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Beste collega,

Ondertussen is het al begin april 2010, de tijd vliegt! Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we
echter niet stilgezeten. Deze nieuwsbrief brengt u opnieuw verslag van de voorbije activiteiten,
evenals een vooruitblik op toekomstige evenementen. Voor elke activiteit wordt eveneens de
locatie op het NKP-intranet weergegeven zodat u snel meer informatie kan terugvinden.

Het hoogtepunt van de voorbije activiteiten was zonder twijfel de introductiecursus over de
nieuwe methodiek voor zorgpaden, het 7 fasenmodel. Maar liefst 240 personen namen deel
aan deze opleiding. In deze nieuwsbrief maken wij tevens de acht weerhouden projecten
bekend voor de Prijs Klinische Paden 2010 die op 20 mei worden voorgesteld.
Op uw vraag willen we graag in de volgende nieuwsbrief een nieuwe rubriek opstarten. Deze
rubriek zal voorbeelden van zorgpaden uit de praktijk bevatten. Hiervoor doen we dan ook een
warme oproep voor het doorsturen van uw verhaal!

Achteraan deze nieuwsbrief vindt u de agenda van de komende activiteiten. Indien u vragen,
opmerkingen of suggesties heeft over deze nieuwsbrief, mag u steeds contact met ons
opnemen via eva.vangerven@med.kuleuven.be.

Met vriendelijke groeten,

Warme oproep
International
Journal of Care
Pathways
Interview met
Pfizer: “Waarom is
de farmaceutische
industrie
geïnteresseerd in onderzoek naar
zorgpaden?”
Agenda voor de
komende periode

Het NKP-team K.U.Leuven
Walter Sermeus, Kris Vanhaecht, Svin Deneckere, Eva Van Gerven, An Mertens, Sarah
Kenis, Arthur Vleugels
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Coördinatorenvergadering Toekomst van transmurale
zorgpaden in Vlaanderen op 18 december 2009
Ondanks de hevige sneeuwval was toch de
helft van de ingeschreven coördinatoren
aanwezig.
Tijdens
deze
coördinatorenvergadering
werden
de
resultaten
van
twee
onderzoeken
voorgesteld. Enerzijds werd het KBS-project
voor de uitwerking van transmurale
zorgpaden in de oncologie in 2006-2009
voorgesteld, door em. prof. dr. Jan Heyrman.
Anderzijds was er het onderzoek naar de
toekomst van transmurale zorgpaden in
Vlaanderen in opdracht van de Vlaamse
minister voor Volksgezondheid, Welzijn en
Gezin, dat werd voorgesteld door em. prof.
dr. Jan Peers. Dit laatste onderzoek zou nog
officieel aan de minister worden voorgesteld

op een studienamiddag op 7 januari 2010
van de Permanente Vorming. In de namiddag
formuleerden de aanwezige coördinatoren
enkele adviezen aan de overheid m.b.t.
transmurale zorg. Tijdens een panelgesprek
op de studienamiddag op 7 januari, zou het
advies over transmurale paden van het
Netwerk Klinische Paden worden verwoord
door Herman Van Der Mussele (GZA). Zowel
een samenvatting van het rapport over de
toekomst van transmurale zorgpaden als de
gegeven
aanbevelingen
tijdens
deze
coördinatorenvergadering, kan u terugvinden
op het intranet via: documents / NKP
netwerking / coördinatorenvergaderingen.

Afsluiting Opleiding Klinische Paden 2009 op 1 februari
2010
Op 1 februari vond de afsluiting van de
langdurige opleiding Klinische Paden 2009
plaats Onderwijs & Navorsing, K.U.Leuven.
Voor het behalen van het attest schreven de
deelnemers
een
beleidsnota
met
aanbevelingen. Zij hebben hun project
voorgesteld aan de hand van een
posterpresentatie. 33 deelnemers behaalden
hun attest.
De projecten werden voorgesteld
a.d.h.v. posterpresentaties.

Adriaenssens Leen – GasthuisZusters Antwerpen
Bruyneel Heidi – AZ Groeninge Kortrijk
Cattoor Wouter – Gezondheidszorg Oostkust
Knokke-Blankenberge
Claes Pieter – Imeldaziekenhuis Bonheiden
Coornaert Elisabeth – WGK Oost-Vlaanderen
Deconinck Charlotte – Jan Ypermanziekenhuis
Ieper
Delporte Eddy – Jan Ypermanziekenhuis Ieper
De Busser Inge – AZ St-Dimpna Geel
De Donder Nathalie – AZ Groeninge Kortrijk
De Gryse Liesbeth – Jessa ziekenhuis Hasselt
De Paemelaere Mieke – AZ Groeninge Kortrijk
De Rycke Philine – AZ Groeninge Kortrijk
De Troyer Vera – OLV Aalst
Hermans Lien – Mariaziekenhuis Overpelt
Huysmans Lia – GasthuisZusters Antwerpen

Maes Henk – AZ St-Lucas Gent
Nys Magali – RZ Heilig Hart Tienen
Pauwels Maarten – AZ St-Jan Brugge-Oostende
Roekens Anne – CGG-VBO
Vandeperre Stephan – De Mick Brasschaat
Vanneste Ans – ZiekenhuisNetwerk Antwerpen
van ‟t Veer Nel – Medisch Spectrum Twente
van der Heijden Joke – Erasmus MC Rotterdam
Van der Ploeg Anita – MC Alkmaar
van Gils Dinfy – Jeroen Bosch ziekenhuis „s
Hertogenbosch
Van Houdt Lies – AZ Turnhout
van Pinxteren Paul – MC Leeuwarden
Verhaegen Annabell – AZ St-Lucas Gent
Vos Gery – Sankt Nikolaus Eupen
Walbeek Saskia – Jeroen Bosch ziekenhuis „s
Hertogenbosch
Wanseele Ine – St-Andriesziekenhuis Tielt
Woudt Flens Judith – OLVG Amsterdam
Wybo Nathalie – St-Andriesziekenhuis Tielt

Nogmaals van harte proficiat aan iedereen!

Congres Bouwen aan veilige zorg op 5 februari 2010

Lien Hermans tijdens haar
presentatie op het Congres
Bouwen aan veilige zorg

UZ Leuven en het Vlaamse Ziekenhuisnetwerk organiseerden op 5 februari 2010 het
verpleegkundig congres “Bouwen aan een veilige zorg”. Het thema van het congres was „de
rol van verpleegkundigen bij patiëntveiligheid‟. Het Netwerk Klinische Paden participeerde aan
dit congres door middel van een presentatie over het onderzoek naar de inhoud van
zorgpaden in de verloskunde, dat werd uitgevoerd binnen de werkgroep verloskunde door
Lien Hermans (hoofdvroedvrouw, Mariaziekenhuis Overpelt) en Mirella Sarrechia
(vroedvrouw, UZ Leuven), onder leiding van prof. dr. Bernard Spitz. Voor meer informatie over
dit onderzoek, raadpleeg het NKP intranet via documents / NKP netwerking / werkgroepen
NKP.
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240 personen nemen deel aan introductiecursussen over de nieuwe methodiek
voor het ontwikkelen, implementeren, evalueren en continu opvolgen van
zorgpaden: het 7 fasen model
Het gekende 30-stappenplan werd herwerkt tot het 7 fasen
model. Dit model werd opgesteld door het team K.U.Leuven in
nauwe samenwerking met de leden van het Netwerk
K.U.Leuven. Het model werd uitgewerkt binnen een werkgroep
van ervaren coördinatoren die de eerste versie van dit model
gemaakt hebben. Later werd het gevalideerd op verschillende
coördinatorenbijeenkomsten en een intervisie met deelnemers
aan de langdurige opleiding. Om iedereen de kans te geven
kennis te maken met dit nieuwe model, organiseerde het
Netwerk K.U.Leuven vier regionale opleidingsmomenten,
waaraan in totaal 240 personen deelnamen:

enkele nuances aangebracht in de methodiek en wordt het
model uitgeschreven. Zodra de tekst klaar en definitief is, zal
hij beschikbaar zijn op het intranet. U kan alvast een
basispresentatie over het 7 fasen model terugvinden op het
NKP-intranet via documents / NKP kennisdatabank /
Algemene presentaties.

17 februari in CAZ St-Franciskus ziekenhuis
Heusden-Zolder
23 februari in OLV Aalst
8 maart in AZ St-Jan Brugge-Oostende, campus
St-Jan Brugge
18 maart in GasthuisZusters Antwerpen, campus StAugustinus Wilrijk
Tijdens deze vier introductiebijeenkomsten werd een update
gegeven van het concept en de methodiek van zorgpaden,
waarna het nieuwe model fase per fase werd toegelicht. De
eerste reacties waren ronduit positief. Momenteel worden nog

Introductiecursus 7 fasen model op 17 februari 2010
in CAZ St-Franciskus Heusden-Zolder

Studiedag Zin of onzin van zorgpaden in de Geestelijke Gezondheidszorg op 9
maart 2010
De studiedag over de “zin of onzin van zorgpaden in de GGZ”
werd georganiseerd door de Katholieke Hogeschool Limburg
in samenwerking met het Netwerk Klinische Paden, UPCK.U.Leuven, campus Kortenberg en CGG Vlaams-Brabant
Oost vzw. In de geestelijke gezondheidszorg komen op dit
moment beduidend minder zorgpaden voor dan in de acute
ziekenhuizen en revalidatiecentra. Tot voor enkele jaren was
het thema zorgpaden moeilijk bespreekbaar binnen de GGZ.
Momenteel wordt niet meer de vraag gesteld óf er gestart
moet worden met zorgpaden maar hoelang de sector nog kan
wachten. De federale en Vlaamse overheid hebben op dit
congres aangekondigd dat er ondersteuningsprojecten

worden voorbereid om de samenwerking tussen de actoren in
de GGZ te optimaliseren. Zorgpaden zullen hierbij als
mogelijk vehikel kunnen dienen. Wij houden u in ieder geval
op de hoogte van deze ontwikkelingen. Daarnaast onthouden
wij zeker nog de lezing van prof. dr. Dirk De Wachter
(psychiater-psychotherapeut, UPC K.U.Leuven) over de
zorgpaden die geen snelwegen mogen worden die gebouwd
zijn met prefab betonnen platen en waar nooit
snelheidsbeperkingen staan aangegeven…

European Quality of Care Pathway workshops
De European Quality of Care Pathway studie, een internationale studie in België, Portugal, Italië en
Ierland over het effect van zorgpaden op team, proces- en outcome indicatoren voor COPD en
Proximale Femur Fractuur is volop aan de gang. De NKP-K.U.Leuven organisaties die
gerandomiseerd werden in de experimentele groep hebben feedback ontvangen over de huidige
teamwerking en de procesindicatoren. Op basis van de verkregen informatie bouwen zij nu aan hun
organisatiespecifieke pad. In het najaar worden de metingen herhaald en worden ze ook uitgevoerd
in de organisaties uit de controlegroep.
Meer informatie via Kris.Vanhaecht@med.kuleuven.be of Svin.Deneckere@med.kuleuven.be.
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Gezamenlijke coördinatorenvergadering op 30 maart 2010 in
Roosendaal
Jaarlijks organiseert het Netwerk Klinische
Paden
een
gezamenlijke
coördinatorenvergadering voor alle partners uit
Vlaanderen, Wallonië en Nederland. Dit jaar
werd deze bijeenkomst georganiseerd en
gecoördineerd door onze Nederlandse collega‟s
van het CBO en vond ze plaats in het
Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal (NL). Het
thema van deze vergadering was “De rol van de
patiënt”.

Naast een presentatie over de plaats van de
patiënt in het 7 fasen model door Eva Van
Gerven (CZV), een casus van Paul van
Pinxteren (MC Leeuwarden) en een
interactieve sessie over innovatieve manieren
voor het betrekken van de patiënt in het
zorgproces door Sandy Lobenstein (CBO),
was er in het programma ook ruimte voor een
'kijkje in de keuken' van het Franciscus
Ziekenhuis te Roosendaal.

Intervisiegroep revalidatie op 28 april 2010
De bijeenkomst van de intervisiegroep revalidatie vindt plaats in het Nationaal MS Centrum in
Melsbroek. Het thema van deze dag is “multidisciplinaire teamwerking binnen de revalidatie”.

Prijs Klinische Paden 2010 op 20 mei 2010
De Prijs Klinische Paden wordt voor de derde
maal uitgereikt op 20 mei 2010 te Leuven. Het
doel is een klinisch pad project dat werd
uitgewerkt of herwerkt in 2008 en/of 2009 te
bekronen. 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 het international
congres te London op 23 juni 2010.
Tijdens de eerste ronde werden 15 projecten
ingediend,
waarvan
er
acht
werden
weerhouden.
Alvast
proficiat
aan
de
deelnemende teams van (op alfabetische
volgorde):
AZ St-Blasius Dendermonde met het
project “10 jaar stroke-unit: a way to
continuous improvement”
AZ St-Maarten Mechelen-Duffel met het
project “Klinisch pad dagziekenhuis
oncologie discipline gastro- enterologie”
Franciscus Ziekenhuis Roosendaal met
het project “Zorgpad COPD
revalidatie Weihoek”
Haga Ziekenhuis Den Haag met het
project “COPD zorgpad”
Huis voor Gezondheid Brussel met het
project “Transmuraal pad voor
normale bevalling in Brussel en
Vlaamse rand: de kracht van
communicatie en overleg”

Jeroen Bosch ziekenhuis ‟s
Hertogenbosch met het project
“Begeleiding van de zwangerschap”
Universitair Ziekenhuis Antwerpen met
het project “Klinisch pad MRA”
Wit-Gele Kruis Limburg i.s.m. Jessa
Ziekenhuis Hasselt met het project
“Transmuraal zorgpad chronisch
hartfalen”
De niet weerhouden teams willen we
enerzijds danken voor hun deelname en
anderzijds vooral ook motiveren om volgend
jaar opnieuw deel te nemen wanneer meer
objectieve resultaten van het project
beschikbaar zijn.
We wensen alle organisaties die hun project
zullen verdedigen op 20 mei alvast zeer veel
succes toe!
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Congres Integrated Care Pathways 23 & 24 juni 2010 in Londen
Op 23 en 24 juni zal het Netwerk Klinische Paden naar
jaarlijkse gewoonte de Integrated Care Pathways
Conference in Londen bijwonen. Tijdens dit tweedaagse
congres kan u kennis maken met het werk en onderzoek
rond care pathways vanuit verschillende landen. Dit jaar zal
kritisch
nagegaan
worden
of
de
huidige
onderzoeksresultaten in de literatuur wel betrouwbaar zijn.
Verschillende case-studies kunnen inspiratie geven voor
eigen projecten. Speciale aandacht is er voor de
ontwikkeling van elektronische ondersteuning in Japan.
Uiteraard kijken we ook uit naar de presentatie van de
winnaar van de publieksprijs van de Prijs Klinische Paden
2010. Meer informatie vindt u hier.

Indien u interesse heeft om mee te gaan, bezorgt u het
inschrijvingsformulier (dat u weldra toegestuurd zal worden)
aan Eva Van Gerven. Zij zal ervoor zorgen dat alle
inschrijvingen gebundeld worden zodat een groepskorting
verkregen kan worden. Wij zorgen voor de inschrijving op het
congres en bezorgen u later de factuur nadat de groepskorting
werd toegekend. U neemt zelf het initiatief voor uw vervoer en
verblijf te London.

Dr. Victor Umans toparts Cardiologie 2009
Dr. Victor Umans, coördinator klinische paden in het MC
Alkmaar (NL), werd door zijn collega-cardiologen in
Nederland verkozen tot toparts 2009. In deze Mednet
Topartsen-verkiezing ziet men een bescheiden bijdrage aan
de kwaliteit van zorg. “Naast kwaliteitsvisitaties van de
wetenschappelijke verenigingen en intervisies door collega‟s
in het ziekenhuis, is dit een derde, meest losse manier van
iets zeggen over het functioneren van een medisch
specialist”, aldus Marcel Weijers, voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. “Het grote
voordeel is dat een intercollegiale verkiezing een algemene

gevoelswaarde over de collega weergeeft,
die losstaat van lijstjes die praktijkinrichting,
wachttijden en sfeer meten.” (Bron:
MEDnet 01/2010)
We wensen dr. Victor Umans van harte
proficiat met deze titel!

Dr. Victor Umans,
MC Alkmaar

Hartelijk welkom aan de nieuwe leden van NKP/CZV-KULeuven!
Op 1 januari 2010 traden het AZ Jan Palfijn in Gent en UZ Brussel toe tot het NKP-CZV/K.U.Leuven. We
heten de organisaties en hun respectieve coördinatoren, Jürgen Van Hedent en Maarten Walravens,
van harte welkom!

Warme oproep
Op uw vraag willen we in de volgende nieuwsbrief een nieuwe rubriek toevoegen, waar plaats wordt gemaakt voor voorbeelden
van zorgpaden uit de praktijk. Bij dezen doen we dan ook graag een warme oproep: indien u uw team en zorgpad extra in de
verf wil zetten en uw verhaal wil delen met andere netwerkleden, stuur ons dan een verslag (ongeveer 300 woorden), naar
eva.vangerven@med.kuleuven. Wij publiceren het verhaal in onze volgende nieuwsbrief!
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International Journal of Care Pathways
Eerstdaags verschijnt het volgende nummer van het International Journal of Care Pathways.
Dit tijdschrift is het officiële tijdschrift van de European Pathway Association en wordt
uitgegeven door de Royal Society of Medicine Press uit het Verenigd Koninkrijk. Kris
Vanhaecht is associate editor van dit tijdschrift. Meer informatie vindt u hier.
Leden van de European Pathway Association kunnen dit tijdschrift ontvangen aan een
gereduceerd tarief. Graag vermelden we nog dat lidmaatschap van E-P-A gratis is en kan
gebeuren via www.E-P-A.org.

Inhoudstafel IJCP, Volume 14, Number 1, March 2010 ISSN 2040-4026
Editorial:
Is there still need for confusion about pathways?
Massimiliano Panella and Kris Vanhaecht
Research
Care pathways: an ethnographic description of the field
Davina Allen
Critical pathway for patients undergoing aortic-surgery: impact on postoperative care at an intensive care
unit in Sweden
Sara Lyckner, Petronella Bjurling Sjöberg and Gabriella Engström
Review
What competencies are needed by operational managers in managing care pathways?
Jeannette Verkerk-Geelhoed and Ruben van Zelm
Methodological issues & statistical help
The use of survival analysis for clinical pathways
Seval Kul
Discussion & opinion
Integrated care pathways – the touchstone of an integrated service delivery model for Ireland
A. Doocey and W. Reddy
Project report
Integrated care pathway for diabetes identified in pregnancy
Amanda Jeffrys, Danny Webster, Mary Gardner, Isy Douek and Robert Fox
Commentary and debate
Five puzzle pieces, ten cautionary notes
Don Goldmann
Conference report
Lean and Six Sigma: a practical guide for clinicians and managers
Sue Moos
Pathways Association of Central England conference on The Journey to Better Health
10th June 2009 West Bromwich Football Ground
Sue Hindle
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Waarom is de farmaceutische industrie geïnteresseerd in onderzoek naar
zorgpaden?
Geneesmiddelenproducent Pfizer steunt een internationaal
onderzoek naar zorgpaden dat uitgevoerd wordt door de
European Pathway Association. De farmaproducent maakte in
de voorbije jaren een substantieel bedrag
vrij om dit
onderzoek over zorgpaden mogelijk te maken. Het gaat om
een internationaal project, dat naast de inbreng van Pfizer
België ook mag rekenen op de steun van Pfizer Ierland,
Portugal en Italië. Pfizer-directeuren Kris Westelinck
(Gedelegeerd Bestuurder) en Peter Menu (Director Public
Affairs & Policy) lichten hun plannen toe, samen met
K.U.Leuven-professor Arthur Vleugels. Een verslag van
journalist Dirk Blijweert., persdienst K.U.Leuven.
Dat een farmaproducent geld vrijmaakt voor onderzoek naar
zorgpaden, klinkt enigszins verrassend. Maar volgens Pfizer
België baas dr. Kris Westelinck schuilt daar een perfecte logica
achter. Hij vindt dat het debat over de gezondheidszorg te lang
aansleept en wil actie.
“De overheid doet vooral aan
kortetermijnplaning. De centrale vraag in die discussie is heel
eng: “Hoe kunnen we het budget voor het volgende jaar in
evenwicht houden?” Ik stel vast dat een langetermijnvisie vaak
ontbreekt. Vandaar dat wij vanuit Pfizer het debat willen
aanzwengelen. Ons uitgangspunt is dan ook veel breder: wij
vragen ons af waar we precies met de Belgische
gezondheidszorg naartoe willen. Ons systeem is zeker niet
slecht, maar toch is er ruimte voor verbetering. Neem nu de
vergrijzing van de bevolking: die evolutie zorgt ervoor dat er
meer chronische aandoeningen komen, terwijl ons huidig
systeem vooral prima functioneert voor
acute ziektes. De organisatie van de
gezondheidszorg moet die tendens volgen.”
Professor Vleugels kan zich hierbij
aansluiten . Volgens hem ontbreekt het
België aan een echte beleidsvisie in de
gezondheidszorg. “Eén van de problemen
daarbij is dat we hier geen enkel echt
onafhankelijk adviesorgaan hebben. Alles is
bemand met belangenverdedigers. De enige
vraag die er écht toe doet wordt nooit
gesteld, met name: wat is het beste voor de
patiënt?”

Arthur Vleugels,
directeur CZVK.U.Leuven

Unconditional Educational Grant voor
onderzoek naar zorgpaden
Dat de kwaliteit en de efficiëntie van onze gezondheidszorg
beter kunnen en moeten, bleek al eerder uit een whitepaper
van Pfizer. In 2006 maakte Pfizer een analyse van de
Belgische gezondheidszorg, hierbij o.m. geadviseerd door
Emeritus Professor Jan Peers. De conclusies van het rapport
waren glashelder: zowel kwaliteit als efficiëntie moeten beter.
Het werd meteen duidelijk dat zorgpaden daarbij een
belangrijke rol kunnen spelen. Alleen moest er naar die
zorgpaden nog veel onderzoek gebeuren. Met die vaststelling
in het achterhoofd, besliste Pfizer in 2007 geld vrij te maken
voor een unconditional educational grant.
Volgens Peter Menu kan de steun van Pfizer voor het
onderzoek naar zorgpaden op lange termijn vruchten
afwerpen. “Het spreekt voor zich dat wie efficiënter werkt, meer
middelen overhoudt voor innovatie, bijvoorbeeld van
geneesmiddelen. We mogen niet vergeten dat de evolutie in
de gezondheidszorg deels toe te schrijven is aan de
farmasector. Voor alle duidelijkheid: het geld voor deze studie
komt niet uit onze business units, maar uit ons public affairs

budget, wat erop wijst dat onze ondersteuning van dit uniek
en relatief grootschalig onderzoek niet aan producten
gebonden is.”
Kris Westelinck knikt bevestigend. “Volgens onderzoek kan er
makkelijk 15 tot 25% bespaard worden door meer efficiëntie
in de zorg. Als wij er voor kunnen zorgen dat er meer
middelen vrij komen en dat de focus meer op de kwaliteit dan
op het budget komt te liggen, dan zetten we een stap in de
goede richting. Als je het systeem niet aanpast, loop je met je
gezicht tegen de muur…”
Kwaliteit en efficiëntie hand in hand
De vraag is of kwaliteit en efficiëntie altijd hand in hand gaan.
Professor Vleugels meent van wel. “Efficiëntie is precies een
dimensie van kwaliteit .Kwaliteit moet je operationeel vertalen
naar goede zorg. Die beantwoordt aan verschillende criteria.
Goede zorg moet effectief zijn, efficiënt aangeboden worden,
veilig zijn, tijdig, rechtvaardig en vertrekken vanuit de patiënt.
Er is dus helemaal geen contradictie tussen kwaliteit en
efficiëntie.”
Zorgpaden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het
efficiënter maken van gezondheidszorg, al waarschuwt Dr
Westelinck voor een al te uniforme aanpak. “Ik geloof niet in
“One fits all”: er moet ruimte zijn voor licht variërende versies,
die verschillen van regio tot regio. Ik denk niet dat je als
overheid omwille van economische of budgettaire redenen
zomaar iets kunt opdringen. Wie met zorgpaden werkt, moet
een coördinerende rol voor artsen voorzien, maar evengoed
moet je de rol van de ziekenfondsen veranderen, het gaat
dus om een totaaloefening die veel denkwerk vergt. Met onze
steun hopen we een belangrijke bijdrage te kunnen leveren
aan zorgpaden in het bijzonder en de gezondheidszorg in het
algemeen.”
Professor Vleugels zit op dezelfde golflengte. Hij gaat uit van
Evidence Based Medicine. “Kijk eens, er bestaan geen drie
goede manieren om bijvoorbeeld een infarct te behandelen.
Dat lijkt evident, maar in de praktijk zie je dat niet iedereen
even goed geholpen wordt. De literatuur leert dat je in feite
maar één kans op twee hebt om op de beste manier - lees
evidence based - behandeld te worden. Geneeskunde is een
redelijk conservatieve discipline. Veranderingen gebeuren
niet zo maar, zeker niet op basis van grafieken alleen.
Precies daarin schuilt de sterkte van zorgpaden: ze brengen
alle betrokkenen van het zorgproces samen. Gevolg: de
noodzakelijke aanpassingen worden door iedereen gedragen
en krijgen daardoor meer kans om geïmplementeerd te
worden.”
“Wie zorgpaden correct toepast,
boekt een beter resultaat, werkt
goedkoper en komt tot een betere
samenwerking.”
De financiering van het onderzoek naar
zorgpaden toont aan dat de farmaindustrie mee het gezondheidsdebat wil
aansturen. Dankzij een unconditional
educational grant kreeg de European
Pathway Association de volledige
vrijheid om dit onderzoek op te zetten en
uit te werken in samenwerking met de
betrokken universiteiten. Peter Menu

Kris Westelinck,
Gedelegeerd
Bestuurder Pfizer

Nieuwsbrief Netwerk Klinische Paden/CZV-K.U.Leuven

vraagt zich af of de sector een grotere rol kan
spelen in de discussie rond gezondheidszorg,
of men dat gaat aanvaarden en hoe dat precies
moet verlopen. “Wij denken heus wel verder
dan onze geneesmiddelen, wat ons vooral
interesseert is kwaliteit. Deze studie is een
uitstekend middel om een en ander te meten.
Wie zorgpaden correct toepast, boekt een
beter resultaat, werkt goedkoper en komt tot
een betere samenwerking. Onze deelname
aan deze studie is trouwens geen geïsoleerd
initiatief. In ons “ health forum” zitten we een
paar keer per jaar met stakeholders aan tafel
rond
een
bepaald
topic
uit
de
gezondheidszorg. Zo hebben we al een tijd
geleden workshops georganiseerd rond
zorgpaden,
maar
ook
rond
bv.
gezondheidsobjectieven, „pay for quality‟ of
preventie.”
Elk initiatief van
de farmasector
met betrekking
tot
de
gezondheidszorg
wordt
argwanend
bekeken. Toch
ziet
Kris
Peter Menu, Director Public
Westelinck
een
Affairs & Policy bij Pfizer
kentering.
“Ik
kan niet ontkennen dat wij lang niet altijd als
een volwaardige partner gezien worden, al
denk ik wel dat de mentaliteit aan het
veranderen is. Elk voorstel of idee van de
farmasector wordt tegen het licht gehouden.
Mensen vragen zich af wat erachter steekt,
terwijl wij de boel alleen willen katalyseren.
Logisch ook, want wij zijn vertrouwd met
middellange- en langetermijnplannen, dat zit
als het ware in onze genen. Ik vind dat Pfizer
meer
dan
alleen
maar
een
geneesmiddelenproducent is. Toegegeven: we
mogen dan wel een uitgavenpost zijn van de
gezondheidszorg, dat neemt niet weg dat we
ook een belangrijke rol kunnen spelen in het
debat. Het gaat dus over veel meer dan alleen
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maar geneesmiddelen. ”
Professor Vleugels betreurt het dat de
farmasector die rol op zich moet nemen. “Het
is
de
omgekeerde
wereld.
De
beleidsverantwoordelijken
en
de
zorgverstrekkers zélf moeten inzien dat het tijd
is om het over een andere boeg te gooien. Het
is niet normaal dat een farmaproducent het
voortouw moet nemen in deze discussie. De
financiering van het onderzoek naar
zorgpaden illustreert duidelijk waar het om
gaat. Dit gaat over multidisciplinair onderzoek
dat
de
grenzen
van
individuele
wetenschapsdisciplines overschrijdt en daar
zijn jammer genoeg geen middelen voor.”
Dat de farmasector probeert te wegen op het
debat, bewijst ook het overlegplatform“Health
Science & Technology Group”, dat de vier
grote Belgische farma-investeerders (Janssen,
UCB, GSK en Pfizer) verenigt. Peter Menu
geeft tekst en uitleg. “Je kan wel praten over
geneesmiddelen, maar als je in je eigen hokje
blijft, boek je weinig vooruitgang. Ondertussen
stellen we in de gezondheidszorg een
duidelijke dynamiek vast, maar anderzijds blijft
het jammer genoeg moeilijk om verder dan
één jaar vooruit te kijken. Nochtans is het
uitgangspunt eenvoudig: hoe kunnen we het
systeem vooruit helpen? Neem bijvoorbeeld
data:
de
ziekenfondsen,
de
FOD
volksgezondheid, de industrie, allemaal
beschikken we over talrijke gegevens.
Waarom zouden we al die informatie niet
naast elkaar kunnen leggen? Dit is volgens mij
een zeer cruciaal punt, waar Pfizer graag de
kar trekt.”
Dankzij de resultaten van dit internationaal
onderzoek over zorgpaden zullen de
verschillende betrokken landen samen kunnen
nagaan welke rol er voor zorgpaden is
weggelegd. Wij kijken alvast uit naar de eerste
publicaties.

Agenda voor de komende periode
30 maart 2010: Gezamenlijke coördinatorenvergadering in Roosendaal
2 april 2010: Dag 6 van de Opleiding Zorgpaden 2010
28 april 2010: Intervisiegroep revalidatie in NMSC Melsbroek
20 mei 2010: Prijs Klinische Paden 2010
21 mei 2010: Dag 7 van de Opleiding Zorgpaden 2010
4 juni 2010: Coördinatorenvergadering in de Brabanthal, Leuven
18 juni 2010: Dag 8 van de Opleiding Zorgpaden 2010
23 & 24 juni 2010: ICP Congres Londen
6 tem 10 september 2010: E-P-A Summer School Italië

