Informed consent in Alysis
In de WGBO staat het zwart op wit: de
patiënt heeft recht op informatie opdat hij
een afgewogen beslissing kan maken en
gericht toestemming kan geven.
De Alysis Zorggroep maakt er werk van.
DOOR ANNETTE VISSER

Het kost veel tijd om patiënten te informeren, met elkaar af te stemmen welke informatie de patiënt krijgt en alles te noteren in het
dossier. Maar misverstanden, klachten en claims vanwege gebreken
in de informatieverstrekking aan de patiënt kosten ook veel tijd. Veel
(tucht)klachten en claims zijn terug te voeren op gebrekkige communicatie en voorlichting. Serieuze aandacht voor informed consent
is dan ook belangrijk voor het realiseren van een efficiënte en een
kwalitatief goede informatiestroom. Een goed geïnformeerde
patiënt werkt bovendien beter mee aan zijn behandeling, is zich
bewust van de risico’s en accepteert eerder de eventuele negatieve
uitkomst van een behandeling.
INFORMATIE DELEN

Binnen de Alysis Zorggroep is onlangs een ziekenhuisbreed protocol
ontwikkeld met schriftelijke afspraken over het vastleggen van informed consent in het dossier. De patiënt is nadrukkelijk bij de

voorbereiding betrokken geweest. Kees Vedder, zorgmanager en
projectleider informed consent: “Het geprotocolleerd vastleggen
van informed consent is belangrijk, omdat het bijdraagt aan een
goede relatie tussen de zorgverlener en de patiënt. Bovendien kan
het leiden tot aansprakelijkheid wanneer niet is voldaan aan de
informatieplicht en het vragen van toestemming. Binnen onze
projectgroep hebben we onszelf daarnaast de vraag gesteld hoe
informed consent aansluit binnen het bredere kader van patiëntveiligheid. Optimale veiligheid van de patiënt is niet alleen een
taak voor het ziekenhuis, ook de patiënt levert hier een belangrijke
bijdrage aan. Het gaat er uiteraard niet om dat er ‘domweg’ vakjes
op een checklist worden ingevuld. Het belang zit hem in het
delen van informatie, het elkaar begrijpen, en dus uiteindelijk in
het bevorderen van de kwaliteit van zorg.”
BORGING

Onder het motto ‘Samen beter’ is daarom in november een ziekenhuisbrede campagne van start gegaan. Deze wordt uitgedragen
door een projectgroep bestaande uit specialisten, een nurse practitioner, een kwaliteitscoördinator, een communicatieadviseur en
een zorgmanager. Vedder: “Deze groep heeft samen met de Kwaliteitscommissie van de Medische Staf een bruikbaar kader voor
informed consent ontwikkeld, waardoor het onderwerp ook breed
gedragen wordt. Vervolgens zijn we naar de praktische invoering
gaan kijken. Er komt bijvoorbeeld een basisformulier in het EPD
en een informed consent-stempel, die kan worden gebruikt zolang
nog niet alle afdelingen over zijn op het EPD. Voor de borging van
informed consent wordt een aparte prestatie-indicator ontwikkeld,
die ook wordt opgenomen op de kwaliteitskaart van Alysis.
Registratie vindt in eerste instantie plaats volgens een algemeen
kader, bruikbaar voor alle patiëntgroepen. Hier gaan we dus nog
niet in op informatie die specifiek voor bepaalde aandoeningen of
patiëntgroepen is. Daarna zal verfijning plaatsvinden. Op deze
manier wordt gefaseerd invulling gegeven aan de tien tips door
MediRisk. De specialismen bepalen zelf voor welke patiënt- of
diagnosegroepen zij informed consent verder uitwerken.”
PATIËNT MONDIGER

“Informed consent vraagt om goede communicatie tussen arts en
patiënt,” benadrukt Vedder. “Het is ook belangrijk om de patiënt
mondiger te maken. De tekst: ‘Buiten wist ik weer wat ik wilde
vragen’ komt veel patiënten bekend voor. Om hen te helpen bij
een betere voorbereiding op het gesprek met de arts, heeft de
projectgroep een praktische folder ontwikkeld met hulp van de
Centrale Cliëntenraad Alysis en de Stichting Lezen & Schrijven.
Wij zijn ook gestart met een interactieve Samen Beter-portal op
onze website voor het uitwisselen van ervaringen, tips en informatie. Ook maken we het thema zichtbaar binnen onze ziekenhuizen.
Zo blijven we het belang van goede communicatie continu benaderen vanuit de kant van de arts én van de patiënt!” |
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Tips, informatie en praktijkverhalen vindt u in de special Informed Consent:
www.medirisk.nl >publicaties > brochures.

Nieuwe directeur
voor MediRisk
Marjoleine van der Zwan MSC MBA is op 17 november
tijdens de Algemene Ledenvergadering van MediRisk
benoemd als nieuwe directeur operations.
Zij zal deze functie vervullen naast algemeen directeur
Ebbo van Gelderen. Van der Zwan gaat sturing geven
aan de bedrijfsvoering en de contacten met de
aangesloten instellingen. Een korte kennismaking.
DOOR MARE BERGSMA

Marjoleine van der Zwan, opgeleid als biomedisch gezondheidswetenschapper en bedrijfskundige, is al meer dan 18 jaar werkzaam in
de zorg- en zorgverzekeringssector. Zij vervulde diverse staf- en
lijnfuncties, onder meer als management- en strategisch consultant
voor Raden van Bestuur, als directeur van een Regionaal Bureau Gezondheidszorg en commercieel- en marketingmanager in (universitaire) ziekenhuizen. “Ik was blij verrast om te zien hoeveel kennis
MediRisk in huis heeft. Niet alleen bij de juristen, maar ook bij de
schadeanalisten, medisch adviseurs en riskmanagers. Daarmee kan MediRisk een wezenlijke bijdrage leveren aan de
verbetering van de kwaliteit
en veiligheid van de ziekenhuiszorg. Ik verheug me erop
om deze expertise verder te
benutten en om te zetten naar
nieuwe, praktische tools, services en producten voor onze
leden. Ik wil onze leden nadrukkelijk uitnodigen mee te
denken bij de verdere ontwikkeling van onze organisatie.
MediRisk is tenslotte het verlengstuk van de aangesloten
zorginstellingen.”
AMBITIES

“De opdracht die ik van onze leden, de ziekenhuizen, heb gekregen
is om het preventiebeleid door te ontwikkelen en de organisatie
verder te professionaliseren. De focus is en blijft om het aantal
claims verder te verminderen en de claims die er zijn zorgvuldig en
transparant te behandelen. Hiervoor vormt de nieuwe gedragscode
GOMA een goed uitgangspunt. Een mooie uitdaging, zeker gezien
de huidige maatschappelijke ontwikkelingen met meer vraag, beperkte budgetten, strengere eisen van toezichthouders en een meer
invloedrijke publieke opinie. In het nieuwe beleid houden we hier
rekening mee. Ik ben ervan overtuigd dat we het terugdringen van
de schades nog gerichter kunnen aanpakken door de handen ineen
te slaan, samen alert op de patiëntveiligheid te zijn. Zo’n partnership spreekt mij persoonlijk bijzonder aan.” |
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