Tweedaagse Opleiding
Zorgpaden 2016
DE BELGISCHE AFDELING VAN THE EUROPEAN PATHWAY ASSOCIATION (E-P-A) EN HET NETWERK KLINISCHE
PADEN ORGANISEREN OP 25 EN 26 OKTOBER 2016 DE TWEEDAAGSE OPLEIDING ZORGPADEN.

1. Doelstelling
De doelstelling van de Tweedaagse Opleiding Zorgpaden is om geïnteresseerde medewerkers een
basiskennis in zorgpaden verschaffen. Na de opleiding hebben de deelnemers voldoende basiskennis
over zorgpaden om andere teamleden te motiveren en te ondersteunen. De deelnemers komen in
aanraking met het concept en de basismethodiek.

2. Doelgroep


Alle medewerkers uit zorgorganisaties die beroepshalve een meer uitgebreide opleiding wensen te
krijgen over zorgpaden, maar niet dagelijks zorgpad projecten begeleiden (bv. verpleegkundigen,
hoofdverpleegkundigen, diensthoofden, artsen, paramedici, stafmedewerkers, leden raad van bestuur,
directies, ...).
 Coördinatoren zorgpaden (contactpersoon voor zorgpaden binnen eigen organisatie /
contactpersoon tussen de organisatie en het Netwerk).
 Plaatsvervangende coördinatoren zorgpaden: medewerker van de coördinator die hem/haar
vervangt bij afwezigheid.
 De deelnemers aan de “Opleiding Zorgpaden 2017” zijn verplicht de tweedaagse opleiding te volgen
of al gevolgd te hebben in het verleden.

3. Prijs
Organisaties lid van NKP
Voor het jaar 2016-2017 kunnen twee personen per aangesloten organisatie de tweedaagse opleiding
volgen. De prijs hiervan is inbegrepen in het contract.
Bijkomende personen (buiten de twee deelnames binnen het contract) betalen €150 per persoon per
dag (vrij van BTW).
Voor deelnemers aan de langdurige opleiding behoort de tweedaagse als verplicht onderdeel van de
Langdurige Opleiding Zorgpaden 2017.
Organisaties die geen lid zijn van NKP
Deelname is mogelijk aan €495 (vrij van BTW) per persoon voor de twee dagen.

4. Locatie
De tweedaagse opleiding vindt plaats in het Park Inn hotel te Leuven (Martelarenlaan 36, 3000 Leuven).

5. Inschrijven
Inschrijven kan via de volgende inschrijvingslink met vermelding van naam, functie, emailadres en
organisatie ten laatste t.e.m. maandag 17 oktober 2016.

Voor vragen over de opleidingen van het NKP kan u steeds contact met ons opnemen via
nkp@kuleuven.be of 016/37 33 41.
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DAG 1: dinsdag 25 oktober 2016 (10u tot 17u)
Het zorgpad als concept – patiëntgestuurde zorg

10.00u

Verwelkoming en Situering Zorgpaden & NKP

10.40u

Patiëntgestuurde zorg en veiligheid – casuïstiek & theorie

13.00u

Lunch

14.00u

Zorgpaden: historiek en concepten

15.00u

Pauze

15.30u

Zorgpaden: resultaten en uitdagingen

17.00u

Afsluiting

DAG 2: woensdag 26 oktober 2016 (10u tot 16.15u)
Wat en hoe: Het zorgpad als methode en product
10.00u

Methodiek van zorgpaden: Het 7 fasen model

12.30u

Lunch

13.30u

Bespreking casussen van zorgpaden uit het netwerk (1)
Casus: zorgpad in een acute setting
Casus: zorgpad in een revalidatiesetting

15.00u

Pauze

15.30u

Bespreking casussen van zorgpaden uit het netwerk (2)
Casus: zorgpad in de eerste lijn

16.15u

Einde

