
www.Zorgmarkt.net    Zorgmarkt    nr. 3 september ‘0728

In Nederland komen steeds meer diabetespatiënten. Er zijn nu zo’n 600.000 mensen met

diabetes en naar verwachting zullen dat er binnen tien jaar één miljoen zijn. Vooral het aantal

patiënten met diabetes type 2 – vroeger ouderdomsdiabetes genoemd –, neemt fors toe. Zo’n

groot aantal patiënten met een soortgelijke zorgvraag maakt beheersing van de zorglasten

noodzakelijk. Niet alleen vanuit het kostenaspect, maar ook om de juiste kwaliteit van

diabeteszorg te blijven garanderen. Een zelfzorgmodel lijkt hierop het antwoord

Ketenzorg | Mariët Ebbinge

In de regio Eemland (omgeving van Amersfoort) maakten veel

diabetici (ongeveer 10.000) gebruik van de bestaande diabetes-

zorg bij huisarts en internist. Om de zorg efficiënter te maken

is er sinds 2006 voor patiënten de mogelijkheid om mee te

doen aan Diamuraal. Dit samenwerkingsverband tussen de

Eemlandse huisartsen en Meander Medisch Centrum geeft de

patiënt de regie over zijn eigen ziekte. Op dit moment werken

vierhonderd diabetespatiënten met Diamuraal.

Een diabetespatiënt die dat wil, krijgt uitleg over het zelfzorg-

model van Diamuraal via huisarts of ziekenhuis. Hij krijgt een

eigen elektronisch patiëntendossier dat via een beveiligde in-

ternetsite kan worden bezocht. In dit door hem zelf beheerde

dossier kan hij zijn eigen glucosewaarden bijhouden en krijgt

hij inzicht in de aan hem geleverde zorg. Alle behandelaars –

huisarts, diens praktijkondersteuner, internist, diabetesverpleeg-

kundige, diëtist, oogarts, voetverzorger, vaatchirurg – zetten na-

melijk verslagen en behandelplannen in dit digitale logboek.

Ook de uitslagen van laboratoriumonderzoek komen in het dos-

sier terecht. De patiënt kan bovendien via e-mail vragen stellen

over zijn ziekte aan de huisarts of de behandelend internist.

Internist Lioe-Ting Dijkhorst-Oei: ‘Als de patiënt een aantal

keren achtereen een rood lichtje te zien krijgt nadat hij zijn

glucosewaarden heeft ingevuld, dan weet hij dat er iets aan de

hand is. Dat kan bijvoorbeeld aan zijn eetpatroon liggen, of

aan de nieuwe medicijnen die hij heeft gekregen. Hij kan zelf

bepalen of het nodig is om meer of minder insuline te spuiten.

Maar hij kan ook direct per e-mail een vraag stellen aan de

huisarts of internist. Zij zullen de vraag zo snel mogelijk beant-

woorden. Het grote voordeel hiervan is dat een patiënt bewust

leert omgaan met zijn ziekte. Er zit bovendien een aspect van

educatie in: al doende leert de patiënt steeds meer over zijn

ziekte.’

Dijkhorst-Oei vervolgt: ‘Het dossier is individueel aan te passen.

Zo kunnen patiënten met overgewicht, patiënten met diabetes

type 2, hun gewicht bijhouden. Als ze hun streefgewicht heb-

ben bereikt dan worden de getalletjes zwart in plaats van rood

en dat werkt motiverend.’Overigens neemt de patiënt nooit de

plaats in van de behandelaar. Dijkhorst-Oei: ‘De patiënt kan

nooit te veel leren over zijn ziekte, hij zal er steeds zelfstandiger

mee omgaan, maar wat hij zelf kan doen blijft beperkt tot zijn

eigen rol. Hij gaat niet op de plek van de behandelaar zitten.’

Hoewel patiënt en behandelaar beiden toegang tot het dossier

hebben en het ziekteproces op de voet kunnen volgen, blijft de

regie bij de patiënt. ‘Hij kan op grond van uitslagen een vraag

stellen of een afspraak maken. Het is niet zo dat de behande-

laar zelf  reageert op bijvoorbeeld de hoge glucosewaarden van

de patiënt en contact met hem zoekt. Wel wordt momenteel de

mogelijkheid ingebouwd dat de hoofdbehandelaar automatisch

geattendeerd wordt als de ingevoerde glucosewaarden heel erg

uit de pas gaan lopen.’

Kostenbewust en 
gericht op 
handhaven kwaliteit

Regie in handen van 
diabetespatiënt
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Keten-DBC
Diamuraal komt voort uit de gezamenlijke inspanningen van

een stuurgroep, bestaande uit  afgevaardigden van de Diabetes-

vereniging Nederland, Huisartsen Vereniging Eemland, Mean-

der Medisch Centrum en zorgverzekeraars Agis en OHRA. Porta-

vita ontwikkelde het elektronisch patiëntendossier. Het

initiatief is gefinancierd uit zorgvernieuwingsgelden en subsi-

dies uit het reservefonds van de zorgverzekeraars, en met extra

gelden van ZonMw ten behoeve van ketenzorg. Dijkhorst-Oei:

‘Het ziekenhuis en de huisartsen werkten al samen. De huisart-

sen verwezen patiënten aan ons door, maar wij konden lang

niet iedereen blijven zien. Er was behoefte aan expliciete afspra-

ken: wie wordt doorverwezen en wie niet. Tegelijkertijd  stimu-

leerde de overheid initiatieven die gericht zijn op het beheersen

van de kosten van de zorg. Wij zijn toen met betrokken partijen

om de tafel gaan zitten om de behandeling van diabetespatiën-

ten kosteneffectiever aan te pakken. Voor de ontwikkeling van

het elektronisch patiëntendossier konden we gebruikmaken

van de ervaringen van de trombosedienst die al eerder werkte

met het digitale logboek.’

De onafhankelijke stichting Diamuraal is ingebed in de be-

staande behandelstructuren. Dijkhorst-Oei: ‘Diamuraal is inge-

richt als een keten-DBC, en maakt gebruik van bestaande struc-

turen van zorg bij huisarts en ziekenhuis. Er is dus niet een
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Dijkhorst-Oei (l):

‘Door de actieve inbreng van de patiënt 

is hij ketenpartner geworden.’



nieuwe organisatie voor ontwikkeld die nieuwe diensten levert.

Op deze manier hebben we zo min mogelijk kosten gemaakt.

Door gebruik te maken van bestaande behandelingsprotocollen

en duidelijke afspraken te maken tussen de behandelaars on-

derling wordt bovendien de juiste zorg op de juiste plaats gege-

ven. Een internist zal dus niet het werk doen van een praktijk-

ondersteuner van een huisarts. Zo wordt iedereen betaald voor

het juiste werk en wordt er ook geen dubbel werk verricht.’

Zolang de patiënt basiszorg diabetes krijgt, kan dat via de

keten-DBC en wordt zijn behandeling betaald door de zorgverze-

keraar. Complicaties worden ook behandeld, maar de financie-

ring valt buiten de keten-DBC.

Voordelen
Diamuraal heeft voor alle spelers voordelen. ‘Voor zowel de

huisartsen, de praktijkondersteuners, de diabetesverpleegkundi-

gen als de specialisten is het grootste voordeel dat ze de juiste

patiënten zien ten gevolge van het werken met hetzelfde be-

handelingsprotocol (gebaseerd op bestaande richtlijnen en aan-

gevuld met werkafspraken). Er is duidelijk wie wat doet. De

huisarts weet wanneer hij moet doorverwijzen, en de internist

wanneer hij moet terugverwijzen. Er wordt dus (kosten)efficiënt

met de beschikbare zorg omgegaan.’

Bovendien wordt door het dossier de kwaliteit van zorg zicht-

baar gemaakt. ‘Voor de Inspectie is dat ook een voordeel: zij kan

in één oogopslag zien of wij het goed doen’, aldus Dijkhorst-Oei.

‘Aan de indicatoren die de Inspectie gebruikt, hebben wij er bo-

vendien een aantal toegevoegd die voor ons van belang zijn.’

Een andere speler, de praktijkondersteuner van de huisarts, is

ook positief. Dijkhorst-Oei: ´De praktijkondersteuner leert er

veel van en heeft ‘een stoel met een lekkere leuning’, omdat zij

dankzij het in het EDP ingebouwde protocol door een consult

wordt geleid. Bovendien kan zij nu aantonen dat ze zorg ver-

leent aan diabetespatiënten en daar staat weer financiering

vanuit de keten-DBC tegenover.’

Hierboven is al aangestipt dat er vooral voor de patiënt grote

voordelen zijn. De patiënt raakt beter gereguleerd en wordt

zich bewuster van zijn ziekte. ‘Als de glucosewaarde boven de

12 is, wordt hem gevraagd waarom dat zo is. Hij wordt gemoti-

veerd om na te denken over zijn probleem en om daar actie op

te ondernemen. Bovendien is de patiënt altijd goed voorbereid

als hij naar een periodieke controle gaat. Hij hoeft niet meer te

worden bijgepraat door de arts, waardoor  er meer tijd overblijft

voor echte zorg.’ Verder blijkt uit gesprekken met patiënten dat

zij het prettig vinden dat de zorgverleners met elkaar commu-

niceren en dat er één lijn wordt gevoerd in hun behandeling.

En ze voelen zich er goed bij dat ze de regie voeren over hun

ziekte. Hierdoor voelen ze zich erkend. ‘Door de actieve inbreng

van de diabetespatiënt is hij partner in de zorgketen gewor-

den’.

Toekomst
Dijkhorst-Oei is tevreden over de werking van Diamuraal en over

de keten-DBC. ‘Het blijft in deze vorm bestaan en zal hoogstens

hier en daar wat worden fijngeslepen.’ De internist voorspelt een

enorme groei van het Diamuraal-zelfzorgmodel: ‘Op dit moment

hebben behandelaars voor 7000 mensen met diabetes zo’n

transmuraal elektronisch patiëntendossier aangemaakt. Het

aantal huisartsenpraktijken dat mee doet, zal eind dit jaar ver-

dubbeld zijn tot ongeveer 150. Ook zullen steeds meer patiënten

gebruik gaan maken van het digitaal logboek. Mijn verwachting

is dat zo’n zeventig tot tachtig procent van het totale aantal

mensen met diabetes in deze omgeving een digitaal logboek

krijgt.’ En de rest? De rest krijgt de zorg die ze nu ook krijgen.

Wat de kosten betreft, verwacht zij dat door Diamuraal de kos-

ten per patiënt omlaag gaan. ‘En dat is nodig want absoluut zul-

len de kosten voor diabeteszorg enorm gaan stijgen.’ |

Zie voor meer informatie dossier kwaliteit en klant op 

www.zorgmarkt.nl
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‘In het door hem zelf beheerde dossier
kan de diabetespatiënt zijn eigen 
glucosewaarden bijhouden en krijgt hij
inzicht in de aan hem geleverde zorg.’

Ketenzorg Regie in handen diabetespatiënt

Vijf tips voor de invoering van een 
zelfzorgdossier
- Ga met de juiste (keten)partners om de tafel: huisartsen,

specialisten, zorgverzekeraars, patiënten.

- Werk met ICT die het dagelijkse werken ondersteunt.

- Gebruik ICT die voldoet aan ICT-zorgstandaarden (bijvoor-

beeld de HL7-standaard), zodat verschillende systemen

met elkaar verbonden kunnen worden.

- Kijk naar wat er al is en probeer ervan te leren.

- Bed het zelfzorgmodel in de bestaande zorgstructuren in.




