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Medical Audit Reumatoïde artritis
Vrije vragenlijst

Tabel met criteria ter onderbouwing van de vragen in de medical audit reumatoïde artritis. Element van zorg Aanbevolen handelswijzeAcceptabel alternatief

A. Algemeen

Aanwezigheid overzichtsformulier / EPD Overzichtsformulier in dossier opnemen.

Reumaverpleegkundige in vroege fase bij zorg betrekken

B. Diagnose  

1e consult reumatoloog Tijdsperiode tussen verwijzing van huisarts en eerste consult dient minder te zijn dan drie weken.

Serologische markers Serologische markers als RF of anti-CCP

Röntgenonderzoek Röntgenfoto’s van X-thorax, handen en voorvoeten zijn in het beginstadium gewenst, om de diagnose te
ondersteunen en om de prognose in te schatten.

C. Therapie  

Medicamenteuze behandeling met MTX en foliumzuursuppletie Het is aanbevolen de behandeling snel te starten met een krachtige DMARD bij voorkeur MTX met
foliumsuppletie.
Andere DMARD.

Informatievoorziening Patiënten die de diagnose reumatoïde artritis krijgen, hebben behoefte aan informatie over de ziekte,
behandeling, therapie en prognose.

Anti-TNF Falen op 2 DMARDS waaronder één MTX in adequate dosering.Ander biological of intolerantie.

Gebruik DMARD’s Uitvoeren van laboratorium controles.

Gebruik NSAID’s Maagbescherming conform de richtlijn NSAID-maagschade.

D. Follow-up  

DAS-28 gestuurd werken. Start DAS-28 meting voor aanvang medicatie.Ander gevalideerd instrument voor het meten van de ziekteactiviteit.

Registreren DAS score. DAS-28 scores worden bij voorkeur elektronisch vastgelegd.

Bereiken complete remissie binnen halfjaar. Gelijkwaardig ander perspectief.

Chronische follow-up Bij een DAS-28 > 3,2 ten minste 4 keer per jaar.
Bij een DAS-28 > 2,7 ten minste 2 keer per jaar.
Bij een DAS-28 > 2,6 ten minste 1 keer per jaar.

 

1 - Reumatoïde artritis

1. Is er een overzichtsformulier in het dossier
waarin informatie is opgenomen over de
belangrijkste diagnoses, antireumatische
medicatie en het stoppen van medicatie?

 Ja

Nee

2. Is de reumaverpleegkundige of -consulente in
de vroege fase van diagnose ingeschakeld?

 Ja

Nee

3. Is de tijdsperiode tussen de verwijzing van de
huisarts en het eerste consult bij de reumatoloog
minder dan 3 weken?

 Ja

Nee

4. Zijn serologische markers (reumafactor,
anti-CCP) bekend?

 Ja

Nee
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5. Is er een röntgenfoto van de handen en
voorvoeten AP van de uitgangssituatie genomen?

 Ja

Nee

6. Is er een X- thorax van de uitgangssituatie
genomen?

 Ja

Nee

7. Is gestart met MTX met foliumzuursuppletie
binnen drie weken na het stellen van de
diagnose?

 Ja

Nee

8. Heeft blijkens het patiëntendossier adequate
uitleg en informatievoorziening plaatsgevonden
aan de patiënt en aan de huisarts?

 Ja

Nee

9. Krijgt de patiënt bij DMARD-gebruik
laboratoriumcontroles conform richtlijn NVR?

 Ja

Nee

10. Krijgt de patiënt bij NSAID-gebruik
maagbescherming conform de richtlijn
"NSAID-gebruik en preventie van maagschade"?

 Ja

Nee
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11. Heeft een DAS- 28 meting bij aanvang
medicatie plaatsgevonden?

 Ja

Nee

12. Zijn de DAS-28 metingen (elektronisch)
vastgelegd in het dossier van de patiënt?

 Ja

Nee

13. Is er binnen een halfjaar complete remissie
(DAS kleiner of gelijk aan 2,6) bereikt?

 Ja

Nee

14. Vindt bij een DAS-28 meting > 3,2 de meting
meer dan vier keer per jaar plaats?

 Ja

Nee

15. Vindt bij een DAS-28 meting > 2,7 de meting
minimaal twee keer per jaar plaats?

 Ja

Nee

16. Vindt bij een DAS-28 meting < 2,6 of
complete remissie de meting minimaal één keer
per jaar plaats?

 Ja

Nee
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