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 Het IRIS-project: een digitale sprong 

naar een warme palliatieve thuiszorg 

Pilootproject voor warme zorg op maat van de palliatieve thuispatiënt door gebruik te maken van een palliatief 

wachtsysteem in combinatie met een uniek multidisciplinair communicatieplatform. 

Inleiding 

“Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het 

leven.” Daar draait palliatieve zorg om. Het doel is niet meer om de patiënten te genezen, maar wel 

om hen zoveel mogelijk levenskwaliteit te bieden. Hiervoor is een sterk ondersteunend team van 

cruciaal belang.  

Meer en meer patiënten kiezen er bewust voor om thuis te sterven. Deze kwetsbare groep patiënten 

vraagt een groot engagement, ook buiten de werkuren. De huisarts is de spilfiguur voor het 

organiseren van deze zorg, samen met een team van zorgverleners. Door de groeiende aandacht voor 

een goede work-lifebalans van de hulpverleners, is er nood aan georganiseerde en gecoördineerde 

continuïteit van zorg. Tijdens de laatste dagen van het leven resulteert een gebrek aan communicatie 

vaak nog in onnodige ziekenhuisopnames. 

Samen streven naar dezelfde zorgdoelen 

Om een warme thuiszorg op maat te kunnen bieden, werd voor dit onderzoek het IRIS-project in het 

leven geroepen. Het bestaat uit een wachtsysteem van initieel 18 huisartsen in Berchem (Antwerpen), 

in nauwe samenwerking met verschillende thuisverplegingsploegen en Palliatieve Hulpverlening 

Antwerpen (PHA). Zo kan de patiënt of zijn familie te allen tijde, via de verpleging, een huisarts 

contacteren. Deze huisarts is steeds perfect op de hoogte van het dossier door een nieuw 

multidisciplinair communicatieplatform dat voor dit onderzoek ontworpen werd: het IRIS Palliatief 

Zorgdossier (IRIS PZ). 

Het IRIS PZ zorgt ervoor dat de betrokken zorgverleners op elk moment up-to-date informatie hebben 

over de patiënt. Dit multidisciplinair communicatieplatform is uniek in België. Via een eenvoudig 

dagboek kan er vlot gecommuniceerd worden. Belangrijke meldingen worden automatisch via mail of 
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SMS verzonden naar de betrokken partijen. Dankzij het IRIS PZ kunnen de zorgverleners samen streven 

naar een optimale zorg op maat van de patiënt en zijn familie.   

Het IRIS-project – de combinatie van het regionaal wachtsysteem met het IRIS PZ –  heeft gedurende 

12 maanden als proefproject gedraaid. Data voor het onderzoek werden vergaard op verschillende 

manieren: er werden interviews afgenomen van familieleden van palliatieve patiënten, tussentijdse 

vragenlijsten werden rondgestuurd en er werd een evaluatievergadering georganiseerd met alle 

betrokken zorgverleners. Via o.a. usage tracking werd ook onderzoek gedaan naar het effectieve 

gebruik van het IRIS PZ.  

‘IRIS brengt teams bij elkaar’ 

Semi-gestructureerde interviews (kwalitatieve evaluatie) 

Het eerste luik, het nieuwe communicatieplatform IRIS PZ, werd zeer positief beoordeeld. Alle 

zorgverleners vonden het platform erg gebruiksvriendelijk: het zorgde voor een vlotte 

informatiedoorstroming en een verbetering van de kwaliteit van de palliatieve zorg. Alle zorgverleners 

zouden het dan ook aanraden aan hun collega’s. Tijdens de evaluatievergadering werd gezegd: “IRIS 

brengt teams bij elkaar”, “Dit is fantastisch. Hadden we dit maar altijd.” 

Het aanmaken van een dossier werd door sommigen als belastend ervaren. Zij hopen dat dit in de 

toekomst gekoppeld kan worden aan het elektronisch medisch dossier (EMD) van de patiënten. 

Het tweede luik, het palliatieve wachtsysteem, werd eerder wisselend beoordeeld door de huisartsen. 

De meesten vonden het fijn om de zorg voor hun palliatieve patiënten te delen met hun collega’s. 

Anderen beschouwden het als een extra belasting omdat ze vaker wachtdienst hadden.  

De familie van palliatieve patiënten was zeer lovend over het IRIS-project. Het gaf hen een grote 

gemoedsrust te weten dat er steeds een huisarts bereikbaar was die het dossier kende. Daarnaast 

speelde ook een gevoel van veiligheid mee, omdat er steeds een ondersteunend team klaarstond om 

de patiënt en zijn familie te omringen met zorg op maat.  

Vragenlijsten na overlijden (kwantitatieve evaluatie) 

Gegevens werden verzameld over het aantal zorgverleners, het aantal patiënten en de gemiddelde 

inclusietijd ervan, de woonsituatie van de patiënten en het aantal dagboekmeldingen. 

Tijdens de 12 maanden van dit onderzoek (mei 2017 - mei 2018) waren 84 zorgverleners en 48 

patiënten actief in het IRIS-project. Er werden 379 dagboekmeldingen gemaakt door de zorgverleners. 

Gedurende een periode van 6 maanden werd de vragenlijst na het overlijden van een patiënt door de 

huisartsen 21 keer ingevuld. De vragenlijst peilde naar de evaluatie van het IRIS PZ op verschillende 

domeinen. 17 huisartsen (81%) vonden het IRIS PZ heel nuttig voor het leveren van kwaliteitsvolle zorg. 

(Figuur 1) 
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17 huisartsen (81%) vonden het IRIS PZ heel nuttig voor het uitwisselen van informatie tussen 

zorgverleners. Eén huisarts vond dit heel weinig nuttig. Hij noteerde als opmerking dat zijn patiënt 

slechts 10 uur in het IRIS PZ geïncludeerd was geweest. (Figuur 2) 

19 huisartsen (90%) vonden het IRIS PZ heel nuttig voor het verzorgen van de continuïteit van zorg. 

(Figuur 3) 

Verdere verspreiding in Vlaanderen 

Het IRIS-project is gestart als een kleinschalig proefproject. Ondertussen verspreidt het zich verder in 

Vlaanderen en geniet het meer en meer interesse. Het gebruik is niet meer exclusief voor patiënten 

met palliatieve zorgnoden, maar wordt uitgebreid naar andere patiënten uit de eerste lijn. IRIS wordt 

gratis aangeboden aan hun hulpverleners. Verder is de integratie met o.a. eHealth en Vitalink in 

ontwikkeling, waardoor dit communicatieplatform nog makkelijker inzetbaar wordt. Ook een 

rechtstreekse integratie in de huisartsendossiers staat in de steigers. Het IRIS-project wil bij uitbreiding 

de transmurale communicatie tussen de huisarts en de arts-specialist op termijn verbeteren. 

Besluit 

Het delen van zorg voor palliatieve, terminale patiënten buiten de werkuren hangt af van meerdere 

individuele en praktijkgebonden factoren, zoals bv. het aantal palliatieve patiënten per jaar. Een 

regionaal wachtsysteem met 18 huisartsen is voor de deelnemende artsen aan dit project goed 

werkbaar. Toch geven de meesten de voorkeur aan een implementatie in het grotere geheel van de 

huisartsenwachtposten. Het blijft moeilijk om een goede balans te vinden tussen werklast en 

gepersonaliseerde zorg op maat. 

Het IRIS-project heeft geleid tot een vruchtbare multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, 

verpleegkundigen en PHA, en geeft een erg veilig en gerust gevoel aan zorgverleners en mantelzorgers. 

Verder onderzoek naar kwaliteitsvolle palliatieve zorg is een absolute must. Met het oog op 

interprofessionele communicatie is hiervoor via het innovatieve IRIS-project alvast het startschot 

gegeven. 
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Figuur 1: Evaluatie van het IRIS Palliatief Zorgdossier voor het leveren van kwaliteitsvolle zorg 

 

Figuur 2: Evaluatie van het IRIS Palliatief Zorgdossier voor het uitwisselen van informatie tussen zorgverleners 

 

Figuur 3: Evaluatie van het IRIS Palliatief Zorgdossier voor het verzorgen van de continuïteit van de zorg 
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