Structureren familiebrieven
SAMENVATTING
Binnen de klinische genetica verrichten wij erfelijkheidsonderzoek. Wanneer een erfelijke
aanleg wordt aangetoond, ontvangt de patiënt vaak naast de persoonlijke brief ook een
familiebrief. In deze familiebrief staat een korte uitleg over de aandoening en de
mogelijkheid tot genetisch onderzoek. Ook staan er enkele essentiële gegevens in, zoals het
familienummer, het betreffende gen en de mutatie(s). Door middel van deze brief kan de
patiënt zijn familieleden informeren.
De familiebrieven worden in een Word document opgeslagen op onze (MUMC+ netwerk) Lschijf. Voorafgaand aan het project waren er geen duidelijk afspraken over de naamgeving
en er was geen eenduidige indeling van de brieven in sub mappen. Hierdoor was het lastig
een brief op een later tijdstip terug te vinden. In het kader van doelmatigheid hebben we de
map familiebrieven opnieuw ingericht en opgeruimd. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt
die in een Odin protocol zijn verwerkt. Het project is inmiddels afgerond. Periodiek wordt
het geëvalueerd.
1) Hoe draagt het doelmatigheidsproject bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op
afdelings- en/of instellingsniveau?
Het informeren van families over een erfelijke aanleg is een belangrijke taak van onze
afdeling. Het is daarom van belang dat de familiebrieven die hiervoor gebruikt worden zijn
geordend en makkelijk zijn terug te vinden.
2) Hoe worden de algemene competenties op de werkvloer verworven en geëvalueerd door
het opzetten en uitvoeren van het doelmatigheidsproject?
Voor dit project heb ik overleg gehad met ons polikliniekhoofd, stafleden, AIOS, genetisch
consulten, ICT medewerkers en het secretariaat. De samenwerking met deze verschillende
personen heeft geleid tot een uniform beleid binnen de afdeling. Daarnaast heb ik getracht
de organisatie van het maken en opslaan van familiebrieven soepeler te laten verlopen. Op
deze manieren heeft dit project bijgedragen aan het ontwikkelen van de competenties
samenwerken en organisatie.
3) Hoe kan het doelmatigheidsproject geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de
instelling?
De afspraken zijn verwerkt in een Odin protocol. Ik zal gedurende het resterende deel van
mijn opleiding met enige regelmaat bekijken of de afspraken worden nageleefd. Knelpunten
worden besproken in ons twee wekelijkse LEAN overleg.
Vakgroep:

Klinische genetica
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Probleemstelling:

Binnen
de
klinische
genetica
verrichten
wij
erfelijkheidsonderzoek. Wanneer een erfelijke aanleg wordt
aangetoond, ontvangt de patiënt vaak naast de persoonlijke brief
ook een familiebrief. In deze familiebrief staat een korte uitleg
over de aandoening en de mogelijkheid tot genetisch onderzoek.
Ook staan er enkele essentiële gegevens in, zoals het
familienummer, het betreffende gen en de mutatie(s). Middels
deze brief kan de patiënt zijn familieleden informeren.
Informeren van familieleden is belangrijk omdat zijzelf of hun
nageslacht mogelijk een verhoogd risico hebben op een erfelijke
ziekte.
Om de privacy van de indexpatiënt (patiënt waarbij de erfelijke
aanleg voor het eerst is vastgesteld) te waarborgen worden
familiebrieven niet in SAP opgeslagen.
De familiebrieven worden in een Word document gemaakt en
opgeslagen op onze L-schijf. Voorafgaand aan het project waren
er geen duidelijk afspraken over de naamgeving en er was geen
eenduidige indeling van de brieven in submappen. Hierdoor was
de indeling ongeordend en was het lastig om een brief op een
later tijdstip terug te vinden.

Doel van het initiatief:

Het doel van dit project was om te zorgen dat de familiebrieven
op een uniforme manier gemaakt en opgeslagen worden zodat ze
in de toekomst makkelijk terug gevonden kunnen worden.

Plan van aanpak:

Allereerst heb ik gekeken of het mogelijk was om de
familiebrieven in een ander systeem op te slaan, zoals PASS
pedigree of helix, twee systemen die wij op onze afdeling
gebruiken. Dit bleek niet praktisch.
Vervolgens heb ik overlegd met enkele artsen, genetisch
consulenten en secretaresses om na te gaan wat de handigste
manier is om de brieven op te slaan. Dit heeft geresulteerd in een
aantal afspraken die verwerkt zijn in een Odin protocol.
Ik heb de bestaande familiebrieven indien nodig opnieuw
benoemd en verplaatst, de map conceptbrieven opgeruimd en
de map familiebrieven op een nieuwe, eenduidigere manier
ingedeeld. Alle brieven zijn nu gerangschikt op nummer van de
indexpatiënt en worden geplaatst in de sub map van het
betreffende jaar.
Daarnaast is er door mijn collega AIOS een standaardformat
gemaakt voor de inhoud van de familiebrieven, zodat de inhoud
van de familiebrieven binnen de afdeling zo veel mogelijk
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uniform is en de belangrijkste gegevens er in ieder geval in staan.
Beoogde resultaten:

Het beoogde resultaat was een gestructureerde en uniforme
wijze van het maken en opslaan van de familiebrieven, waardoor
ze in een later stadium makkelijk terug gevonden worden. Dit
leidt tot een kleine kostenbesparing door het snel kunnen vinden
van familiebrieven waardoor tijd wordt bespaard.
De familiebrief draagt bij aan het correct en adequaat
verspreiden van informatie over een erfelijke ziekte onder
familieleden, een essentieel onderdeel van ons vak.
Een gestandaardiseerde wijze van maken en opslaan van deze
familiebrieven draagt positief bij aan de kwaliteit van de
geleverde zorg door reductie van fouten door toedoen van
incorrect, incomplete of onvindbare gegevens.

Behaalde resultaten:

Er zijn uniforme afspraken gemaakt en de bestaande mappen zijn
opgeruimd en opnieuw ingedeeld. De nieuwe werkwijze is
eenduidiger. Er is tevens een ODIN protocol gemaakt van de
afspraken. Het vinden van een familiebrief is makkelijker en
sneller.

Evaluatie:

Ik evalueer elke 2 maanden of de map opgeruimd blijft en of de
brieven op de juist plek staan. Vooralsnog gaat dit goed.
Daarnaast worden knelpunten besproken in ons periodieke LEAN
overleg. Bij dit overleg zijn alle personen vertegenwoordigd die te
maken hebben met familiebrieven (de stafleden, AIOS, genetisch
consulenten, polimedewerkers en secretaresses aanwezig).

Borging:

Zie kopje evaluatie hierboven.

Generaliseerbaarheid
resultaten:

Dit project is heel specifiek voor de afdeling klinische genetica en
daarom niet van toepassing op andere afdelingen binnen het
MUMC+. Wellicht kunnen andere afdelingen klinische genetica er
wel baat bij hebben.

Rol AIOS:

Ik heb het probleem gesignaleerd en geopperd dit te verbeteren.
Ik heb een plan van aanpak gemaakt en dit besproken met de
betrokken partijen. N.a.v. de feedback van de betrokkenen heb ik
het plan aangepast. Vervolgens heb ik de gehele map opgeruimd
en opnieuw ingedeeld. Samen met mijn collega AIOS heb ik een
Odin protocol gemaakt over de procedure rondom
familiebrieven. Ik ben betrokken bij de borging van het project en
wordt aangesproken bij vragen hierover.
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Leereffect project:

Ik wilde ervaring opdoen met het initiëren en uitvoeren van een
project over een onderwerp waarmee nagenoeg alle personen
op onze afdeling te maken hebben. Het was leerzaam om met
verschillende personen hierover te spreken en het van
verschillende invalshoeken (secretaresse versus arts) te bekijken.
Dit heeft bijgedragen aan mijn kennis over het functioneren van
onze afdeling. De voortgang van het project en mijn leereffect is
geëvalueerd in gesprekken met verschillende stafleden.

Begeleiding AIOS:

Mijn directe supervisor in dit project was dr. Helderman. Met
haar heb ik nagedacht over een plan van aanpak. Daarnaast heb
ik input gekregen van het hoofd van onze polikliniek, dr.
Vreeburg en is het project in de stafvergadering besproken.

X
Ik ga akkoord dat deze informatie via de website van de OOR regio openbaar
gemaakt wordt.
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