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Beste collega,
In dit nummer:
• Coördinatorenvergadering
“Patiëntgestuurd
bouwen en de rol
van zorgpaden”
op 2 oktober
2010 in AZ
Groeninge in
Kortrijk
• Intervisie
revalidatie
• Studieavond met
als thema
“Referentiebedra
gen als aanzet
voor zorgpaden?”
op 7 december
• Coördinatorenver
gadering met als
thema
“referentiebedra
gen meer
technisch
bekeken” op 11
februari
• Afsluiting van de
opleiding
Zorgpaden 2010
op 15 februari
2011
• Gezamenlijke
coördinatorenver
gadering met
Franstalige en
Nederlandse
collega’s op 15
maart 2011
• Eendagscursus
Zorgpaden op 25
maart in Leuven
• Care Pathways
Congres op 22
en 23 juni in
Londen
• Agenda voor de
komende periode

Met deze editie van onze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de
dagelijkse activiteiten van het Netwerk Klinische Paden – K.U.Leuven. Hiervoor blikken
we o.a. kort terug op de voorbije activiteiten zoals de tweedaagse opleiding en de
studieavond over referentiebedragen en zorgpaden.

We gaan ook dieper in op de toekomstige activiteiten, zoals de eendagscursus en de
opstart van een nieuwe werkgroep. Achteraan deze nieuwsbrief vindt u de agenda.
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,

Het NKP-team K.U.Leuven
Walter Sermeus, Kris Vanhaecht, Svin Deneckere, Eva Van Gerven, Kristien Cremie, Roel
Van Giel, Sarah Kenis, Arthur Vleugels
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Voorbije activiteiten
Coördinatorenvergadering “Patiëntgestuurd bouwen en de
rol van zorgpaden” op 1 oktober 2010 in Kortrijk
Deze coördinatorenvergadering vond plaats
in AZ Groeninge te Kortrijk en had als
onderwerp “Patiëntgestuurd bouwen en de
rol van zorgpaden”. Een hot topic zo bleek,
want maar liefst 36 coördinatoren waren
aanwezig op deze bijeenkomst. In de
voormiddag werd het onderwerp kort
gesitueerd door Kris Vanhaecht, waarna
Hilde Vermolen van Osar Architects nv de
visie weergaf van het architectenbureau dat
de nieuwe campus van AZ Groeninge
ontwierp. Na de theoretische inleidingen

volgde een rondleiding in de nieuwe campus
Kennedylaan van het AZ Groeninge.

Nieuwbouw AZ Groeninge, campus
Kennedylaan

Intervisie revalidatie op 12 oktober 2010 in Oostende
Op 12 oktober vond een bijeenkomst van de intervisiegroep revalidatie plaats in het Belgisch
Zee-instituut voor Orthopedie (BZIO) te Oostende. Onder leiding van voorzitster dr. Carlotte
Kiekens werd op die dag de relatie besproken tussen zorgzwaarte en de organisatie van zorg.
Het meten van de zorgzwaarte blijft een moeilijke uitdaging binnen de revalidatie. Het werken
met zorgpaden kan er mede voor zorgen dat de organisatie van zorg voor specifieke
patiëntengroepen meer transparant wordt.

Tweedaagse Opleiding Zorgpaden 2010 i.s.m. E-P-A België
op 27 & 28 oktober in Leuven
Op 27 & 28 oktober 2010
vond naar goede jaarlijkse
gewoonte de Tweedaagse
Opleiding Zorgpaden plaats.
De opleiding, waaraan 55
deelnemers
uit
29
organisaties deelnamen,
werd dit jaar georganiseerd in samenwerking
met de Belgische afdeling van E-P-A. Het
doel van deze opleiding is geïnteresseerde
medewerkers een basiskennis in zorgpaden

verschaffen. Naast het waarom en wat en
hoe van zorgpaden, werden er eveneens
enkele casussen gepresenteerd. Tijdens
deze editie stelden Kurt Wille van Hof ter
Schelde, Monique Reenaers van Wit-Gele
Kruis en Piet Temmerman van St-Blasius
Dendermonde hun project voor.

Extra introductie namiddag over het 7 fasen model op 8
november in Jette
In de periode februari – maart 2010 werden
reeds vier regionale introductienamiddagen
georganiseerd over het 7 fasen model, de
nieuwe methodiek voor zorgpaden. Op 8
november werd een vijfde namiddag
georganiseerd in UZ Brussel. Hierbij werden
naast een theoretisch overzicht ook praktische
tips gegeven voor de ontwikkeling,
implementatie en blijvende opvolging van een
zorgpad. In totaal namen meer dan 270
mensen
deel
aan
deze
vijf
introductienamiddagen.

Het artikel over het 7 fasen model werd
aanvaard ter publicatie in het Tijdschrift voor
Geneeskunde.
De tekst is te vinden op het intranet en dient
gerefereerd te worden als: Vanhaecht, K.,
Van Gerven, E., Deneckere, S., Lodewijckx,
C., Panella, M., Vleugels, A., Sermeus, W.
2011. 7 fasen model voor de ontwikkeling,
implementatie, evaluatie en continue
opvolging van zorgpaden. Tijdschrift voor
Geneeskunde. In Print.
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Studieavond met als thema “Referentiebedragen als aanzet voor zorgpaden?”
Tijdens deze studieavond werd dieper
ingegaan op de betekenis van
referentiebedragen voor zorgpaden.
Dhr. Jo De Cock, administrateurgeneraal van het RIZIV, gaf een heldere
uiteenzetting over het systeem van de
referentiebedragen. Mevr. Nancy Vansteenkiste (UZ Leuven)
en dr. Luc Belmans (AZ St-Elisabeth Herentals) brachten
allebei een casus uit de praktijk. Uit de discussie op het einde
van de avond, gemodereerd door Prof. Walter Sermeus, bleek
dat zorgpaden en referentiebedragen uit twee heel

verschillende werelden komen en elkaar nog niet voldoende
raken. Referentiebedragen kunnen een aanzet zijn om
zorgprocessen aan te passen. Zowel organisatorische (zoals
zorgpaden) als financiële prikkels (zoals referentiebedragen)
kunnen een bijdrage leveren om de kwaliteit van zorg te
verbeteren.
Als vervolg op deze studieavond werd op 11 februari 2011
eveneens een coördinatorenvergadering georganiseerd over
dit thema (zie verder).

Start van de langdurige opleiding Zorgpaden 2011 op 10 december
De doelstelling van de langdurige opleiding zorgpaden is om
stafmedewerkers voor te bereiden op hun taak om een
interdisciplinair team te begeleiden in de ontwikkeling,
implementatie, evaluatie en continue opvolging van een
zorgpad. Naast kennisoverdracht wordt de nadruk nog sterker
gelegd op de ontwikkeling van vaardigheden. De deelnemers

volgen de opleiding aan de hand van één (of twee)
zelfgekozen project(en) binnen de eigen organisatie. Dit
project zal de cursist gedurende de volledige opleiding helpen
om de aangeleerde methodiek praktisch toe te passen. Aan
de 10e editie van deze opleiding nemen dit jaar 16
stafmedewerkers uit 13 organisaties deel.

Intervisie revalidatie op 1 februari 2011 in het Koningin Elisabeth Instituut in
Oostduinkerke
Op 1 februari 2011 vond opnieuw een bijeenkomst van de intervisiegroep revalidatie plaats, maar deze keer in het Koningin
Elisabeth Instituut in Oostduinkerke. Het thema van deze bijeenkomst was “het gebruik van opname- en ontslagcriteria voor de
organisatie van zorg”. Op deze vergadering werd eveneens de strategische beslissing gemaakt om de eerder besproken
topics verder te verdiepen. Dit betekent niet meer alleen informatie met elkaar delen, maar ook het ontwikkelen van tools en
hulpmiddelen die aanleiding geven tot implementatie van best practices in de organisaties.

Coördinatorenvergadering “Referentiebedragen technisch bekeken” op 11
februari 2011
Deze bijeenkomst stond oorspronkelijk gepland op 17
december. Omwille van de slechte weersomstandigheden
waren we genoodzaakt deze activiteit uit te stellen tot 11
februari. Dit gaf wat ruimte om, op basis van de ervaring van
de studieavond over hetzelfde thema op 7 december 2010,
het programma wat bij te sturen. Op deze bijeenkomst
werden zowel de zorgpad coördinator als de collega uit het
financiële departement uitgenodigd. In totaal namen 40

personen deel uit 24 verschillende organisaties. Onder leiding
van prof. Walter Sermeus en dr. Luc Belmans (AZ St-Elisabeth
Herentals) werd er dieper ingegaan op de relatie tussen
zorgpaden en referentiebedragen, gegevensbronnen en een
casus. Het besluit van deze bijeenkomst was dat het zeer
belangrijk is om aan kwaliteit van zorg te werken, maar dat
men anderzijds ook moet erkennen dat kennis over de
financiële impact wellicht wenselijk is.
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Afsluiting van de opleiding Zorgpaden 2010 op 15 februari
2011
Op 15 februari 2011 vond de afsluiting van de
opleiding Zorgpaden 2010 plaats in de
Brabanthal in Leuven. 20 deelnemers
presenteerden hun project aan de hand van
posterpresentaties. 42 geïnteresseerden
schreven zich in om deze projectpresentaties
bij te wonen. Het werd duidelijk dat de
deelnemers aan deze opleiding erin geslaagd
zijn om de organisatie van hun zorgproces
kritisch te bekijken en de nodige optimalisaties
voor te bereiden of reeds te implementeren.
Deze positieve afsluitingsdag was de
slotbijeenkomst van een leerrijke en boeiende
tiendaagse opleiding.

Onderstaande deelnemers behaalden hun
attest:
Veerle Corremans (H. Hartziekenhuis Mol),
Guillaume Debruyne (AZ St-Maarten
Mechelen-Duffel), Rudy De Sagher (Imelda
Bonheiden), Karien D’Hollander (Solidariteit
voor
het
Gezin),
Els
Dubois
(Europaziekenhuizen), Fien Gregoir (AZ
Groeninge), Stephan Ilsbroukx (NMSC
Melsbroek), Lea Janssen (H. Hartziekenhuis
Mol), Tamara Leune (UZ Gent), Kim Peeters
(St-Jozef Malle), Miriam Staassen (Atrium MC
Heerlen), Nancy Steurs (OPZ Geel), An Van
As (GZA), Katleen Van Craen (Hof ter
Schelde), Johan Van De Vijver (RZ St-Maria
Halle), Isabel Vandenabeele (UZ Leuven),
Johan Vanlauwe (St-Vincentius Deinze),
Jeroen Verhaeghe (AZ Damiaan Oostende),
Delfien Verhelst (AZ Groeninge), Eve
Vertruyen (St-Jozef Malle), Christine
Waerenburgh (UA Centrum voor Huisartsen
Geneeskunde).
Wij wensen iedereen van harte proficiat!

De deelnemers van de Opleiding
Zorgpaden 2010

Komende activiteiten
Gezamenlijke coördinatorenvergadering op 15 maart met als
thema “lean management en zorgpaden”
Jaarlijks wordt er door één van de drie partners
(CZV – CBO – UCL) een gezamenlijke
coördinatorenvergadering georganiseerd. Dit
jaar is het de beurt van onze collega’s van de
UCL. Het thema van deze bijeenkomst is “lean
management en zorgpaden”. Ze vindt plaats in
Cliniques Universitaires Saint-Luc in StLambrechts-Woluwe van 10u tot 16u. De
voertaal van deze bijeenkomst is het Frans.

Inschrijven kan nog t.e.m. woensdag 9 maart
via eva.vangerven@med.kuleuven.be. Het
programma wordt eerstdaags door de
collega’s van UCL gefinaliseerd.

Eendagscursus Zorgpaden op 25 maart 2011 in Leuven
Op vraag van enkele organisaties organiseert
het NKP op vrijdag 25 maart een eendagscursus
over zorgpaden. Het doel van deze opleiding is
om geïnteresseerde medewerkers uit de
organisatie een basiskennis te verschaffen over
zorgpaden. De opleiding is gratis en vindt plaats
in het Opleidingscentrum UZ Leuven
(Kapucijnenvoer 33, Leuven) van 10u tot 15u. In
de voormiddag wordt stilgestaan bij de theorie

van zorgpaden en in de namiddag wordt een
korte introductie gegeven over de methodiek.
Inschrijven voor deze opleiding kan tot
maandag 21 maart met vermelding van
naam, functie en organisatie via
sarah.kenis@med.kuleuven.be.
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Opstart werkgroep Zorgpad Document Audit Tool (ZPDocAT)
Wij kregen vanuit uw midden steeds meer signalen dat er een
grote behoefte is aan een “zorgpad document audit tool”. Dit
is een tool om na te gaan of de gebruikte zorgpaddocumenten
(al dan niet geïntegreerd in het patiëntendossier),
tegemoetkomen aan de basiskenmerken van zorgpaden. Om
hierop een antwoord te formuleren werd eind november 2010
een eerste oproep gedaan voor het insturen van
zorgpaddocumenten.

naar Kapucijnenvoer 35/4, 3000 Leuven. Het is belangrijk dat wij
de zorgpaddocumenten ontvangen op de manier waarop deze
als werkdocument op de afdeling worden gebruikt. Bij voorkeur
bezorgt u ons een pad waarover u zeer tevreden bent en een
pad waarover u minder tevreden bent. Op deze manier kunnen
wij de vergelijking maken tussen belangrijke en minder
belangrijke elementen van het zorgpaddocument. In een
werkgroep wordt op basis van de definitie van zorgpaden en het
artikel “Clinical pathway audit tools: a systematic review” van
Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om de oproep Vanhaecht et al. (2006), een audit tool ontwikkeld. Het
te herhalen: wij willen u vragen ons twee zorgpaden (op instrument zal nadien gevalideerd worden en ter beschikking
papier), die in uw organisatie gebruikt worden, op te sturen gesteld worden van de leden van het Netwerk.

Care Pathways Congres op 21 & 22 juni in Londen
Op 21 & 22 juni vindt in Londen opnieuw het
Care Pathways congres plaats. Dit congres
wordt jaarlijks georganiseerd door de
European Pathway Association (E-P-A) i.s.m.
Health Care Events en is één van de weinige
internationale congressen over zorgpaden.
Tijdens
dit
congres
komen
allerlei
internationale presentaties aan bod voor zowel beginners als
meer gevorderden inzake zorgpaden. Het programma is
intussen bekend en beschikbaar op de website van E-P-A.

Indien u interesse heeft om dit congres bij te wonen, raden wij
u aan eerst lid te worden van E-P-A (gratis via www.e-pa.org) en uw inschrijving te bezorgen aan het NKP-team. Op
die manier kunnen alle inschrijvingen van NKP-leden
gegroepeerd worden en kan via E-P-A een interessante
groepskorting verkregen worden. U mag uw inschrijving
bezorgen
aan
Kristien
Cremie
via
kristien.cremie@med.kuleuven.be.

Prijs Klinische Paden 2011
Eind dit jaar zal het Belgisch-Nederlands Netwerk Klinische Paden voor de vierde maal de Prijs Klinische Paden organiseren te
Leuven. Meer informatie over deze 4e editie van de Prijs Klinische Paden mag u binnenkort verwachten.

Nieuwe medewerkers bij NKP/K.U.Leuven
Kwaliteit van zorg en zorgpaden zijn voor het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap al jaren belangrijke
speerpunten. Om ons onderzoeksteam te versterken, zijn wij verheugd u te kunnen meedelen dat sinds 1 februari 2011, drie
nieuwe deeltijdse medewerkers werden aangesteld:

Ilke Montag studeerde in 2006 af als arts Nucleaire Geneeskunde en is sindsdien werkzaam in AZ
Oudenaarde. In juni 2010 behaalde zij haar master in het management en het beleid van de
gezondheidszorg met als thesisonderwerp: Multicentre pilot study about quality knowledge and use of
quality tools in acute hospitals. In het verleden volgde zij nog aanvullende opleidingen aan UAMS, Vlerick,
Insead en de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van K.U.Leuven. Ilke is één dag per week in
dienst voor het CZV.

Volume 4

Nieuwsbrief Netwerk Klinische Paden

Page 6

Kristien Cremie is gegradueerde verpleegkundige (University of Central
Oklahoma,USA, 1996) en licentiate in de Medisch-Sociale
Wetenschappen, richting Verplegingswetenschap (Universiteit Gent,
2001). Ze werkte de afgelopen tien jaar in het AZ Sint Maarten ziekenhuis
in Mechelen en Duffel waar ze o.a. verantwoordelijk was voor het
begeleiden en coördineren van zorgpaden. Daarnaast was ze ook
verantwoordelijk voor het begeleiden van kwaliteits- en verbeterprojecten
op afdelingsniveau als ook op ziekenhuis niveau. Kristien is halftijds in
dienst voor het CZV.

Roel Van Giel is in 2008 als arts afgestudeerd aan de K.U.Leuven.
Momenteel is hij werkzaam als huisarts in Hofstade (Zemst) en als docent
aan de opleiding Vroedkunde Limburg (KHLim/PHL). Hij behaalde zijn
master in management en beleid in de gezondheidszorg in 2010. Roel is
één dag per week in dienst voor het CZV.

Ilke, Kristien en Roel zullen samen met Eva Van Gerven, Svin Deneckere en Cathy Lodewijckx
deel uitmaken van het onderzoeksteam kwaliteit van zorg en zorgpaden. Kris Vanhaecht
coördineert dit onderzoeksteam in nauw overleg met prof. Sermeus en prof. Vleugels. Wij heten
onze drie nieuwe collega's alvast van harte welkom. U zal hen tijdens de komende activiteiten
zeker ontmoeten. Wij hopen dat we hiermee de zorgorganisaties kunnen ondersteunen en onze
onderzoeksactiviteiten verder kunnen uitbouwen.

Varia
Samenwerking CBO/TNO
In
oktober
2010
werd
het
CBO
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg in
Nederland failliet verklaard. Sinds 19
november 2010 heeft het CBO als aparte
organisatie in afgeslankte vorm een doorstart
gemaakt
binnen
TNO
Management
Consultants. Begin februari 2011 heeft overleg
plaatsgevonden tussen het Centrum voor
Ziekenhuis en Verplegingswetenschap van de
Katholieke Universiteit Leuven en het nieuwe

CBO. In dit overleg werd de continuering van
de samenwerking binnen het NKP tussen
beide organisaties bekrachtigd.
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International Journal of Care Pathways
In het laatste nummer van het International Journal of Care Pathways (december 2010) werd een artikel over Netwerk
Klinische Paden gepubliceerd (Van Gerven et al, 2010). Daarnaast verscheen in deze editie een discussiepaper van prof.
Vleugels over zorgpaden. De beide artikels zijn beschikbaar op het intranet. 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.
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 4, December 2010 ISSN 2040-4026
Editorial
Massimiliano Panella and Kris Vanhaecht
Can pathways and clinical microsystems save us from the Bermuda triangle?
Research
Shunji Wakamiya and Kazunobu Yamauchi
Quantitative evaluation trial for functions included in currently available electronic clinical pathways products
Bengt Ahgren
Dissolving the Patient Bermuda Triangle
E Van Gerven, K Vanhaecht, S Deneckere, A Vleugels, and W Sermeus
Management challenges in care pathways: conclusions of a qualitative study within 57 health-care organizations
Discussion & opinion
Arthur Vleugels
Why pathways cannot be taken from the shelf
Project presentation
Janet Sinclair, Charlotte Haynes, and Deborah Lee
Development of a health promotion care pathway for adult hospital-based patients
Conference report
Ruben van Zelm and Claire Whittle
Care Pathways 2010
E-P-A corner
Ruben van Zelm
Third International Summer School on Care Pathways, Lago Orta, Italy
Ruben van Zelm, Joanna Dundon, Robin Burgess, Kath Evans, Venkat Reddy, Christine McDermott, Elizabeth Aitken, Philip
Roberts, Kate Hall, Bradley Hillier, Paul Gilluley, Christopher Buckingham, Ann Adams, Eleanor Gilbert, Laura Vail, Phil
Coombes, Sarah Dawes, T Chapman, J Ward, T Ahmed, C Benson, and J Hofland
Conference abstracts from Integrated Care Pathways 2010

Volume 1, Issue 1
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Agenda voor de komende periode

4 maart 2011: Dag 5 van de cursus Zorgpaden 2011
15 maart 2011: Gezamenlijke coördinatorenvergadering met onze Franstalige en Nederlandse
collega’s (organisatie door UCL)
25 maart 2011: Eendagscursus Zorgpaden in Leuven
1 april 2011: Dag 6 van de cursus Zorgpaden 2011
27 mei 2011: Dag 7 de cursus Zorgpaden 2011
10 juni 2011: Coördinatorenvergadering – thema en locatie worden later nog bepaald.
17 juni 2011: Dag 8 van de cursus Zorgpaden 2011
21 & 22 juni 2011: Care Pathways Conference in Londen

