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Fonds ter ondersteuning van educatie bij een
orale antikanker therapie

Waarom EDU-CONTACT?
EDU-CONTACT is ontstaan vanuit de CONTACT-studie. CONTACT is een
project van KU Leuven en UGent, gefinancierd door Kom Op Tegen Kanker,
waarin in vier Vlaamse ziekenhuizen een zorgpad voor patiënten die
behandeld worden met orale antikanker geneesmiddelen wordt ontwikkeld,
geïmplementeerd en geëvalueerd. Het project wordt gecoördineerd door een
consortium met expertise in implementatieprojecten m.b.t. farmacotherapie
(prof. Veerle Foulon) en patiënten-participatie en zelfmanagement (prof. Ann
Van Hecke). Vanuit eerdere onderzoeksbevindingen van dit consortium werd
de nood aangevoeld om ziekenhuizen te ondersteunen bij de ontwikkeling en
optimalisatie van het zorgproces voor patiënten die behandeld worden met
orale antikanker geneesmiddelen. De CONTACT-studie probeert daarop een
antwoord te bieden.
Het grote verschil met een klassieke antikankerbehandeling die via een
infuus in een gecontroleerde ziekenhuisomgeving wordt toegediend, is dat de
patiënt zelf zijn antikankerbehandeling thuis moet uitvoeren. Dit brengt een
grote shift in verantwoordelijkheden met zich mee, van het oncologisch team
naar de patiënt en zijn mantelzorgers, waardoor het streven naar adequaat
zelfmanagement bij deze patiënten van groot belang is.
Van zorgverleners wordt verwacht dat ze op deze uitdagingen inspelen en
de patiënten voldoende ondersteunen zodanig dat de therapie thuis succesvol
kan uitgevoerd en volgehouden worden. Daarbij is het als zorgverlener niet
enkel belangrijk de patiënt en zijn omgeving goed op te leiden over alle
aspecten van het gebruik van het geneesmiddel, maar ook alert te zijn voor
elementen in het leven en de perceptie van de patiënt die een invloed hebben
op dit gebruik. Aandacht voor het psychosociale is hierbij ook cruciaal.
Aangezien het bij orale antikanker geneesmiddelen om een ambulante
therapie gaat, spelen ook zorgverleners in de eerste lijn (huisarts,
huisapotheker, thuisverpleegkundige) een grote rol in de opvolging. Ze
kunnen het eerste aanspreekpunt zijn voor vragen en/of problemen en
indien nodig doorverwijzen naar het oncologisch team.

Oprichting EDU-CONTACT fonds
Om aan de uitdagingen bij een orale antikanker behandeling tegemoet te
komen, is het noodzakelijk dat alle zorgverleners betrokken in de zorg voor
patiënten op orale antikanker geneesmiddelen (zowel in de eerste als in de
tweede lijn) over de noodzakelijke competenties beschikken om patiënten
goed te begeleiden, en dit zowel op inhoudelijk als op communicatief vlak.
Daarnaast is het belangrijk dat ze over gebruiksvriendelijke hulpmiddelen
kunnen beschikken om hun counseling vorm te geven.
Als eerst aanzet voor het ondersteunen van zorgverleners werd binnen de
CONTACT-studie een uitgebreid gevalideerd e-learning pakket voor
zorgverleners ontwikkeld dat erg hartelijk onthaald werd.
Hieruit is EDU-CONTACT ontstaan, een vervolginitiatief waarbij we
ondersteuning voor zorgverleners en patiënten blijvend willen stimuleren,
met steun van verschillende partners.
Enkele farmaceutische bedrijven gingen het engagement tot financiële
ondersteuning aan. Dit leidde tot de oprichting van het EDU-CONTACT
fonds.

EDU-CONTACT: dromen en ideeën omzetten naar praktijk
E-learning pakket voor zorgverleners eerste en tweede lijn
Status:
- Initiële ontwikkeling met steun van Kom Op Tegen Kanker
- Piloottest bij zorgverleners eerste lijn (n = 31)
- Uitgerold naar tweede lijn in deelnemende ziekenhuizen CONTACTstudie (n = 36)
- Update pakket met toevoeging nieuwe geneesmiddelen
- Inhoudelijke uitbreiding module nevenwerkingen met thema’s rond pijn
en vermoeidheid bij kanker, hematologische afwijkingen en aanvullende
behandelingen zoals bisfosfonaten, RANKL-inhibitoren etc.

Educatiemateriaal voor patiënten en zorgverleners
Status:
- Start ontwikkeling educatiefiches per geneesmiddel - voor patiënten
- Start ontwikkeling informatiefiches - voor zorgverleners
- Plannen voor onderzoek naar toepasbaarheid in de praktijk

Mobiele app voor zorgverleners voor bedside consulteren van
informatie
Status:
- Plannen voor ontwikkeling prototype
- Plannen voor piloottest van prototype rond gebruiksvriendelijkheid en
toepasbaarheid in de praktijk

Training voor zorgverleners rond zelfmanagementondersteunende vaardigheden
Status:
- Trainingspakket ontwikkeld bestaande uit presentaties en casussen
- Organisatie van 2 vormingsdagen in Brussel, en specifieke trainingen
op maat van deelnemende ziekenhuizen
- Mogelijkheid voor vervolgtraining met individuele feedback op
counseling vaardigheden uitgewerkt
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Een realisatie van

Collaborative Network to take Responsibility
for Oral Anti-Cancer Therapy

We hopen de continuïteit van dit initiatief te blijven garanderen.
Ondersteuning van verschillende partners, zowel professioneel als
particulier, blijft daarbij cruciaal.
Wil je graag meer weten over dit fonds en partnerschap, neem gerust
contact met één van ons op.
We bekijken graag met u de verdere mogelijkheden.
Contactgegevens
Prof. Veerle Foulon (Veerle.Foulon@kuleuven.be)
Prof. Ann Van Hecke (Ann.VanHecke@UGent.be)
Apr. Lise-Marie Kinnaer (Lisemarie.Kinnaer@kuleuven.be)

