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DOEL VAN DE ZORGPADEN
Het doel van zorgpaden is meerledig:
Voor de patiënt: Verduidelijking van het ziekte- en zorgproces.
Ondersteuning in informatieoverdracht naar verzekeraars en
zorgverleners.
Voor de specialist: Ondersteuning van handelen en follow-up
door consensus in expert opinions (onderbouwd door
wetenschappelijk onderzoek). Het delen van kennis over
ziekteverloop in de praktijk.
Voor de zorgverzekeraar: Zicht op benodigde zorg, bij gebrek
aan statistische gegevens.
Patiënten met stofwisselingsziekten verdienen dezelfde kwaliteit
van zorg en informatie als patiënten met vaker voorkomende
aandoeningen. Door de relatieve zeldzaamheid van
stofwisselingsziekten, is er echter weinig evidence-based
informatie over het klinisch management van de patiënt met
zijn ziekte en hoe dat in de praktijk wordt geïmplementeerd.
Voor veel ziekten is er onder patiënten behoefte aan ketenzorg.
Maar vóór het ontstaan van expertisecentra was ketenzorg en
multidisciplinaire follow-up alleen mondjesmaat beschikbaar en
niet erg inzichtelijk voor de patiënt.
Landelijke consensus onder behandelaren over de benodigde
klinische (multidisciplinaire) follow-up is daarom de eerste stap
geworden om kwaliteit van zorg voor stofwisselingsziekten en
expertise in stofwisselingsziekten beter in kaart te brengen. Om
dit vorm te geven, werden door VKS de landelijke consensuszorgpaden voor stofwisselingsziekten bedacht.
In 2010 werd met steun van het Fonds Nuts-Ohra een eerste
serie van 25 zorgpaden opgesteld. Vanaf 2016 werd, met
financiering van het Zorginstituut in het kader van de
subsidieregeling 'Samen Beslissen', een tweede serie zorgpaden
gestart voor alle hielprikziekten. Zorgpaden uit de eerste serie
werden geüpdatet. Ook werden de – tot dan toe papieren –
zorgpaden deels in een database gezet en beter online
toegankelijk gemaakt. In 2019 werden de resultaten van deze
twee projecten – met steun van Metakids – ingebed in UMD, voor
een periode van twee jaar (tot augustus 2021).
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PROCES
Voor het schrijven van de zorgpaden is een vast format ontwikkeld, een blauwdruk. Deze is in 2010 voor
het eerst opgesteld en in 2017 grondig herzien, met input vanuit de behandelaren. Elk zorgpad volgt
dezelfde structurering, waarbij er een aparte blauwdruk is voor de behandelaren- en de patiëntenversie.
De vier hoofdonderdelen van het zorgpad zijn: ziektepresentatie, diagnostiek, begeleiding kinderen,
begeleiding volwassenen.
Het eerste concept-zorgpad wordt geschreven op basis van wetenschappelijke literatuur. Dit concept
wordt voorgelegd aan de betrokken kinderarts/internist en/of de coördinerend behandelaar. Hun
opmerkingen en aanpassingen worden verwerkt, waarna het concept-zorgpad ook aan eventuele andere
betrokkenen (diëtist, neuroloog) wordt voorgelegd voor input op hun expertise-onderdelen. Het concept
is daarna klaar voor de consensusmeeting.
Deze meeting zal doorgaans onderdeel zijn van een al georganiseerd symposium.
De nieuwe zorgpaden worden daar door de groep metabole kinderartsen (NVK) en de groep metabole
internisten (INVEST) beoordeeld. Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft iedereen de zorgpaden al
toegestuurd gekregen, ter voorbereiding. Na de bespreking zorgt een afgevaardigde binnen NVK en
INVEST ervoor dat de verzamelde commentaren naar de projectmedewerker worden gestuurd om de
zorgpaden te finaliseren.
De zorgpaden worden in principe iedere vijf jaar of wanneer nodig herzien. Vervolgens worden ze door de
auteurs (internist en kinderarts en zo nodig andere betrokken behandelaren) inhoudelijk aangepast. De
geüpdatete zorgpaden worden niet opnieuw voor consensus voorgelegd.
De coördinerend behandelaar geeft aan welke metabole specialisten auteur kunnen zijn voor een nieuw
zorgpad en ook voor een te updaten zorgpad, als dat niet de auteurs van de eerste versie zijn. Ook maakt
de coördinerend behandelaar een planning voor de nieuw te maken zorgpaden. Dit is vaak gebaseerd op
het opnemen van een ziekte in de hielprikscreening – voor die ziekten zijn zorgpaden nodig. Daarnaast
zijn er initiatieven vanuit behandelaren zelf om een zorgpad te maken voor een ziekte waarvoor dat om
andere redenen belangrijk is.
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SURVEY
RESULTAAT

Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3

Vraag 4

Vraag 5

Vraag 6: Welke informatie ontbreekt wat u betreft in de zorgpaden?
Open antwoorden, N=19
Ik merk dat de info soms wat algemeen is en ik voor concrete info en handvatten verder moet zoeken.
Daarmee bedoel ik behandelinhoudelijke info.
Artsenversie: regelmatig up-to-date, laatste inzichten ontbreken, hiervoor zou je regelmatig met links
naar nieuwe inzichten kunnen wijzen. Patiëntenversie: ben benieuwd hoe patiënten dit ervaren.
Diepere praktische dieetinformatie niet altijd te vinden. Dan is er een globaal advies. In het land wel veel
contact met collega's dus informatie wel te achterhalen.
Er ontbreekt niets, het is veel te veel en veel te lang. Korte leidraad zou veel beter zijn.
Follow-up mag soms meer toegespitst op volwassenen en levenslange follow-up (interval uitbreiding
etc.). Achtergrond mag soms wat meer diepgang hebben.
De nieuwe weergave is mogelijk nog onoverzichtelijker dan hoe het was.
Ik vind er vooral veel dubbel in staan, wat de leesbaarheid niet ten goede komt.
ik zou de voorkeur hebben voor een combinatie van (beknopt) achtergrond over de ziekte inclusief
biochemie, plus leidraad follow-up. Dus meer integratie zorgpad in medisch-professionele samenvatting.
In de zorgpaden voor professionals: meer gerichte informatie over bijv. dieet. Bijv. aanbeveling
eiwitintake bij betreffende ziektebeeld.
Makkelijk toegankelijk digitaal protocollensysteem Links naar relevante artikelen en andere protocollen
Noodprotocollen Opzet voor Epic dashboard per ziekte Gestandaardiseerde follow-up data entries
Zorgpaden voor alle 1200 IEMs ofwel categorieën.
Relativering.
Sociaal maatschappelijke ondersteuning van patiënt en naasten, dit wordt nu o.b.v. problematiek
ingezet. Structureel aanbieden en laten weten dat dit er is kan dit voor zijn.
Soms erg globaal, specifiekere kenmerken over bijv. dieet zouden opgenomen mogen worden.
Soms zou het iets gedetailleerder mogen omtrent de behandeling en/of follow-up. Ik begrijp dat
zorgpaden zich niet lenen voor gedetailleerde behandelplannen, maar links naar bronnen waar dit wel
te vinden is zou ook een optie zijn.
Specifieke inhoudelijke info over dieetbehandeling.
Te weinig interactief en ruimte om de vervolgstap te maken naar een individueel zorgplan.
Tot op heden mis ik niets
Voor veel oudere zorgpaden zoveel mogelijk evidence-based overwegingen waarom bepaalde zaken
moeten gebeuren. Bijv. waarom moet er een magnesium dan wel selenium aangevraagd worden? Is dat
expert opinion (op basis van verwachtingen) of komen er ook echt vaak deficiënties voor en zo ja hoe
vaak?
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Vraag 7

Vraag 8

Vraag 9: Voor welke ziekten zou u graag willen dat er een zorgpad beschikbaar komt?

Vraag 10: Andere suggesties of opmerkingen?

evidence-based

CONCLUSIE

