen patiënt en zorgverleners.
Naast de reguliere behandelcontacten is het van belang vaste momenten in het zorgtraject te
hebben waarop de voortgang van de behandeling geëvalueerd wordt. Kernthema’s van deze
evaluatiemomenten zijn: voortgang van de medische behandeling en psychosociale begeleiding, van de bereikte resultaten (verbeterde uitkomsten) en het zo nodig bespreken van aanvullingen en/of alternatieven van de behandeling.
Beslissingsondersteuning
‘Als je niet weet wat er te koop is, hoe kun je dan vragen wat de mogelijkheden zijn?’
De basis van de behandelrelatie tussen patiënt en zorgverleners is dat beiden goed geïnformeerd zijn en kennis van zaken hebben. De professional zal dat doen door geschoold en op de
hoogte te zijn van de verscheidenheid aan behandel- en begeleidingsmogelijkheden. Wat de
behandelend arts betreft zal de epilepsiebehandeling gebaseerd zijn op de richtlijn epilepsie van
de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en Nederlandse Liga tegen Epilepsie.
Andere professionals hebben ieder vanuit hun eigen beroepsgroep training- en opleidingseisen. Toetsing van vaardigheden, attitude en kundigheden zal plaats moeten vinden aan de
hand van kwaliteitscriteria welke door de beroepsgroep en de patiëntenvereniging vastgesteld
zijn. In Nederland liggen deze criteria nog niet vast. Deze criteria zijn wel de basis om te komen
tot de vaststelling waar, door wie en bij welk ziekenhuis goede epilepsiezorg in de meest ruime
zin geleverd wordt.
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De patiënt heeft:
1. kennis en inzicht nodig in zijn eigen epilepsie en de behandelmogelijkheden;
2. inzicht in het eigen functioneren en vaardigheden om in de behandelrelatie zijn rol als
		
‘goed geïnformeerde en actieve patiënt’ te vervullen;
3. een attitude die gericht is op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid voor zijn deel
		
in de behandeling en de regie in eigen hand houden. Daar waar kennis ontbreekt en de
		
vaardigheden ontbreken heeft hij ondersteuning in het zelfmanagement nodig, zodat hij
		
de regie in eigen hand houdt. Zelfmanagement bevordert niet alleen de attitude van de
		
patiënt in de behandeling, maar heeft zijn draagwijdte in het totaal aan functioneren als
		
mens in de maatschappij.
De Epilepsie Vereniging Nederland ontwikkelt hulpmiddelen, activiteiten en materialen, zo mogelijk online en digitaal, om de patiënt te steunen in de keuzes, die hij met betrekking tot zijn
epilepsie moet maken. Deze keuzeondersteunende middelen betreffen niet alleen de somatisch
behandeling, maar zeker ook het gebied van het psychosociaal functioneren (14).
Informatiesystemen
Met het elektronisch patiëntendossier bevindt de Nederlandse gezondheidszorg zich op de
digitale weg van informatiebeheer en het gebruik van internet als medium van goede zorg. De
zorgorganisaties zullen meer dan nu gebruik gaan maken van ondersteuning door informatiesystemen om verbeterde uitkomsten te bewerkstelligen. Ook bij de ontwikkeling van keuzeondersteunende materialen kan men gebruik maken van de computer als communicatiemiddel,
informatiebeheer, wederzijdse informatieverstrekking en het bijhouden van individuele gegevens (10,15,16). De Epilepsie Vereniging Nederland werkt aan het ontwikkelen van schriftelijk en
digitaal materiaal. Forums voor specifieke doelgroepen zijn reeds operationeel. Bij het gebruik
maken en ontwikkelen van informatiesystemen staat de patiënt centraal. Dat betekent maatwerk.
Het is de verantwoordelijkheid van de Epilepsie Vereniging Nederland om een ontmoetingsplaats te bieden voor mensen met epilepsie. De mens die spreekt uit eigen ervaring kan een
positieve bijdrage leveren aan de kennis en ervaring van anderen. Uitwisselen van ervaringskennis onder leiding van een getrainde ervaringskundige is educatie op basis van eigen ervaring.
Niet alleen de patiënt zelf, maar zeer zeker ook ouders van kinderen met epilepsie en partners
zijn het meest kundig in ‘hoe om te gaan met zijn epilepsie’ en kunnen een ander tot voorbeeld
zijn. In de epilepsiezorg zal ook deze ervaringskennis als belangrijke input moeten worden beschouwd. Goede epilepsiezorg doe je niet alleen. Naast deze georganiseerde vorm van ervaringsuitwisseling zal de EVN regionaal epilepsie-educatie aanbieden gericht op kennisoverdracht en
het ontwikkelen van een passende attitude en passende vaardigheden.
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Gezien het netwerk van vrijwilligers, kaderleden en regionale contactgroepen en de contacten
die men heeft met professionals, is de EVN bij uitstek in staat signalen op te vangen uit de
praktijk en deze te inventariseren. Het is een belangrijke taak van de EVN, als belangenorganisatie, na inventarisatie hierin prioriteiten aan te geven, samenhang en verbanden te leggen om
vervolgens het gesprek aan te gaan met andere instellingen in de algemene en gespecialiseerde
epilepsiezorg, overheid en zorgverzekeraars.
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