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Zorgpaden verbeteren teamwerking en verlagen risico
op burnout
Teams zijn van cruciaal belang in de huidige gezondheidszorg. Gemiddeld 5 tot 10%
van de patiënten opgenomen in een ziekenhuis ondervinden onverwachte, ernstige
schade door problemen met de geleverde zorg. Het ondermaats functioneren van het
team en een gebrekkige communicatie en coördinatie liggen in veel gevallen aan de
basis van deze kwaliteitsproblemen
Dr. Svin Deneckere, onderzoeker aan het departement Maatschappelijke Gezondheid
en Eerstelijnszorg van de KU Leuven, ging voor zijn doctoraat na in hoeverre
zorgpaden de teamwerking in ziekenhuizen kunnen bevorderen. In een zorgpad wordt
de organisatie van de zorg voor een bepaalde groep patiënten duidelijk omschreven en
gestroomlijnd
op
basis
van
onder
andere
klinische
expertise
en
patiëntenverwachtingen. Een stap-voor-stap plan verduidelijkt de diverse rollen en
taken van het interprofessionele team gedurende het verblijf van de patiënt in het
ziekenhuis. Dit moet leiden tot een betere samenwerking en een verhoogde veiligheid
van de patiënt.
Voor zijn onderzoek verdeelde Deneckere dertig teams van in totaal 581 teamleden in
twee groepen. De teams in de ene groep ontwikkelden een zorgpad voor patiënten
opgenomen met chronisch obstructief longlijden of patiënten opgenomen met een
heupfractuur. De andere teams gaven de standaardzorg. Hieruit kon Deneckere
afleiden dat de teams die een zorgpad ontwikkelden significant beter scoorden op
parameters als conflict management, team klimaat voor innovatie en het niveau van
zorgorganisatie. Bovendien bleken de leden van deze teams ook minder last te hebben
van emotionele vermoeidheid en voelden ze zich competenter om hun job uit te
oefenen.
Hierdoor
verlaagt
het
risico
op
een
burnout
significant.
De onderzoeker nam ook interviews af met de teamleden en directies om na te gaan
welke factoren het implementeren van de zorgpaden bevorderden. Hieruit bleek dat
het voldoende trainen van het team en hen betrekken bij de ontwikkeling van de
zorgpaden essentieel is. Daarnaast bleek ook de ondersteuning vanuit de directie van
groot belang om de integratie van de zorgpaden in de dagelijkse praktijk te stimuleren.
Zorgpaden zijn dus niet enkel voordelig voor patiënten, maar ook voor de werking van
het interprofessionele team dat de zorg voor deze patiënten op zich neemt. Voor hen
kan het een hulpmiddel zijn om zich te wapenen tegen de almaar stijgende
jobverwachtingen binnen de gezondheidssector. Op die manier kunnen zorgpaden
bijdragen tot het verbeteren van kwaliteit en veiligheid van zorg.
Promotor van deze doctoraatsstudie is professor Walter Sermeus. Co-promotoren zijn
dr. Kris Vanhaecht en professor Martin Euwema. Het volledige artikel in Medical Care

vindt u als bijlage.
Deze studie kwam tot stand in opdracht van de European Pathway Association ivzw
met medewerking van een ‘educational grant’ van Pfizer nv.
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