N i e u w r e va l i d a t i e c o n c e p t
Beter resultaat, minder
ligdagen bij Heliomare

“Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is bekend dat zo
snel mogelijk starten van de revalidatie een substantieel beter
eindresultaat oplevert in termen van mobiliteit en zelfverzorging.
Met name geldt dit voor patiënten met een dwarslaesie, een
hersenbloeding of herseninfarct (CVA)” aldus dr. Tijs van Bezeij,
revalidatiearts van Heliomare in Wijk aan Zee.

Heliomare wilde daarom sneller dan gebruikelijk deze patiënten van
het ziekenhuis overnemen om zo vroeg mogelijk met revalideren te
starten. Bijna alle ziekenhuizen waarmee Heliomare nauw samenwerkt
gaven daaraan graag hun medewerking. Kort na ziekenhuisopname
wegens een dwarslaesie of CVA zijn de patiënten nog instabiel en
moeten dus 24 uur continue bewaakt worden. Daarvoor bouwde
Heliomare de nieuwe afdeling genaamd Optimum Care.
Sprekende Resultaten
Een vergelijking toont de resultaten van patiënten op de Optimum
Care (OC groep) en vergelijkbare patiënten die niet op de Optimum
Care hebben gelegen. (Controle groep)
Het traject van diagnosestelling ziekenhuis (ZH) tot ontslag Heliomare
(HM) van de OC groep en de controlegroep. Eveneens de duur van
terugplaatsingen naar het ziekenhuis (TP; moment van TP is wisselend
en daarom is plaatsing in figuur willekeurig gekozen). Onder de
balken: de mediane duur per onderdeel in dagen (*totale duur
regulier klinisch traject). De mediane tijd dat iemand opgenomen is
in het ziekenhuis voor opname in Heliomare is 29 dagen korter voor
de OC groep dan voor de controlegroep. De duur van de klinische
opname in Heliomare is 42 dagen korter voor de OC groep dan voor
de controlegroep. De mediane duur van opname op OC is 29 dagen.
De afdeling Optimum Care bewaakt hun patiënten door 24/7 de vitale
waarden te meten en te registreren in het Elektronisch Dossier. Via een
zogenaamd Schipholbord hebben de artsen en verpleegkundigen een
beeld welke patiënten op welk moment hulp nodig hebben. CarePoint
is er trots op dat zij voor deze innovatieve afdeling van Heliomare het
Elektronisch Patiënten Dossier, Schipholbord en de koppelingen met de
bewakingsmonitoren mocht implementeren. CarePoint heeft ook als klant:
Isala Klinieken, Catharina Ziekenhuis, UMC Utrecht, Meander Medisch
Centrum, Medisch Spectrum Twente en St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.
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