Adviesdocument
Bijlage bij de module Gespecialiseerd zorgpad
De module ‘Gespecialiseerd zorgpad’ (2018) beschrijft het gespecialiseerd zorgpad voor kinderen
met overgewicht van het expertisecentrum in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch. Het
document is een best practice van de gespecialiseerde zorg voor het kind met overgewicht. Het gaat
hierbij dus niet om de reguliere tweedelijns zorg die zich hoofdzakelijk beperkt tot het uitsluiten van
medische oorzaken en gevolgen van het overgewicht, maar om een integrale medischpsychologische en multidisciplinaire aanpak. De module is opgesteld om andere ziekenhuizen te
inspireren om verdergaande zorg dan nu beschreven staat in de relevante richtlijnen op het gebied
van overgewicht te gaan bieden, die tevens aansluit bij de landelijke ontwikkelingen.
Bekend is dat er meer ziekenhuizen in Nederland zorgpaden hebben ontwikkeld met hetzelfde doel
voor ogen. In de komende jaren willen we daarom de inhoud van de ondersteuning en zorg binnen
deze zorgpaden verder afstemmen. Van belang blijft dat er een sluitende manier wordt gevonden
om de bijdrage vanuit de gespecialiseerde tweede lijn onderdeel te laten zijn van de landelijke
aanpak, om daarmee goede kennisoverdracht en samenwerking te garanderen bij de direct
betrokken professionals en passende ondersteuning en zorg te kunnen bieden voor alle kinderen
met overgewicht en hun gezin.
We hopen met de module een prikkel te geven om bovenstaande vraagstukken gezamenlijk met
andere partijen op te pakken. In de komende jaren kunnen hiervoor de volgende stappen worden
gezet:
•
•
•
•

•
•

Deze module over het gespecialiseerd zorgpad bespreken met collega kinderartsen van andere
ziekenhuizen;
Inventariseren waar de overeenkomsten en verschillen zitten in visie, proces, betrokken partners
en financiering;
Gezamenlijk bepalen van de hoofdlijn v.w.b. de rol en bijdragen van deze gespecialiseerde
tweedelijns zorg en aansluiting daarvan met partners;
Inventariseren vanuit de inhoud van de ondersteuning en zorg:
- Welke elementen generiek zijn en ook als zodanig georganiseerd moeten worden (via
richtlijnen e.d.);
- Welke elementen om lokale/regionale variatie vragen en hoe deze variatie eruit ziet bij de
betreffende ziekenhuizen;
- Welke (sub)specialisaties de verschillende gespecialiseerde centra en expertisecentra
hebben, zodat er ook een duidelijke verwijsstructuur kan ontstaan om het kind en gezin de
beste passende ondersteuning en zorg te bieden.
Bepalen wat er op landelijk niveau opgepakt kan worden om de randvoorwaarden te
optimaliseren voor de generieke onderdelen van de werkwijze binnen de centra;
De bevindingen vastleggen.
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Zo kunnen we komen we tot een landelijk gedragen werkwijze van de gespecialiseerde centra en de
expertisecentra, dat aansluit bij het landelijk model ‘Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en
obesitas’. Voor een goede inbedding in het landelijk model, adviseren wij om hiervoor aansluiting te
zoeken bij de partners die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van het landelijke model
ketenaanpak.
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