Prijs Klinische Paden 2015
BELGISCH – NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN
CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS– EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN
CBO – A TNO COMPANY

De NKP Prijs Klinische Paden is een initiatief van het Belgisch – Nederlands Netwerk Klinische Paden.

De prijs wordt voor de zesde maal uitgereikt op donderdag 8 oktober 2015.
Het doel is om een zorgpad project te bekronen. Het project omvat de optimalisatie van een zorgproces
volgens de methodiek van het Netwerk Klinische Paden. Dit multidisciplinaire project, waarbij
tenminste drie disciplines betrokken zijn, dient uitgevoerd te zijn binnen een NKP organisatie (of
samenwerking tussen verschillende NKP organisaties). Het project wordt ingediend volgens het
onderstaande reglement.

Het winnende multidisciplinaire team ontvangt een juryprijs ter waarde van €2000. Daarnaast wordt
een publieksprijs uitgereikt van €500.

In dit reglement vindt u meer informatie over de richtlijnen en het verloop van de Prijs Klinische Paden
2015.

De winnaars van de Prijs Klinische Paden 2013 vergezeld door de jury
onder leiding van prof. dr. Walter Sermeus.
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STAP 1: Indienen van een abstract (ronde 1)
Het project wordt ingediend volgens bijgevoegd format voor abstract met een begeleidende brief.
In ronde 1 mogen per organisatie meerdere abstracts worden ingediend. Er kan echter slechts 1 project (abstract)
per organisatie door naar ronde 2.
Het is zowel mogelijk een abstract in te dienen voor een poster als voor een mondelinge presentatie.

In de begeleidende brief (max. 500 woorden) staat de motivatie voor selectie van het project beschreven. Voor
het abstract (in het Nederlands of Engels) geldt het vaste format uit de bijlage en telt max. 750 woorden
(lettertype Calibri, lettergrootte 11, regelafstand 1).
In het abstractformulier zijn de volgende zaken opgenomen:


Titel en auteurs



Contactgegevens hoofdauteur



Doelstellingen van het project



Methodiek



Resultaten



Conclusies



Beschrijving van enkele leerpunten voor andere NKP-organisaties

De abstracts dienen ten laatste op maandag 4 mei 2015 per mail zijn ingestuurd via nkp@med.kuleuven.be

De ingezonden abstracts worden geëvalueerd door de NKP-jury die zal beoordelen of het project kan doorgaan
naar de volgende ronde. De jury nomineert vijf abstracts voor een mondelinge presentatie op 8 oktober 2015.
Daarnaast kunnen de ingediende abstracts in aanmerking komen voor een poster. De selectie wordt 1 juni 2015
bekend gemaakt.

De NKP-jury bestaat uit een afvaardiging van experten van het Belgisch Nederlands Netwerk Klinische Paden.

Samenstelling van de NKP-jury:
-

Prof dr. Kris Vanhaecht

-

drs. Ingrid Janssen

-

dr. Svin Deneckere

-

drs. Jos Kroon

-

Dr. Xavier de Béthune
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STAP 2: Geselecteerde abstracten (ronde 2)
A) Indien uw project geselecteerd wordt voor een mondelinge presentatie
Aan de auteurs van de geselecteerde abstracts wordt gevraagd een projectvoorstel te schrijven. Het
projectvoorstel telt maximaal 12 bladzijden (exclusief bijlagen: tabellen, figuren, brochures). Het projectvoorstel
beschrijft op objectieve wijze de ontwikkeling en implementatie van een nieuw zorgpad of de evaluatie van een
bestaand zorgpad.

In het projectvoorstel is opgenomen:


Startdatum van het project



Namen en disciplines van het multidisciplinaire team (minimum drie disciplines dienen betrokken te zijn)



Het verloop van het project (timing - projectplan)



De relatie met de methodiek van het NKP



Het gebruik van het Klinisch Pad Kompas in de evaluatie van de resultaten



Integratie van bestaande richtlijnen en onderzoeksbevindingen (EBM)



Een beschrijving hoe dit project blijvend wordt opgevolgd of zal worden



De samenwerking binnen het team, met andere afdelingen en disciplines, binnen en buiten de organisatie



De communicatie over het project binnen de organisatie



De relatie naar het organisatie beleid / management



De leerpunten van het team



De rol van de coördinator / procesbegeleider (max 1 A4)



De wijze waarop patiënten / cliënten betrokken worden bij de ontwikkeling, implementatie en opvolging
van het project

Dit projectvoorstel (met eventuele bijlagen: tabellen, figuren, brochures) wordt in twaalfvoud (i.v.m. beoordeling
juryleden) per post ingediend.
De projectvoorstellen worden tevens per mail verstuurd naar: nkp@med.kuleuven.be

Het volledige pakket dient ons te bereiken vóór vrijdag 28 augustus 2015 op het volgende adres:
Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap
t.a.v. Liz Van der Veken
Kapucijnenvoer 35 blok D bus 7001 (4de verdieping)
3000 Leuven

B) Indien uw project geselecteerd wordt voor een poster
Aan de auteurs van de geselecteerde abstracts wordt gevraagd een PDF-versie van de poster ten laatste op vrijdag
4 september te sturen naar nkp@med.kuleuven.be. Instructies voor het format van de poster volgen later.
De posters worden ten laatste op vrijdag 4 september per mail in PDF verstuurd naar: nkp@med.kuleuven.be
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STAP 3: Beoordeling van de projectvoorstellen voor mondelinge presentatie
De vijf genomineerde projectvoorstellen worden door de externe jury beoordeeld en geordend volgens de
volgende criteria:


Multidisciplinaire karakter van het project



Gebruikte methodiek



Objectivering van het effect



Innovatieve karakter



Inbedding binnen de totale organisatie

De externe jury, onder leiding van prof. Dr. Walter Sermeus bestaat uit experts en vertegenwoordigers van
verschillende groepen: artsen, directies, overheid, verpleegkundigen, verzekeraars, eerste lijn en patiënten uit
zowel België als Nederland. De samenstelling van deze jury volgt later.

STAP 4: Presentatie van de geselecteerde projecten en prijsuitreiking
Op donderdag 8 oktober 2015 worden de vijf genomineerde projecten plenair gepresenteerd. Elk team krijgt 15
minuten om het eigen project voor te stellen aan de hand van een presentatie. Na de presentatie krijgt ieder team
maximaal 15 minuten vragen van de externe jury. De externe jury heeft de projectvoorstellen vooraf gelezen en
beoordeeld.
Er is tevens de mogelijkheid om de geselecteerde posters te bezichtigen tijdens een posterbeurs. Het programma
voor de dag zelf volgt later.

De presentatie dient uiterlijk maandag 28 september 2015 aangeleverd te worden bij nkp@med.kuleuven.be.

Na beraadslaging door de externe jury zullen de prijzen uitgereikt worden.

Er zijn twee prijzen voorzien:


“Prijs van de jury” voor het beste project
Hiervoor wordt een bedrag van €2000 voorzien



“Prijs van het publiek” voor de beste poster
Hiervoor wordt een bedrag van €500 voorzien

Voor de juryprijs staat 50% van de punten op het projectvoorstel en 50% van de punten op de presentatie. Het
publiek beoordeelt de posters voor de publieksprijs.
De winnaars worden tevens bekend gemaakt onder de vorm van een persbericht.
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Organisatie
De organisatie van de Prijs Klinische Paden 2015 is in handen van het CZV-KU Leuven in samenwerking met CBO.
CZV-KUL zal alle correspondentie voeren met de coördinator zorgpaden en de directies van de deelnemende
organisaties.

De coördinator zorgpaden wordt verzocht om:


Dit initiatief voor te stellen bij de directie van de eigen organisatie



In overleg met het management te bepalen of er deelgenomen wordt en zo ja, met welk(e) project(en)



De coördinator begeleidt en ondersteunt het (de) team(s) bij het indienen van de abstract(s), in de
voorbereiding en op de dag zelf.



De coördinator bewaakt mede met het (de) team(s) de deadlines voor indienen van het (de) abstract(s), het
projectvoorstel en het maken van de presentatie en/of poster.

BELANGRIJKE DATA
Maandag 4 mei 2015: Deadline aanleveren abstracten
Maandag 1 juni 2015: Bekendmaking geselecteerde projecten voor
mondelinge presentatie en geselecteerde projecten voor poster
Vrijdag 28 augustus 2015: Deadline aanleveren projectvoorstellen
Vrijdag 4 september 2015: Deadline aanleveren posters
Maandag 28 september 2015: Deadline insturen van presentatie

Donderdag 8 oktober 2015: Prijs Klinische Paden 2015

