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Beste collega,
Bij deze introduceren wij u graag de nieuwsbrief van het Netwerk Klinische
Paden, CZV-K.U.Leuven. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte
houden van alle activiteiten en evoluties. Hiermee hopen wij u nog beter te
kunnen betrekken bij de werking van úw netwerk.
Het NKP telt momenteel 108 leden waarvan 62 aangesloten via het CZVK.U.Leuven. Hiermee is dit netwerk het grootste kwaliteitsnetwerk van de
Lage Landen. Kennis delen en samen op zoek gaan naar efficiënte en veilige
zorgprocessen behoren tot het hoofddoel van dit netwerk.
In deze nieuwsbrief vindt u een kort verslag van voorbije activiteiten, evenals
een korte beschrijving van toekomstige activiteiten en de continuering van de
bestaande evenementen. Achteraan deze nieuwsbrief vindt u de agenda van
het Netwerk Klinische Paden voor dit werkjaar.
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud, kan u steeds contact
opnemen via eva.vangerven@med.kuleuven.be.
Met vriendelijke groeten,
Het NKP-team K.U.Leuven
Walter Sermeus, Kris Vanhaecht, Svin Deneckere, Eva Van Gerven, An
Mertens, Arthur Vleugels
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Discussieavond “Meerwaarde van zorgpaden
zorgtrajecten?” op 16 september 2009
Omwille van de grote verwarring rond de
zorgpaden en RIZIV-zorgtrajecten, organiseerde
het NKP/CZV-K.U.Leuven op 16 september een
discussieavond rond dit thema. Op deze avond
werden vooraanstaande sprekers uitgenodigd als
Dr. Ri De Ridder (RIZIV), Em. Prof. Dr. Jan
Heyrman (ACHG) en Prof. Dr. Dirk Ramaekers
(ZNA).

voor

RIZIV-

zeker niet enkel beperkt tot het uitwerken van
zorgpaden binnen diabetes en chronische
nierinsufficiëntie, maar ook de zorg van andere
pathologieën tracht te optimaliseren aan de hand
van zorgpaden. Zorgpaden kunnen als methode
gebruikt worden om de zorgtrajecten ook
daadwerkelijk te implementeren in de dagelijkse
praktijk.

Om te onthouden: De RIZIV-zorgtrajecten bieden
zeker een opportuniteit voor het gebruik van
zorgpaden bij een grote groep zorgverleners in
eerste en tweede lijn. Anderzijds bieden
zorgpaden een breder kader voor de RIZIVzorgtrajecten. Het is belangrijk dat men zich

Coördinatorenvergadering “Zorgpaden en Health Operations
Management” op 2 oktober 2009

Lean game in health care

Tijdens de coördinatorenvergadering op 2
oktober werd dieper ingegaan op de relatie
tussen zorgpaden en Health Operations
Management. Om de deelnemers te laten
ondervinden wat dit concreet inhoudt, werd
door Q-Consult het amusante en tegelijkertijd
zeer leerrijke “lean game in health care”
georganiseerd.
Daarna
werden
enkele
perspectieven weergegeven over de logistieke
organisatie van een patiëntgestuurd ziekenhuis
door Prof. dr. Jan Vissers van de Erasmus
Universiteit Rotterdam. In de namiddag werden
door Bert Van Hoecke (Virga Jesse Hasselt),
Alain Antierens (BZIO Oostende) en Ellen van
Vliet (Oogziekenhuis Rotterdam) casussen
getoond over klinische paden en lean
management in de praktijk.

Om te onthouden: Tijdens de uiteenzettingen van
bovenstaande sprekers, werd duidelijk dat er een
directe link bestaat tussen klinische paden en
health operations management. Beide concepten
kunnen niet als twee volledig afzonderlijke
managementtools gezien worden. Indien
zorgpaden verder willen uitgroeien dient
aandacht besteed te worden aan de relatie
tussen capaciteitsmanagement en de onderlinge
samenhang van verschillende paden.

“Intervisiegroep revalidatie” op 6 oktober 2009
De gastvrouw van deze bijeenkomst was deze
keer AZ Monica in Antwerpen. Thema van deze
dag was “organisatie van groepstherapie”.
Om te onthouden: Groepstherapie lijkt een goede
methode te zijn om revalidatietherapie
efficiënter te organiseren in kader van
zorgprocessen. Door in groep te werken,
worden de patiënten ook gestimuleerd om
intensiever te werken aan de revalidatie. Hiervan
zijn enkele indicaties te vinden in de
wetenschappelijke literatuur, toch is de directe
impact op patiëntenresultaten nog weinig
onderzocht. Belangrijk is dat bij groepstherapie

een individuele patiëntenbenadering moet
gegarandeerd blijven en dat niet elke therapeut
in staat kan worden geacht om een groep te
leiden. Specifieke opleidingsprogramma’s zijn
hiervoor noodzakelijk.
Multidisciplinaire
samenwerking
is
een
belangrijke pijler van zorgpaden. Indien
groepstherapie georganiseerd wordt, zullen de
teamleden
hun
communicatie–
en
coördinatiemechanismen moeten aanpassen en
bijsturen. Zorgpaden kunnen hierbij als methode
gebruikt worden.
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Studienamiddag “Zorgpaden in de Palliatieve Zorg” op 20
oktober 2009
In samenwerking met Solidariteit voor het Gezin
en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen,
organiseerde het NKP/CZV-K.U.Leuven een
studienamiddag over zorgpaden in de palliatieve
zorg in Gent. De bijeenkomst was een schot in
de roos met zo’n 120 deelnemers. Er kwamen
verschillende sprekers aan bod: Svin Deneckere
(NKP/CZV-K.U.Leuven), dr. Wouter Van
Mechelen (ACHG), Petra Vos (IKR), Lieve
Deckers (ZNA), Florence Colpaert (Solidariteit
voor het Gezin) en Prof. dr. Bart Van den
Eynden (Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen).
Zij brachten verslag uit van onderzoeken in dit
domein en casussen uit de praktijk. De Federatie
Palliatieve Zorg Vlaanderen is de uitdaging
aangegaan om een zorgpad voor de palliatieve
patiënt op te stellen. Hiervoor hebben zij een
convenant afgesloten met de Vlaamse regering.

Om te onthouden: Het gebruik van zorgpaden in
de palliatieve zorg is geen nieuw concept, op
deze studienamiddag werd duidelijk dat er reeds
verschillende succesvolle projecten werden
uitgevoerd. Bij de meeste projecten binnen de
palliatieve zorg stuit men echter op dezelfde
problemen. Daarom is het van groot belang dat
hierover in de toekomst samen wordt nagedacht
en gewerkt. Het NKP-K.U.Leuven zal de
uitwerking van het pad voor de palliatieve
patiënt in Vlaanderen van nabij opvolgen en
ondersteunen. Naast een zitje in de stuurgroep
van dit project zal het NKP-K.U.Leuven ook de
ontwikkeling van het pad verder faciliteren. Meer
praktische info hierover volgt later.

“Internationale lezing over transmurale zorgpaden
psychiatrie in Schotland” op 23 oktober 2009
In kader van een project over de toekomst van
transmurale zorgpaden in Vlaanderen, werden
Dr. Ali El-Gohrr en Mr. Sean Doherty van de
NHS Schotland uitgenodigd voor een lezing in
Leuven. Beide heren zijn verantwoordelijk voor
de organisatie en tevens de implementatie van
psychiatrische zorgpaden. In Schotland werden
op nationaal niveau standaarden uitgeschreven
die later lokaal vertaald en geïmplementeerd
worden. Tijdens deze bijeenkomst werd
nagedacht over de bruikbaarheid van deze
methodiek binnen Vlaanderen en Nederland.

in

de

Om te onthouden: In Schotland zijn de bestaande
structuren geschikt om zulke projecten te
begeleiden en superviseren. In België/Nederland
hebben we nog een lange weg af te leggen. Voor
meer informatie over dit onderwerp, zie
“Standards for integrated care pathways for
mental health”, december 2007, NHS – Quality
Improvement Scotland.
Standards for integrated care
pathways for mental health”,
december 2007, NHS Scotland

“Tweedaagse opleiding Zorgpaden” op 26 & 27 oktober 2009
Aan de tweedaagse opleiding Zorgpaden van het
NKP/CZV-K.U.Leuven namen in totaal 80
deelnemers deel. Het was alweer een boeiende
opleiding met zowel deelnemers uit België als
Nederland. Tijdens deze bijeenkomst werd voor
de eerste maal officieel de nieuwe methodiek
voor ontwikkeling, implementatie en evaluatie
van zorgpaden, nl. het 7 fasen model,
voorgesteld. Daarnaast werden er casussen

gepresenteerd door Lydia Goffin (UZA), Francis
Van Laere (Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, in
naam van de projectgroep “complexe zorg”,
regio Oostende), Prof. Dr. Bart Depreitere (UZ
Leuven) en Dr. Victor Umans en Esther Zwaan
(MC Alkmaar).

“Opleiding voor nieuwe of plaatsvervangende coördinatoren” op
25 november 2009
Tijdens deze opleiding werd specifiek ingegaan op de werking van het Netwerk Klinische Paden en
de tools die ter beschikking zijn. Deze dag was bestemd voor medewerkers van nieuwe aangesloten
organisaties die coördinator klinische paden worden of medewerker zijn van de coördinator
klinische paden (plaatsvervangende coördinator). Deelnemers kregen de kans om vragen over zowel
het netwerk als de inhouse werking en structurering van zorgpaden te stellen en te bespreken met
hun collega’s.
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Beleidsvoorbereidend onderzoek over
transmurale zorgpaden in Vlaanderen

de

toekomst

van

Het CZV-K.U.Leuven heeft tussen november 2008 en november 2009 een onderzoek uitgevoerd
over de toekomst van transmurale zorgpaden in Vlaanderen in opdracht van de Vlaamse minister
voor Volksgezondheid, Welzijn en Gezin. Tijdens dit onderzoek werden o.a. 44 interviews
uitgevoerd met betrokkenen uit 20 zorgpad projecten. De resultaten hiervan worden toegelicht op
de volgende coördinatorenbijeenkomst te Leuven en op een studienamiddag op 7 januari
georganiseerd door de Permanente Vorming van het CZV. Meer info, zie www.czv.be.

Start langdurige opleiding Zorgpaden 2010
Op 14 december gaat de langdurige opleiding
Zorgpaden 2010 van start. De doelstelling van de
opleiding zorgpaden, opgesteld volgens het
nieuwe 7 fasen model, is om stafmedewerkers
voor te bereiden op hun taak om een
multidisciplinair team te begeleiden in de
ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een
zorgpad. Tijdens de voormiddag vindt intervisie
plaats in twee kleine groepen over het eigen
project; tijdens de namiddag ligt de nadruk op
kennisoverdracht. Elke opleidingsdag eindigt met

een concrete opdracht. Dit jaar zijn er 24
deelnemers die de uitdaging zullen aangaan. Zij
zullen tijdens de intervisiemomenten door Svin
Deneckere (CZV-K.U.Leuven) of Ruben van
Zelm (Q-Consult) professioneel begeleid
worden.

EQCP-studie
Aan de internationale European Quality for Care
Pathways (EQCP) studie nemen vier landen deel
(België, Ierland, Italië en Portugal). In deze studie
wordt de impact van zorgpaden op klinische
outcome en teamwerking geanalyseerd. In totaal
nemen 26 verschillende organisaties uit België
deel aan dit onderzoek, waarvan 15 deelnemen
voor de deelstudie over COPD en 24 voor
Proximale Femur Fractuur. In de voorbije
maanden
hebben
de
organisaties
die
gerandomiseerd werden in de experimentele
groep zowel patiëntengegevens als teammetingen
verzameld. De data werden ons op papier
aangeleverd en door ons ingebracht in de
database. Momenteel leggen wij de laatste hand
aan de analyse van de indicatoren voor zowel
het COPD als PFF onderzoek. Deze resultaten
zullen tijdens de volgende weken gecontroleerd
en gevalideerd worden binnen het internationale
onderzoeksteam. Elk team in de experimentele
groep zal in januari 2010 een feedbackrapport
met de resultaten ontvangen. In dit rapport
worden de eigen resultaten vergeleken met de
groep van deelnemende Vlaamse ziekenhuizen,
zodat benchmarking mogelijk is. Dit rapport
moet hen in staat stellen de huidige organisatie
en resultaten van het zorgproces te evalueren.

In februari 2010 zullen wij deze teams uitnodigen
in Leuven voor een tweede workshop waarna de
ontwikkeling en implementatie van het klinisch
pad start. Het doel is het pad volledig te
implementeren in de experimentele groep tegen
september 2010. Nadien, in het najaar 2010,
start voor hen dan de effectmeting.
De organisaties die gerandomiseerd werden in
de controlegroep zullen een eerste baselinemeting uitvoeren tijdens dezelfde periode dat de
experimentele groep de effectmeting uitvoert,
dus najaar 2010. Nadien start voor hen hetzelfde
proces als er momenteel met de experimentele
groep
wordt
doorlopen.
Naast onze werkzaamheden in België worden
door ons team de eerste metingen in Italië,
Portugal en Ierland volop voorbereid.
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Introductiecursussen nieuwe methodiek: 7 fasen model
Het gekende 30-stappenplan werd in de voorbije jaren herwerkt naar een 7 fasen model. Dit model
werd gevalideerd op verschillende coördinatorenbijeenkomsten en een intervisie met deelnemers aan
de langdurige opleiding. Het model werd voor het eerst toegelicht op de tweedaagse opleiding te
Leuven. Naar aanleiding van de nieuwe methodiek voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren
van zorgpaden (het 7 fasen model), zullen er 4 extra regionale opleidingsmomenten georganiseerd
worden om iedereen de kans te geven deze opleiding te volgen.
Deze gaan door op volgende data en locaties:

•

17 februari van 13u tot 16u in CAZ St-Franciskusziekenhuis Heusden-Zolder

•

23 februari van 13u tot 16u in OLV Aalst

•

8 maart van 13u tot 16u in AZ St-Jan Brugge-Oostende, campus St-Jan Brugge

•

18 maart van 19u30 tot 22u30 in GasthuisZusters Antwerpen, campus St-Augustinus
Wilrijk

Een formele uitnodiging volgt later nog. Inschrijving is gratis maar verplicht! Deze opleidingen zijn
enkel toegankelijk voor leden van het NKP.

3e Prijs Klinische Paden 2010 op 20 mei 2010
De Prijs Klinische Paden wordt voor de derde
maal uitgereikt op 20 mei 2010 in de
Universiteitshal in Leuven. Het doel is een
klinisch pad project dat werd uitgewerkt of
herwerkt in 2008 en/of 2009 te bekronen. Het
project omvat de optimalisatie van een
zorgproces volgens de methodiek van het
Netwerk Klinische Paden. Dit multidisciplinaire
project dient uitgevoerd te zijn binnen een NKP
organisatie
(of
samenwerking
tussen
verschillende NKP organisaties). Het winnende
multidisciplinaire team ontvangt een prijs van de
jury
ter
waarde
van
2500€.
Een
vertegenwoordiger van de winnaar van de
publieksprijs krijgt de kans om het project te

presenteren op een internationaal congres.
Om deel te nemen aan deze prijs dient u ten
laatste op 8 februari een abstract van het
project in te dienen bij Eva Van Gerven via
eva.vangerven@med.kuleuven.be. Voor meer
informatie rond de procedure verwijzen we
graag naar de mail van Eva Van Gerven op 23
juni jl.

Het MC Alkmaar (NL) won de
juryprijs op de Prijs Klinische Paden,
editie 2008.

3e European Pathway Association Summer School
De European Pathway Association organiseert
voor de derde maal een internationale summer
school over zorgpaden en de organisatie van
zorgprocessen. Tijdens deze summer school
wordt gedurende 5 cursusdagen het concept en
de methodiek van zorgpaden toegelicht door
een internationaal team uit België, Italië,
Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Twee
weken na het verschijnen van de eerste
aankondiging zijn er al inschrijvingen uit België,
Ierland, Nederland en Saudi-Arabië. Een
internationaal gezelschap is dus gegarandeerd.
U kan zich kandidaat stellen voor deze summer
school door het downloaden van het formulier
op de website.

Wenst u meer informatie over deze summer
school, bezoek dan de website www.E-P-A.org
en download het application form. Voor meer
informatie kan u ook contact opnemen met
Alexandra.Pardon@med.kuleuven.be (E-P-A
office manager).

De E-P-A Summer School vindt
plaats aan Lago D’Orta in Italië.
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Hartelijk welkom aan de nieuwe leden van
NKP/CZV-K.U.Leuven!
We mogen vier organisaties verwelkomen als nieuw lid van het NKPKULeuven:
Domus Medica
Heilig Hartziekenhuis Mol
MC St-Jozef Bilzen
OPZ Geel

NKP-agenda
14 december 2009: dag 3 van opleiding Zorgpaden 2010
18 december 2009: Coördinatorenvergadering in Brabanthal Leuven, thema: Transmurale
zorgpaden in Vlaanderen
7 januari 2010: Studienamiddag over transmurale zorgpaden in Vlaanderen in Convent van
Chièvres, Leuven
1 februari 2010: afsluiting opleiding Klinische Paden 2009 in foyer van Onderwijs & Navorsing II,
campus Gasthuisberg, UZ Leuven
8 februari 2010: eerste deadline Prijs Klinische Paden 2010 op 20 mei: indienen van abstract bij
eva.vangerven@med.kuleuven.be
12 februari 2010: dag 4 van opleiding Zorgpaden 2010
17 februari 2010: introductiecursus 7 fasen methodiek in CAZ St-Franciskus Heusden-Zolder
23 februari 2010: introductiecursus 7 fasen methodiek in OLV Aalst
1 maart 2010: dag 5 van opleiding Zorgpaden 2010
8 maart 2010: introductiecursus 7 fasen methodiek in AZ St-Jan Brugge-Oostende, campus St-Jan
Brugge
18 maart 2010: introductiecursus 7 fasen methodiek in GasthuisZusters Antwerpen, campus StAugustinus Wilrijk
30 maart 2010: Gezamenlijke coördinatorenvergadering met leden van CBO en UCL in Nederland,
locatie en thema worden later nog meegedeeld
20 mei 2010: Prijs Klinische Paden 2010
6 tem 10 september 2010: E-P-A Summer School Italië

willen wij U en
Uw familie zeer prettige en
ontspannende feestdagen
toewensen!

En last but not least…

