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20 jaar jointcare Zna Jan 
Palfijn



‘20 jaar joint-care’ 

zna Jan Palfijn

Dr. Thomas De Smedt

09/11/2019, Bluepoint Berchem
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Dienst orthopedie zna Jan Palfijn

 Dr Peter Van Wellen

 Dr Anton Borms

 Dr Amit Bernat

 Dr Karl Verellen

 Dr Thomas De Smedt

 Dr Skrallan Verhasselt
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Joint care team

 Orthopedie

 Anesthesie

 Fysiotherapie

 Ergotherapie

 Verpleging

 Sociale dienst

 diëtisten
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ZNA Jan Palfijn – Aantal THP & TKP

2019 – Q1 en Q2



THP/TKP in day surgery?

Ook andere factoren spelen een rol

 Huisarts (Dr G. de Lendtdecker)

 Overheid (Dr. B. Winnen)

 Ziekenhuisfinanciën: kosten baten (Dhr. M. Meylemans)

hospitalisatie daghospitaal
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20 jaar  JOINT CARE
JAN PALFIJN - Orthopedie

Dagopname voor THP – TKP  :  een optie  ?

Dr. Peter Van Wellen



Evolutie  THP ,  TKP

Joint Care   1983

RAPID RECOVERY   2015

DAGOPNAME 2020 ?



Hoe het groeide…

Joint Care   1983   vanuit Biomet (Zimmer)   

Patiënten +zorgteam - samenbrengen 

- informeren

-voorbereiden
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Hoe het groeide…

USA  :  Joint Care    1983   WAAROM  ???

Behoefte aan :1. Informed consent – wetgeving USA

2. Kosten drukken (geen mutualiteit )

3. “Simply the Best Clinic” - “ranking” in USA
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Hoe het groeide…USA>Europa

België : 1998 in A.Z. Jan Palfijn : Dr. Tony Borms = VISIE

2000 in werking

Behoefte aan :    3. “Simply the Best”  patiënt !

1.  Informed consent 

2.  Kostenbesparend
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Kan het (nog) beter in 2015 ?

Wat leerden we in 2015 uit 15 jaar Joint Care ? 

Positief…JA     Negatief…NEEN

IN 2015 : Nieuwe eisen  :   van patiënten, hospitaal,    zorgverleners, overheid…  

Stilstaan is achteruitgaan…Jan Palfijn…
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Over wat ging het in RR 2015 ?
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Rapid Recovery 2015

Scandinavië  :   - gezondheidszorg qua organisatie: top !

- overheid gestuurd

- “evidence based “ – research !

- heup - en knieregister : resultaten ! 
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Over wat ging het(ook)in 2015? 

Euro’s – kosten drukken   - 408.000.000 E in  2015

Dus :  ……Verblijfsduur korter
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Rapid Recovery 2015:
Vraag vanuit… patiënten… !

 Wanneer terug sporten,werken….?

 Korter verblijf én kortere reva
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JOINT CARE   >   RR 2015 : 
WAT     ?

Groepsgebeuren bleef

Informatie     +    pre op. nazicht anesth.  

Efficiënt gebruik middelen + personeel: vplk, kiné , artsen

Operatie procedure optimaliseren - standaardiseren

…. 

ALTIJD  :  Patiënt EERST ! 
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Patiënt  en RR 2015

 Informatie  ! : begrijpelijk, mentaal voorbereiden   
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Patiënt –Mentaliteit    in RR 2015

‘Hospitaal is geen hotel’ 
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BREKEN MET TRADITIES: anesthesist +orthopedist  
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WAT     in OK bij RR 2015?



Anesthesie en RR 2015

Grenzen tussen Anesthesie en Orthopedie verdwenen

lokale infiltratie LIA: (epid.) katheters weg, tubeless patient
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Anesthesie en RR 2015

Anesthesie :  stop Morfine en geef Corticoïden
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Orthopedist en RR 2015

 LIA

 Geen knelband, geen drain 

 Geen gips , wel elastisch verband  24 uur
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Kinesist en RR 2015
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Tradities stop in RR 2015 : Kiné

 Kinetec

 Kiné thuis !
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Ontslagcriteria in RR 2015

 50 m stappen      - (90°flexie : geen belang)

 Zelfstandig wassen en aankleden

 Trappen

 Pijn onder controle, geen complicaties 
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Praktische gevolgen RR 2015



Praktisch in RR 2015 : Patiënt

-iedereen kwam in aanmerking, geen selectie van patiënten

-kwaliteit bleef, aantal complicaties daalde (DVT, decub. ) 

-tevredenheid +++ 
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Praktisch in RR 2015 : Hospitaal

-Logistiek moest volgen : snelheid , volumes, sterilisatie

-Verblijfsduur op recovery, zaal… daalde

-Tarificatie, Facturatie moest volgen

-Inkomsten idem
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Praktisch in RR 2015: Orthopedist

- Specialisatie = kwalitatief béter werk afleveren

- Grotere voldoening

- MAAR…minder tijd met patiënt 
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Praktisch in RR 2015 : Verpleging

- Routine > meer kwaliteit, geen tijdverlies (info, wassen …)

- Specialisatie in RR

- Geen/minder  WE werk : ingrepen op maandag en dinsdag
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Praktisch in RR 2015 : Kinesist

- Intensief op dag ingreep : stappen 3 u na ingreep   

>aanpassen werkschema 

- Geen/minder WE werk (idem vlpk)
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Praktisch in RR 2015: Huisarts

- Betrokkenheid (+) project

- Patiënt sneller terug bij HA… ? vrolijk ? 
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Gevaren in Rapid Recovery 2015 

- Learning curve… door snelheid 

> korte follow - up  vb. mobiliteit

> minder tijd voor patiënt op zaal ?

> complicaties… thuis optreden ? 

> meer werk voor huisarts ? 

> meer heropnames ? 

- Winst ?   Voor wie ? 

- Verlies ? Dreiging : Onder-financieren van THP en TKP ?
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Evolutie ligdagen 1992 – 2019 JP
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RR 2015  >>>>>> 2019
Can the Best get Better ? 

DAGOPNAME  !!!!!

HOE ?

…….Natuurlijke evolutie ? 

2020 :  500.000.000 Euro besparen  (budget 27 miljard)



DANK U
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Dagziekenhuis TKA - THA

Dr. A. Bernat

20 jaar Joint Care Symposia

Jan Palfijn Ziekenhuis

Merksem

Kunnen we het?

Is het nodig? 



6541www.zna.be

Agenda

• De uitdaging

• Het plan



6542www.zna.be

Agenda

• De uitdaging

• Het plan
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6543www.zna.be

De kernboodschap

• De vraag voor TKP/THP neemt toe

• Budget van de gezondheid

• Kosten stijgen

• Minder geld 

• Oplossing

• Dagkliniek

• Randvoorwaarden

• Selectie patiënt

• Transmurale zorg
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6544www.zna.be

De uitdaging

• De vergrijzing zet zich verder

• tussen 2017 en 2027 

• 6% stijging van het aantal 65-plussers

• Bron: 2000-2017: waarnemingen, Statbel; 2017-2027: vooruitzichten, Statistiek 
Vlaanderen
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6545www.zna.be

De uitdaging
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6546www.zna.be

De uitdaging

Otten 2010: Trends in aantallen knie- en heupartroplastieken
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6547www.zna.be

De uitdaging

Otten 2010: Trends in aantallen knie- en heupartroplastieken
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6548www.zna.be

De uitdaging

Historical (1993–2012) and projected (2015–2050) volume and 95%

prediction intervals of primary TKA procedures in citizens 40 years and

older from logistic (left) and poisson (right) model

Inacio 2017: Projected increase in total knee arthroplasty in the United States – an

alternative projection model.
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6549www.zna.be

Agenda

• De uitdaging

• Het plan
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6550www.zna.be

Definitie

Transmurale zorg wordt ook wel ketenzorg 
genoemd. 

Dit is een dynamische vorm van zorg, waarbij 
zorg wordt aangeboden door 
meerdere zorgverleners.

Dit kan bijvoorbeeld thuiszorg en de zorg van 
een huisarts en polikliniek betekenen.

Intramurale zorg en extramurale zorg worden 
gecombineerd. De betekenis van transmurale 
zorg is dus zorg die zowel in huis als op locatie 
wordt geleverd.
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http://www.medicalgroep.nl/zorgverlener/
http://www.medicalgroep.nl/thuiszorg/
http://www.medicalgroep.nl/intramurale-voorziening-behandeling/
http://www.medicalgroep.nl/extramurale-zorg/


6551www.zna.be

Waarom transmurale zorg

Sterk groeiend aantal chronische ziektes

• DM

• Cardiovasculair

• COPD

• Neuro-psych. aandoeningen

• Stijging van levensverwachting

• Verhoogde kans op pathologie

• Verhoogde kans op co/multimorbiditeit

• Medische vooruitgang

• Negatieve trend in levensstijl
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6552www.zna.be

Waarom transmurale zorg

Suboptimale zorg bij overdracht 1/2

• Ziekenhuis – huisarts

• Ziekenhuis – verzorgend personeel

• Ziekenhuis – zorginstelling

• Veiligheid van patiënt

• Foute behandeling

• Onnodige onderzoeken, medicatie, 
complicaties …..

• Verhoogde uitgave en verlenging verblijf

1 Beach C. 2003: Profiles in patient safety
2 Zwarenstein M. 2000: collaboration nurses and doctors 
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6553www.zna.be

Waarom transmurale zorg

Patiëntgerichte zorg
• Verwachting van patiënt 

• Patiënt en omgeving meer actief betrokken

• Therapietrouw

• Patiënt bewust van                          
therapie 

• Meer kans op succes

• Kosteneffectief

1 Fox NJ 2005: the “expert patient”
2 Wensing M 2000: evidence based patient empowerment 
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6554www.zna.be

Waarom transmurale zorg

Patiëntgerichte zorg

• Meneghini 2017 percepties van de patiënt

• 54% wisten dat dagziekenhuis mogelijk is

• 1/2 mannen en 1/3 vrouwen 

• Vonden het ok om heup/knie prothese in 
dagziekenhuis te krijgen

• Wensen de 2de operatie ook in 
dagziekenhuis

• 2/3 geloven dat thuis de beste plaats is voor 
revalidatie 

• OARA score (outpatient arthoplasty risk 
assessment)  
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6555www.zna.be

Waarom transmurale zorg

Verkorting van ligduur
• Onnodige heropnames

• Kostenbeheersing

• HOPE1 2009 Gem ligduur EU27

• 1980: 11 dagen vs 2004: 7 dagen

• België 2004: 8,3 dagen

• Denemarken 2004: 3,4 dagen

• Scott 2013 kostreductie dagziekenhuis

• Totale besparing inclusief revisie en heropname

• $ 8527 dagziekenhuis

• $ 1967 1-2 dagen

1 European Hospital and Healthcare Federation
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6556www.zna.be

Waarom transmurale zorg

Toename structurering en organisatie 
eerste lijn 1

• Zorgtrajecten diabetes en chron. 
nierinsuff

• Geïntegreerde diensten voor 
thuiszorg

• uitbouw samenwerkingsrelaties

• Ziekenhuis – huisarts

• Ziekenhuis – medische personeel

1 Golden 2010: Care management's challenges and opportunities to reduce the rapid
rehospitalization of frail community-dwelling older adults.
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6557www.zna.be

Waarom transmurale zorg

Evolutie in informatie en communicatie

• Uitwisseling gegevens tussen 
zorgverleners

• Zelf patiëntendossier beheren
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6558www.zna.be

definitie

Coxartrose en Gonartrose

• Chronische pathologie

• Jong en oud

• Invloed op kwaliteit van leven

• Mobiliteit

• zelfredzaamheid

• Isolatie 

• Passieve pathologie met actieve 
behandeling

• Gelokaliseerd ziekte (heup / knie)

• Directe genezing (gang en mobiliteit)
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6559www.zna.be

Waarom dagziekenhuis?

Overheid vraagt

>Minder kosten

>Minder verblijf in ziekenhuis 

>Minder …..

Thuis

>Meer rust 

>Meer gekend omgeving

>Meer comfort

Gewone leven hervatten
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6560www.zna.be

Waarom past dit in transmurale zorg?

• Chronische pathologie met stijgende 
incidentie

• 2x meer THP

• 4x meer TKP

• Operatieve mogelijkheden

• Snelle revalidatie technieken

• Betere pijncontrole

• Minder wondproblemen

• Patiënten willen en kunnen meer 

• Verkorting van ligduur
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6561www.zna.be

Aandachtspunt

• Patiënt selectie 

• Samenwerking huisarts – specialist 

• Goede uitleg  

• Verwachting van patiënt respecteren
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6562www.zna.be

Aandachtspunt

• Communicatie specialist – huisarts - verzorgend 
personeel

• Hopelijk beter na dit symposium

• Nieuw EPD systeem

• Rechtstreekse telefonische beschikbaarheid van specialisten voor de huisarts

• COZO (niet ideaal maar bestaat)

patiënt kinesist  

verpleging 

huisarts 

orthopedie 
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6563www.zna.be

Kunnen we het maken? “Yes we can!”

Enkel als we samenwerken

specialist

huisarts

kinesist

verpleging
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One day clinic
totale knieprothese 

Praktische aanpak
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Wie komt in aanmerking? inclusiecriteria

OARA score (outpatient arthroplasty risk 

assessment score)

 OARA evaluates 9 categories of health

 General health

 Hematological

 Cardiac

 Endocrine

 Gastrointestinal

 Neurologic/Psychiatric

 Renal

 Pulmonary

 Infectious diseases

 Each category has a point value. Patients who score a total of 60 or above are considered to be at high risk 
for complications; they are not good candidates for outpatient surgery. Published studies have found OARA to 
be more sensitive for outpatient joint surgery than the ASA score. [1-3]

ASA score (american society of 

anesthesiology)
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Exclusiecriteria voor one day patient

Bilateraal TKP

Bloedingsziekte

THP voor fractuur

Musculoskeletale of neurologische ziekte

Complexe procedure ( status na osteotomie of fractuur)

Complicaties perioperatief

Geen opvang

J of arhtoplasty 32(2017)2325-2331
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Praktisch voorbeeld: Hvidovre

Denemarken 
Preop inclusiecriteria

 Asa 1 en 2 (asa 3 heeft 3x groter risico 
op falen )

 Max tweede op agenda

 Niet alleenstaand en goede sociale 
omkadering

 Bmi < 35

ontslagcriteria

 < 500ml bloedverlies

 Op afdeling voor 15u

 Geen anemie ( bleek, duizelig)

 Goede oefeningen met kine

 Spontaan urineren

 Pijn <3 rust en <5 bij bewegen

 Heeft iemand thuis 

 Is gemotiveerd om naar huis te gaan

 Rx is goed

30% komt in aanmerking waarvan 50% effectief one day wordt= 15% van alle 

thp/tkp/ukp……………..maar
67



Denemarken opmerkingen

Preventieve geneeskunde

Fitte patienten

Fitte dokters

Lage BMI : zelden boven 35

Iedereen fietst

50% knieen zijn uni 

prothesen

Cultuur om snel naar huis te 

gaan 68



Andere landen

Outpatient ≠ one day
clinic

Straat over naar 
instelling

Mannen, BMI , leeftijd

Mean los : 4 dagen

Patient is gemiddeld 
jonger dan bij ons 

Thp: 58j TKP : 62j

Niet meer heropnames 
of complicatie

Hoge 
tevredenheidsscore

JBJS reviews 
2016;4(12):e4

JBJS:June 19,2019 
vol101-issue12-pe59

11% outpatient

Jonger 5J dan 
opgenomen pt

Zelfde complication rate
en heropname %

Meer mannen outpatient

X.Cassard(Ort&traum
2018)

Nederland

enkelingen 

Stephan Vehmeijer
(THP)

Nanne Kort : (tkp)

Duitsland :

geen interesse in 
kortere ligduur
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Hoe starten?

Enkele bemerkingen vooraf

 Doel : goede, veilige behandeling van een 
tevreden patient zonder nevenwerkingen

 Streven naar dagkliniek : maakt betere 
protocols , doet nadenken over 
procedures . 

 Dagkliniek is niet het belangrijkste

 Ziekenhuizen met reeds goede fasttrack
protocols : meer kans op succes

 Tegen de stroom in betekent weerstand 
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recommended 
protocol for ERAS 
for total joint 
arthroplasty. 

Enhanced recovery after surgery
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Preoperatief psychologie

 Educatie : infosessie, 

brochure, app, 

instructievideo : allemaal 

met dezelfde informatie : 

geen tegenstrijdigheden

 Verbale communicatie : 

iedereen zegt hetzelfde : 

verpleging, planning, 

huisarts , specialist

 Idealiter kennen ze iemand 

die het gedaan heeft in 

dayclinic
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Preoperatief 

: medisch

Preoperatieve checks + consult anesthesie

Duidelijke communicatie 
over thuismedicatie en 
interacties

Antico

nsai

Laag HB erkennen en behandelen

Glycemie onder controle

Infectie preventie :huid, uwi, longen
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Preoperatief 

: sociaal

 thuissituatie 

 Alleenstaand?

 Kinderen? Goede 
buren?

 Moeilijke woning

 Trappen

 Revalidatiecentrum 
overwegen

 Thuisverpleging 

 In Jan palfijn : uitleg 
tijdens infosessie over 
de opties
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Preoperatief : fysiek

 Conditie op peil?

 Preoperatief training overwegen?

 In Jan palfijn : preoperatief kine mogelijk!

 Metingen om evolutie wetenschappelijk en

objectief te volgen
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perioperatief

 Spinale anesthesie?

 Routine procedure door ervaren team : 1 u 

operatietijd

 Vermijden bloedverlies : chirurg-anesthesie

 Operatietechniek : secundair belang

 Wel LIA

 Toegangsweg belang : niet bewezen!

 Korte tijd op recovery

 Vermijden misselijkheid 

 Stappen : vanaf op de afdeling!
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• Patient anxiety

• Physician anxiety

• Perfused parenteral drug administration

• Passive rehab

• Side effects

• Reimbursement

• Patient safety monitoring

• Patient education and multimodal analgesic

• Strict release criteria

• Functional

• Physiological

• Oral drug administration

• Early active independent rehab

• Modern POVN reducing analgesia

• Cost reduction as a result of reduced LOS

• Home care follow by nursing surveillance

Traditional concerns Full Function Faster answers

Vroeg ontslag : bezorgdheden

With today’s knowledge and technology, once the patient meet the critical requirements, there are no 
medical acts that can only be performed in a hospital setting and not at home.



 Ontslagcriteria

 Op afdeling voor 3 PM

 Stappen met krukken

 Geen actieve bloeding

 Geen tekenen van anemie met duizeligheid

 Pijn in rust max 3 en in beweging tot 5 (vas

score)

 Kunnen plassen

 Gemotiveerd zijn voor ontslag

ontslag



 Voldoende uitleg 

 Medicatie

 Documenten mee naar huis

 Wondzorg

 Pijnstilling

 Wat te verwachten

 Kine

 Controle afspraak

 45 minuten uitleg door afdeling voor ontslag in Denemarken en …

 1 vpk voor drie patienten dagkliniek

ontslag



Morfine vermijden!

 Misselijkheid en braken

 Plasproblemen

 Duizeligheid

 Hoe de pijn voldoende stillen? 

 Multimodale pijnstilling voldoende?

Enkele opmerkingen : anesthesie 1 



Hoe nuchter wil je een patient perop?

Patienten in nuchtere 
status perop riskeren 

meer verlies aan 
proteinen en nitraten 

tijdens ingreep

Colorectale chirurgie 
heeft nut bewezen 
van carbohydrate 
loading 2H voor 

operatie 

NygrenJTThorellALLjungqvistO
.Preoperative oral

carbohydrate nutrition: an
update. Curr Opin Clin Nutr
Metab Care2001; 4: 255–9

NoblettSEWatsonDSHuongHDa
visonBHainsworthPJHorganAF.

Pre-operative oral 
carbohydrate loading in 

colorectal surgery: a 
randomized controlled trial. 
Colorectal Dis 2006; 8: 563–9

300ml heldere drank 
2u prior surgery 

Opmerkingen : anesthesie 2



 Addressing the patient’s well-being at 3 levels:

1. Psychological

Setting and meeting realistic expectations 
through educational meetings

2. Physiological

Optimizing the physiological function to 
minimize side  effects and complication

• PONV prophylaxis

• DVT prophylaxis

• AB prophylaxis

• Blood management

3. Functional

Function enhancing surgery combined with 
early mobilization

Multi-factorial patient approach

opmerkingen



The orthopedic surgeon target pyramid

GOD’s

INNOVATORS

SHOW ME MORE

FOLLOWERS

STATUS QUO’ERS

Global Orthopedic Divas

Younger, restlessly and 

actively looking for 

improvement

Younger, receptive to 

change and improvement 

of their practice

Typically implement what 

the big companies want

Older, no risk profile. 

Reluctant to change.



Multi-disciplinary teamwork

orthopeed

Verpleging afdeling

kinesist

operatiekwartieranesthesist

ziekenhuismanagement

overheid



Veilig, vlot en vrolijk 
naar huis

Dr. Dries Van Doninck

Dienst anesthesie ZNA JP



Veilig, vlot en vrolijk 
via dagziekenhuis ??

Dr. Dries Van Doninck

Dienst anesthesie ZNA JP



Veilig
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NU

 Preoperatieve raadpleging

 klinisch

 technisch

 Individueel

 problemen voorkomen

U stelt zoveel 
vragen, dokter ?
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In Dagziekenhuis ?

 Preoperatieve consultatie door huisarts ?

 informed consent ?

 technische onderzoeken

 ASA klasse

 cardio …

problemen voorkomen ?



Vlot
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 Kehlet 1990

 snel herstel

 multimodaal

 stress respons

ERAS
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 stress reductie

 non-opioïd analgesie

 fysieke activiteit

 enterale voeding

ERAS

perioperatieve pathofysiologie

postoperatieve fysieke capaciteit

morbiditeit en revalidatie noden
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 AA vs spinaal

 uitgebreid ERAS protocol

 kortwerkende producten

 additieve LRA

NU
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 Ready !

 LRA : FIB - LIA

 liposomale
bupivacaïne ?

In dagziekenhuis ?



Vrolijk

95



96

 preoperatief starten

 multimodaal

 PONV

 flowcharts

Pijnbeleid NU

 Paracetamol 1 g

 Omeprazole 20 mg

 Naproxene 550 mg
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101
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 schema vanuit anesthesie

 educatie

 multimodaal

 opiaten ;

 Oxycontin 5-10 mg/d PO

 Oxynorm 5 mg SL escape (max /4u)

 hoelang ? opvolging ?

Pijnbeleid in dagZH ?



Oefening baart kunst…
Beter in – Beter uit

Jo Bastiaenssens

Kinesitherapeut



Preoperatief trainen bij THP en TKP

Evidence based ?

Niet 100% bewijs
Meer voor TKP
Aangepast aan patiënt
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Wat willen we trainen ?

Cardiovasculair verbeteren of onderhouden

Zelfredzaamheid postop verhogen

Gangreva met krukken aanleren of aanpassen

Traplopen

Transfers en ADL inoefenen     ergotherapeute

Coaching
Patiënten informeren, stimuleren en motiveren 

Stimuleren tot oefenen en bewegen ; “rust roest”

Gewichtsverlies     diëtiste 
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Wat willen we trainen ?

Verbeteren van ROM

Extra aandacht voor extensie-training van de knie

Invloed van hamstrings beperken door stretching en 
hamstrings fatique-training 

Spierversterkend algemeen

Core stability
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Spierversterkend specifiek 

Knieprothese
VMO en Q-ceps

20 tot 40% verzwakking

Heupextensoren en 
rotatoren

Tot 27% verzwakking         
( mogelijks door gebruik 
van krukken)

Zowel open als gesloten keten

Heupprothese
Extra aandacht voor gluteus
medius  door anterolaterale 
approach
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Wat willen we trainen ?



Hoe willen we trainen ?

Oefenprogramma van minstens 4w

2x week + testafname

Testafname 

Kracht – mobiliteitsmeting

Vragenlijsten pre-postop : HOOS - KOOS

( cfr move-up Dr. Jan Berger)

Postop herhalen    evolutie
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Opname : 
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( one)-day



Pas op voor 

Post op zwelling 

ROM ↓

Spierinhibitie 

Wondproblemen cfr vpk

Complicaties tijdens ingreep
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Bronvermelding
Muscle weakness in hip osteoarthritis : A systematic review -> A.Loureiro,P. M.Milss et al. American college of rheumatology 2013

Hip muscle weakness in individuals with medial knee osteoarthritis -> R.S.Hinman, M Hunt et al. American college of rheumatology 2010

Prehabilitation before knee arthroplasty increases postsurgical function:Acase study -> J.Jaggers,Crystal D.Simpson et al. Journal of strength and
conditioning researh

Role of muscle in the genesis and management of knee osteoarthritis -> Kl.Bennel,Hunt,Wrigley, Hinman et al. Rheum Dis clin north am 2008 ed
34,p731-754

The effect op prehabilitation excerise on strength and functioning after tka -> Topp et al. American academy of physical medicine and rehabilitation 2009

Preoperative excerise boosts TKA outcomes -> Brown,Brosky,Topp et al. Lower extremity review magazine march 2010

Beter in Beter uit? Preoperatief trainen bij een primaire thp of tka-> W.van den Berg 6/2011

The effect of prehabilitation on postoperative outcome in patients following tka-> Dzenan,Merita, Fuad et al . Mecidcal archives january 2019

Preoperative physical therapy results in shorter length of stay and disscharge diposition following TKA -> Garrison,Schneider et al. Journal of rehabilitation
medicine 2019
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Moderne opvolging: MoveUP

Jan Berger

Medisch Diensthoofd Fysische Geneeskunde

ZNA



Evolutie naar Value Based Healthcare

- Core: Patient Value

- Value = Outcome/Cost

- Maximize the value for an individual patient
means to achieve the best health outcomes
that matter to this patient at the lowest
possible cost

Bron: M. Porter, Redefining Healthcare, 2006



Evolutie naar Value Based Healthcare

Move away from a supply-driven healthcare system organized
around what physicians do, toward a patient-centered
system organized around what patients need

Shift the focus from the volume and profitability of services 
provided, to the patient outcomes achieved
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Bron: M. Porter, Redefining Healthcare, 2006



International Consortium for Health 
Outcomes Measurement (ICHOM)

- Opgericht door Karolinska Institutet –
Harvard Business School – Boston Consulting 
Group

- Doel: ontwikkelen van standaard sets met 
outcomes en het gebruik en de publicatie 
hiervan promoten en ondersteunen.
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ICHOM standaard set prothesechirurgie

 Case-mix variables (leeftijd, geslacht, roken, 
fysieke activiteit, vroegere heelkunde, co-
morbiditeit,…)

 Treatment variables (vroegere behandelingen, 
huidige behandeling)

 Outcomes (gerapporteerde gezondheidsstatus 
en complicaties)
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ICHOM standaard set prothesechirurgie

Aan de hand van de bekomen resultaten

Intern: benchmarking tussen sites, best-practices overnemen, balast
elimineren

Extern: benchmarking tussen ziekenhuizen, informeren van patiënten



MoveUP in ZNA

 Software platform dat helpt met 
dataregistratie en begeleiding van het zorgpad

 Patiëntencontacten preoperatief en 
postoperatief

 Chatfunctie voor niet geplande contacten

 Dagelijkse therapie via eigen kinesist en/of 
app
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Doel:

Outcome registratie om continue verbetering te bekomen

Nauwere en naadloze samenwerking tussen zorgverleners in 
ziekenhuis – zorgverleners buiten ziekenhuis 

Start 01/01/2020

Bijscholing THP/TKP 11 en 12 januari 2020

1ste dag: algemeen theoretisch met o.a. video-operatie; doelgroep: artsen 
+ paramedici

2de dag: praktijk; doelgroep: paramedici

MoveUP in ZNA
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Verpleging zonder zorgen

Dennis Wargée - Afdelingshoofd

Nancy Van de Leest - JC Verpleegkundige

Hilde Latte - JC Verpleegkundige



20 jaar Joint Care

Evolutie op 20 jaar  veel 

verandert

Hoe verloopt een opname vandaag

Wat zijn onze aandachtspunten

Evolutie in nabije toekomst
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Info sessie

Week voor ingreep info sessie

Alle info omtrent opname en ontslag

Mentaal voorbereid 

opname drie dagen
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Traject opname dag 0

Operatie

Eerste mobilisatie

Opkomen

Maaltijd aan tafel en toiletgebruik wordt 
gestimuleerd

Transfers met behulp van rollator

IV antibiotica

130



Traject opname dag 1

TKP  verwijderen tensoplast verband

Verband enkel vervangen bij zichtbare bevuiling

RX

Verwijderen IV toegangsweg

Pijn medicatie per os volgens noodzaak
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Traject opname dag 1

Stimuleren zelfzorg, ondersteunen waar nodig

Rollator wordt vervangen door krukken

Comfortabele sportkledij/schoeisel

Geen nachtkledij!

Mobiliseren, mobiliseren, mobiliseren

Voldoende rust

Aangepast pijnbeleid volgens staand order
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Traject opname dag 2 tot ontslag

Bloedonderzoek  Hemoglobine bepaling

Maaltijden standaard aan tafel

Bedrust enkel bij noodzaak

Alle transfers zelfstandig uitvoeren

Instaan voor eigen ADL

Enkel ondersteuning waar noodzakelijk
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Traject opname

De rode lijn 

Veilig vangnet

Complicaties tijdig opsporen

Informeren 
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Verandering nabije toekomst

Infosessie afgestemd op één overnachting

Mentale vangnet wordt weggenomen

Spiegeling aan het Scandinavische model
Beroep op ondersteuning netwerk thuis

Ziekenhuis wordt onaantrekkelijk

Patiënt volledig op zichzelf aangewezen

Zorg  Coaching

135



Nieuwe traject: Infosessie

Nadruk wordt gelegd op ontslag na één dag

Mobilisatie zelfstandig zonder hulp dag 0

Info rol thuisverpleging na ontslag

Brochure met Q en A, tips & tricks,…
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Traject opname dag 0

Operatie voormiddag

Zelfstandig opkomen voor maaltijd en toilet

Coaching, geen fysieke ondersteuning

Enkel fysieke ondersteuning 

indien echt nodig

Pijnbeleid ifv mobilisatie
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Traject opname dag 1

Tensoplast verband verwijderen bij TKP

RX of bloedafname bij indicatie

Zelfstandig wassen en aankleden

Ontslag gesprek

Brochure

Functie thuiszorg
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Verloop thuis

Uitsluitend ondersteuning mantelzorg

Functie thuisverpleging: opvolgen en coachen

Geen zorgen overnemen

Patiënt wast en kleedt zichzelf
Hooguit ondersteuning bij voeten/rug

Dagelijkse “prik”

Nakijken en vervangen wondverband

Opsporen complicaties en doorverwijzen zo nodig

Aansporen tot mobilisatie/ aansporen gebruik pijnbeleid
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Samenwerking thuisverpleging

Groot deel van zorgen en opvolging 

verplaatst naar thuiszorg

Opvolging is vereist

Goede samenwerking 

van groot belang

Bijwonen van info sessies
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Complicaties

Meest courante complicaties

Oplijsting aanwezig in infobrochure

Wordt bij ontslag overlopen

Opvolging door thuisverpleging
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Complicaties

Nabloeding
Wonde blijft veel bloed afgeven  niet abnormaal

IJs applicatie!!!
Stelpt bloeden, neemt zwelling weg 

en vermindert pijn

Verband vervangen zodra verzadigd

Extra kompressen ter absorptie zo nodig

Dagelijks nazicht, enkel vervangen zo nodig
Elke manipulatie geeft kans op infectie
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Complicaties

Zwelling 

Roodheid en zwelling 

komen frequent voor

IJs applicatie

Niet te vergissen met infectie

Infectie

Warm, rood, pijnlijk, gezwollen en afgifte sereus vocht

Belangrijk om temperatuur op te volgen

Steeds contact opnemen met arts
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Complicaties

Blaarvorming

Reactie kleefpleister of zwelling  verband aanpassen

Blaar behouden en afplakken met extra kompressen

Kruisbesmetting voorkomen

Hematoom

Onderhuidse bloeding

IJs applicatie

Aanbrengen hirudoid
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Complicaties

Heupluxatie

Ernstige pijn, zwelling, hematoom, exorotatie en inkorting

Steeds contact opnemen met arts

Luxatie voorkomen  niet meer dan 90°plooien

DVT

Zwelling, zwaar gevoel, ernstige pijn, verkleuring, kramp in de 
kuit,…

Behandeling: Lange rekwindels en anti-co

Steeds contact opnemen met arts
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Complicaties

Anemie

Moe, duizelig, bleekheid, hoofdpijn,…

Symptomen zijn slechts enkele dagen na operatie zichtbaar

Steeds contact opnemen met arts

Pijn

Pijn kan de mobilisatie hinderen

Pijnmedicatie volgens nood van groot belang
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Bedankt voor jullie aandacht!
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Dagkliniek en Eerstelijn

Enkele eerste(lijns)bedenkingen

Dr. Guy De Lendtdecker
Huisarts
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OVERZICHT

 Doel

 Haalbaarheid

 patiënt

 Minimale vereisten

 Idealiter
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DOEL
patiënt zo efficient als mogelijk helpen 
(medisch,sociaal,financieel)

Focus op efficientie ligt naargelang stakeholder anders:

overheid:financieel(zo goedkoop mogelijk)
ziekenhuis:financieel(rendement)
eerste lijn:medisch(zo vlot mogelijk herstel
patiënt: sociaal(zo vlug mogelijk herstel)
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HAALBAARHEID

Landschap eerstelijn

Huisarts: solo-groep-medisch huis

Verpleging: solo- groep- organisatie 
(mutualiteit,zorgbedrijf, Wit-Gele Kruis…)

Kinesitherapie: solo- groep

Thuiszorg
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HAALBAARHEID

Capaciteiten organisatorisch verschillend

Interesse zorgverleners

Expertise zorgverleners (nascholing? extra opleiding?)

Verplicht of vrijwillig?

Vergoeding?
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HAALBAARHEID

Samenwerkingsverbanden eerstelijn:

huisartsen onderling

huisarts – verpleging

huisarts – kinesitherapeut

Samenwerkingverbanden tweede lijn:

bereikbaarheid

dringend advies

(spoed?reorganisatie?)
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HAALBAARHEID

Timing ontslag

weekend

feestdag

vakantie (wie neemt over ?)
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patiënt

Is elke patiënt geschikt?

Selectie? Wie beslist? Kan patiënt weigeren?

Penalisatie door overheid als quota niet gehaald?

Wie wordt gepenaliseerd? (eerstelijns? Tweede lijn?)
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MINIEME VEREISTEN

Peri-operatief
selectie patiënt (specialist +- huisarts?)

Pre-operatief
uitgebreide infomap vanuit tweedelijn
pre-operatieve onderzoeken door huisarts
(steeds ASA criteria als addendum in map)
welke nazorg is nodig?
wie contacteert verpleging? Kine?
Voorschriften verpleging (wie ondertekent?)
Voorschriften kinesitherapie (wie ondertekent?)
medicatie (attesten) en datum ingreep meedelen aan huisarts

163



MINIEME VEREISTEN
Post-operatief

hospitalisatieverslag (volledig!)

post-operatieve map

taakomschrijving postop follow up (wie doet wat)
tijdsschema follow up
(wond)controle huisarts
(wond)controle specialist
bloedname
inname tijdelijke medicatie
reactivatie patiënt (fietsen,autorijden, …)
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MINIEME VEREISTEN

Database met contactgegevens van alle actoren

Register (electronisch/ schriftelijk) van follow-up 
bijgewerkt door alle actoren
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IDEALITER

Database up-to-date van alle zorgverleners

Uniforme mappen in ZNA? 

Antwerpen??

Provincie Antwerpen???

Vlaanderen????
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IDEALITER

Uniform platform voor postoperatieve follow-up met 
integratie in de EMD’s!

Evolutie en geen revolutie

167



168



169



170



THP en TKP in dagziekenhuis

Financiële impact

Michiel Meylemans 

ZNA Finance



1. Financiële impact voor het ziekenhuis

2. Financiële impact voor de patiënt



1. Financiële impact voor het 
ziekenhuis
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Een ziekenhuisfactuur bestaat uit 4 onderdelen:

1) Verblijfskost = ligdagen

2) Medicatie

3) Medisch materiaal (bv. de kost van de prothese)

4) Artsenhonoraria

Een verkorting van de ligduur heeft vooral een financiële impact op de 
verblijfskost. Op de andere 3 onderdelen heeft dit quasi geen effect.



1. Financiële impact voor het 
ziekenhuis
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• Verblijfskost  Financieringssysteem van verantwoorde ligduur

• Dit systeem beloont in principe de ziekenhuizen met een kortere 
ligduur. 

APR-DRG Nationaal gemiddelde ligduur 

Vervanging van heupgewricht - ernstgraad 1 5,3

Vervanging van heupgewricht - ernstgraad 2 5,8

Vervanging van kniegewricht - ernstgraad 1 5,5

Vervanging van kniegewricht - ernstgraad 2 6,5
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Probleem: De totale heup en knieprothese zijn (nog) niet 
opgenomen in de lijst voor het aanrekenen van een 
chirurgisch dagziekenhuisforfait.

Gevolg: Indien er een THP of TKP in dagziekenhuis wordt 
uitgevoerd, ontvangt het ziekenhuis onvoldoende financiering 
om de kosten te dekken.  

Tijdelijke(?) oplossing: De patiënt toch één nacht laten 
verblijven. 

Definitieve(?) oplossing: Aanpassing van de 
financieringsmechanismes door de overheid.

1. Financiële impact voor het 
ziekenhuis



2. Financiële impact voor de patiënt
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Door een kortere opname zal de ziekenhuisfactuur voor de patiënt lager zijn:

• De verblijfskost daalt

• De materiaalkost blijft hetzelfde

• De medicatiekost blijft quasi hetzelfde (eerder lager)

• De forfaitaire honorariakost (remgeld) daalt bij een dagziekenhuis, maar blijft quasi 
hetzelfde bij een kortere of langere opname

Ligduur Verblijfskost patiënt

5 nachten 111,62

4 nachten 94,75

3 nachten 77,88

2 nachten 61,01

1 nacht 44,14

dagopname 0

Ligduur Honorariakost patiënt

5 nachten 75

4 nachten 75

3 nachten 75

2 nachten 75

1 nacht 75

dagopname 7,53 



Dank u voor uw aandacht
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BESLUIT
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Dagopname THP en TKP  ? 

JA… Jan Palfijn Merksem 

…we kunnen het…

MAAR… 
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Belang van een VISIE

Sinds 1998 Joint Care, Rapid recovery > 2019  en verder…
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Belang van een VISIE
ondersteuning vanuit overheid
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THP – TKP in 1 dag : Voorwaarden

1.KWALITEIT: Patiënt centraal

Toegankelijk en gelijkwaardig - tov >1d opname

Effectief - meetbaar

Efficiënt - economisch 

Veilig - min. risico, selectie patiënt en omgeving
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THP en TKP in 1 dag: vereisten ? 

Transmurale zorg

Samenwerking ziekenhuis en externe zorgverleners =partners

Noodzakelijke factoren:

-Patiënt en familie empowerment

-Communicatie tussen patiënt - zorgverleners en  zorgverleners onderling

-Veiligheids - ontslagmanagement
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THP en TKP in 1 dag : vandaag ?

Positief : . Groeiende org. Huisartsen

. Evol. inform. + commun. technologie

. Verbindt zorgverleners - Engagement partijen

. Geloof in project = ambitie JP (‘focused factory’)

Bezorgdheid: . Financiering (hosp., artsen, paramed.)
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THP en TKP in 1 dag : morgen ?

Overheid is goed bezig, interesse in (+) project rond DZ

1.Nomenclatuur 

2.Financiering                 

BESLUIT 2020 :  voorlopig THP en TKP in …
2 dagen                     
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Uitnodiging SYMPOSIUM 2025

tot binnen 5 jaar !


