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Langdurige Opleiding Zorgpaden 2015
Op 12 december 2014 ging de Langdurige Opleiding Zorgpaden 2015 van start. Negentien
nieuwe cursisten maakten de trip naar het opleidingscentrum in Leuven. De komende maanden
zullen ze leren om een multidisciplinair team te begeleiden in de ontwikkeling, implementatie en
evaluatie van een zorgpad. Naast kennisoverdracht wordt de nadruk nog sterker gelegd op de
ontwikkeling van vaardigheden.
Tijdens de voormiddag stelden de deelnemers zich voor. Het werd een aangename kennismaking,
in een gevarieerde multidisciplinaire groep. Dertien deelnemers zullen een zorgpad ontwikkelen
in hun ziekenhuis en twee in een psychiatrisch ziekenhuis. Één van de deelnemers zal een project
aangaan voor de thuiszorg en drie deelnemers starten een zorgpad in het revalidatiecentrum
waar ze werkzaam zijn.
In de namiddag kwam Maarten Andriessen (Organisatiepsycholoog)
zijn expertise delen rond het managen van complexe veranderingen, het
omgaan met weerstand van teamleden en motivatie.

19 deelnemers van de langdurige opleiding zorgpaden 2015:
Els Melkenbeke, ASZ Aalst

Lore Van Brussel, OLV Aalst

Brecht Jacobs, AZ Damiaan

Liesbeth Jame, OPZC Rekem

Stephanie Bataillie, AZ Groeninge

Tamara Schoefs, OPZC Rekem

Jasmien De Doncker, AZ Groeninge

Joke Raats, Revalidatiecentrum De Mick

Petra Olislaegers , AZ Sint-Maarten

Alexis Delbaere, Sint-Vincentius ziekenhuis

Jessica Samaey, AZ Zeno

Nancy Vanderstichele, Sint-Andriesziekenhuis

Dimitri Gaethofs, Domus Medica

Joyce Bakker, St Jans Gasthuis Weert

Katleen Cuyvers, Heilig Hartziekenhuis Mol

Sophie Van Kerckhoven, UZ Brussel

Tom Geuns, Jessa Ziekenhuis

Iris Defraeye, Zeepreventorium

Evi Vijverman, Nationaal MS-Centrum

PAGINA

2

Bijeenkomst zorgpadcoördinatoren
Op 4 december 2014 werden zowel de Vlaamse als de Nederlandse coördinatoren uitgenodigd voor de
gezamenlijke coördinatorenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst werd de centrale plaats van de patiënt
centraal in ons gezondheidszorgsysteem besproken. We wilden namelijk samen nadenken over methoden
om de patiënt als partner te betrekken bij zorgpaden.
In de voormiddag gaf dr. Ilse Raats van het CBO een overzicht van de methoden en
ervaringen met patiëntenparticipatie. Hierbij benadrukte ze dat een integrale aanpak
noodzakelijk is. Ilse besprak een aantal methodieken waarbij patiënten een rol kunnen spelen bij
de verschillende aspecten van zorg. Bij Experience based co-design is de patiënt als partner
betrokken gedurende het hele verbeteringstraject dat uit vijf fasen bestaat. Volgens het model
gedeelde besluitvorming van Elwyn (2012) kan je patiënten tevens beschouwen als partner bij de
uitvoering van de zorg. In dit model kunnen drie fasen onderscheiden worden die de patiënt en
de zorgverlener ondersteunen tijdens de consultatie: de keuze, de optie en de beslissing. Op
een derde niveau kan de patiënt tevens een belangrijke rol spelen bij de evaluatie van zorg via o.a. Patient
Reported Outcome Measures of kortweg PROMs waarbij de kwaliteit van de zorg gemeten wordt vanuit het
patiëntenperspectief.
Vervolgens gaf prof. dr. Ann Van Hecke (U Gent) een
overzicht van de resultaten van de participatiecultuurpeiling.
Aan de hand van deze peiling wil men inzicht verwerven in
de mate van patiëntenparticipatie op afdelingen vanuit het
perspectief van de zorgverleners. Deze peiling werd in
september 2014 uitgevoerd in 15 Vlaamse ziekenhuizen. Uit
de resultaten blijkt dat hulpverleners met een hogere
o p l e i d i n g z i c h c om p e t e n t e r v o e l e n m . b . t .
patiëntenparticipatie. Ze ervaren echter minder
ondersteuning van supervisor en collega’s om patiënten te laten participeren in de zorg. Hulpverleners die
daarentegen de patiënt meer informeren gaan de patiënt ook meer raadplegen en laten beslissen. De toepassing
van individuele interviews, informatiebijeenkomsten en eigenkracht conferenties gaven hogere scores qua
patiëntenparticipatie.

Na de lunch werden de deelnemers aan het werk gezet. Ze konden zich verdiepen in één van de vijf thema’s die
in de voormiddag aan bod waren gekomen, namelijk Experience Based Co-Design (EBCD), Focusgroepen/
spiegelbijeenkomsten, shadowing, PROMs en gedeelde besluitvorming. Nadien werd de opgedane kennis
teruggekoppeld naar de grotere groep. Op deze wijze kregen de deelnemers op korte tijd een dieper inzicht in
de verschillende vormen van patiëntenparticipatie.
De boeiende dag werd afgesloten met een toelichting door mevr. Gerda
Verheyden over de initiatieven in GZA (Gasthuiszusters Antwerpen) om
de patiëntenbeleving te verbeteren. In de GZA ziekenhuizen wordt het
verankeren van een optimale patiëntenbeleving in de organisatie als een
belangrijke pijler opgenomen in de beleidsvisie. Om indrukken en ervaringen
te verzamelen van de patiënten werd een belevingsroute uitgewerkt. De
gezellig ingerichte borstlounge (foto links) moet een oase van hoop zijn
voor vrouwen die te kampen hebben met borstkanker. Zij kunnen in deze
ruimte terecht bij specialisten voor een babbel of voor het aanpassen van
een prothese.
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