Protocol met betrekking tot patiënten at risk voor refeeding.
SAMENVATTING
1) Hoe draagt het doelmatigheidsproject bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg
op afdelings- en/of instellingsniveau?
Na een inventarisatie of er daadwerkelijk een probleem is zouden, door een instellingsbreed
protocol op te stellen, makkelijker en adequater patiënten gedetecteerd kunnen worden
die at risk zijn voor het refeedingsyndroom. Daarna kunnen de nodige behandelstappen
ondernomen worden.
2) Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie, samenwerken,
communicatie, professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de werkvloer verworven en
geëvalueerd door het opzetten en uitvoeren van het doelmatigheidsproject?
Het project raakt verschillende partijen binnen de organisatie; o.a. verpleging, AIOS,
ANIOS en psychiater, somatici en uiteraard de betrokken patiënt. Essentieel voor het
slagen van het project is het vergaren van goede kennis op academisch niveau,
inventariseren of er daadwerkelijk een zorgvraag ligt en vervolgens in de eventuele
ontwikkeling van een protocol goed contact onderhouden met alle betrokkenen.
Door in contact te gaan met betrokken partijen (o.a. de somatisch artsen) en te bekijken
hoe een protocol onder de aandacht gebracht kan worden, worden onder anderen de
competenties samenwerken, organisatie en communicatie bereikt.
3) Hoe kan het doelmatigheidsproject geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de
instelling?
Door goed te communiceren over de uitkomst van dit project, dus bijvoorbeeld door
voorlichtingsbijeenkomst te organiseren en samen te werken met (indien we een protocol
op zouden kunnen stellen) specialisten en de protocollencommissie.
Vakgroep:

Probleemstelling:
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Momenteel is er nog geen protocol vanuit de instelling Mondriaan
met betrekking tot het refeedingsyndroom. Wij hebben het idee dat
bepaalde patiëntengroepen at risk zijn voor het refeedingsyndroom
op het moment van opname, maar dat die nu niet altijd worden
gedetecteerd, omdat er niet gestructureerd bij stilgestaan word.
Ook zijn er geen algemeen geldende behandelstappen bekend.
Wij zijn van mening dat binnen Mondriaan als GGZ instelling vaak
minder aandacht is voor somatische zorg. Er is echter vaak sprake
van somatische co-morbiditeit waarbij binnen of buiten
kantoortijden zorg moet worden geleverd aan mensen met een
slechte voedingsstatus. Wij vragen ons af of het meerwaarde
oplevert voor de kwaliteit van zorg als we binnen de organisatie
meer aandacht te genereren voor het ‘refeedingsyndroom’ . Als uit
onze inventarisatie blijkt dat dit inderdaad voorkomt binnen de
patiëntenpopulatie willen we hiervoor een protocol ontwikkelen
om diagnostiek en behandeling te optimaliseren.

Doel van het initiatief:

Plan van aanpak:

Beoogde resultaten:

Behaalde resultaten:

Het ontwikkelen van een protocol voor instellingsbreed gebruik, om
patiënten die at risk zijn voor het ontwikkelen van het
refeedingsyndroom te detecteren. Op het moment van opname kan
dan specifieker en gestructureerder gekeken worden of patiënten at
risk zijn voor het ontwikkelen van een refeedingsyndroom, waarna
de nodige stappen dan ondernomen kunnen worden.
-

Literatuurstudie naar het refeedingsyndroom.
Inventariseren van het probleem op de meest at risk
afdelingen binnen Mondriaan.
- Zoeken van reeds bestaande protocollen en deze vergelijken
- Contact leggen met somatisch artsen betrokken bij de at risk
populatie hun ervaringen bespreken.
- Expert meeting met betrokken specialisten (psychiaters,
somatici, verslavingsartsen, etc.)
- Ontwikkelen protocol
Het hoofddoel van het project is meer aandacht genereren voor
somatische problematiek binnen de GGZ. Een aanzienlijk deel van
de patiënten wordt opgenomen in dienstsituaties. Juist op het
moment van opname moeten er een aantal beslissingen genomen
worden door arts en verpleging die directe consequenties hebben
voor de patiënt.
Een protocol of een flowchart kan op deze momenten dienen als
ondersteuning waardoor wij verwachten dat de kans op het missen
van een refeedingsyndroom en de daarbij passende complicaties
verminderd wordt.
Een half jaar na de introductie van het protocol kunnen wij de vraag
uitzetten naar artsen en/of de betrokken verpleging of men van het
protocol op de hoogte is en hoe vaak dit is gebruikt.
Literatuurstudie:
Uit onderzoek komt naar voren dat refeedingsyndroom in de
populatie van een algemeen ziekenhuis een veel voorkomende
complicatie is. Er zijn enkele studies gedaan naar het voorkomen
binnen de klinische verslavingszorg, hier wordt gesignaleerd dat
refeedingsyndroom af en toe voorkomt. Het acute gevaar zit in het
te snel starten van voeding wat tot potentieel ernstig complicaties
kan leiden (cardiale complicaties, Wernicke encefalopathie, etc.).
Observatie werkplek:
In de periode van dit doelmatigheidsproject hebben wij op onze
stageplekken het optreden van refeedingsyndroom bijgehouden en
in ieder geval drie bevestigde gevallen gesignaleerd (twee patiënten
werden ingestuurd naar het ziekenhuis).
Expert meeting:
Er werd een bijeenkomst georganiseerd met experts vanuit de
ouderenzorg, verslavingszorg en acute psychiatrie. De boodschap
was dat er meer aandacht moet komen voor de somatiek (zoals het
refeedingsyndroom) en hiermee voorkomen van complicaties
wordt breed gedragen.
Het opstellen van een overzichtelijk, beknopt protocol met
betrekking tot het refeedingsyndroom, liefst in de vorm van een
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flowchart, wordt door alle vakgroepen ondersteund.
Evaluatie:

De uitkomsten van het huidige project zullen worden
gecommuniceerd aan de betrokkenen, bijvoorbeeld middels een
verslag met de conclusie van het huidige project of een
informatiebijeenkomst met de betrokken vakgroepen en
deelnemers aan de expert meeting. Hierop volgend zal er contact
worden opgenomen met de werkgroep voor medische protocollen
om richting te geven aan het opstellen van een protocol, al dan niet
met input van de huidige vakgroep. Na implementatie van het
protocol/flowchart kan er na 6 maanden worden geëvalueerd of
desbetreffende behandelaren op de hoogte zijn van het opgestelde
protocol

Borging:

Er was een brede belangstelling bij de verschillende medische leden
voor dit doelmatigheidsproject. Implementatie van een protocol
lijkt breed te worden gedragen over de verschillende medische
disciplines en zorgprogramma’s, zoals bleek uit de gevoerde
expertmeeting. Er is binnen de instelling een specifieke werkgroep
die betrokken is bij het opstellen en up-to-date houden van
protocollen. Gezien er een noodzaak is tot een instellingsbreed
protocol/flowchart met daarin de meest recente kennis op het
gebied van het refeedingsyndroom moet dit vanuit deze commissie
tot stand komen om te zorgen voor borging binnen het instituut. Tot
op heden is er nog geen officiële indiening gedaan bij de
desbetreffende commissie. Dit zal in de nabije toekomst volgen, na
evaluatie van het huidige project. De uitkomsten van het project
zullen naar alle betrokken partijen worden gecommuniceerd via
een nog nader te bepalen platform.

Generaliseerbaarheid
resultaten:

De resultaten van dit project zijn generaliseerbaar naar alle
klinische afdelingen van het instituut. Het is waarschijnlijk dat er
ook nog andere gelijkaardige onderbelichte somatische zorg is
waarvoor eenzelfde proces opgestart kan worden, bijvoorbeeld
middels een expertmeeting, om tot consensus te komen over het al
dan niet aanwezig zijn van een hiaat in de hulpverlening.

Rol AIOS:

Het organiseren van een expertmeeting, literatuurstudie doen naar
het voorkomen van het refeeding syndrome. Start maken met een
flow chart, hoe te handelen bij patiënt at risk voor het
refeedingsyndroom.

Leereffect project:

Meer leren over het fenomeen refeedingsyndroom.
Leren hoe het ontwikkelen en tot stand komen van een protocol in
zijn werk gaat.

Begeleiding AIOS:

Deelgenomen aan de expertmeeting. AIOS informeren over ervaring
in de praktijk met het refeedingsyndroom.

X Ik ga akkoord dat deze informatie via de website van de OOR regio openbaar gemaakt
wordt. [aankruisen a.u.b. indien akkoord]
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