Nieuwsbrief NKP / CZV-KU Leuven
IN DEZE
NIEUWSB
RIEF
vindt u een
kort
verslag
van de
voorbije
activiteiten
in 2012...
... evenals
een korte
beschrijvin
g van de
komende
activiteiten
in 2013

Editie 8, jaargang 4, februari 2013
Beste collega,
Elke editie blikken we terug op de voorbije activiteiten georganiseerd
door het Netwerk Klinische Paden. Zo werden twee nieuwe
werkgroepen opgestart, organiseerden we een gezamenlijke
coördinatorenvergadering en was de tweedaagse opleiding zorgpaden
opnieuw een groot succes.
Het najaar van 2012 heeft tevens heel wat veranderingen met zich
mee gebracht. We namen afscheid van prof. dr. Arthur Vleugels die
op emeritaat ging en in dezelfde periode mocht het NKP-team twee
nieuwe medewerkers verwelkomen.
In deze nieuwsbrief nemen we ook de tijd om vooruit te kijken. Je
vindt een kort overzicht van wat 2013 ons zal brengen. We doen
immers elk jaar opnieuw ons best om u een gevarieerd aanbod aan
activiteiten aan te bieden. Achteraan deze nieuwsbrief vindt u de
agenda van de komende activiteiten.
Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over deze
nieuwsbrief, gelieve contact met ons op te nemen via
liz.vanderveken@med.kuleuven.be.
Tot slot wensen we al onze leden een succesvol 2013 rijk aan
opportuniteiten!
Veel leesplezier!

Het NKP-team KU Leuven
Walter Sermeus, Kris Vanhaecht, Svin Deneckere, Eva Van Gerven,
Deborah Seys, Cathy Lodewijckx, Ilke Montag, Liz Van der Veken,
Evelyn Cousy
Klik hier om naar de website van het NKP te gaan

Voorbije activiteiten
Opstart werkgroepen PFF en COPD
In september 2012 zijn twee nieuwe werkgroepen van start gegaan. Op
24 en 26 september 2012 konden geïnteresseerden zich aanmelden op
de eerste bijeenkomst van de werkgroepen PFF (proximale femur
fractuur) respectievelijk COPD (chronic obstructive pulmonary disease).
Beide zullen verderwerken op de resultaten bekomen uit de European
Quality of Care Pathways studie (EQCP-studie) die opgestart werd in
2009, onder leiding van het NKP.Het hoofddoel van deze werkgroepen
is om de deelnemende organisaties te ondersteunen in het
optimaliseren van de kwaliteit van zorg voor beide patiëntengroepen.
Om de kwaliteit van zorg te optimaliseren zal er gebruik gemaakt
worden van continue kwaliteitsverbeteringsinitiatieven via het
ontwikkelen en/of bijsturen van een eigen zorgpad. Bovendien zal er
nagegaan worden hoe deze kwalitetisverbeteringen duurzaam
behouden kunnen worden.
Voor de klinische ondersteuning kunnen wij rekenen op de expertise
vanuit het UZ Leuven van Prof. Decramer en Prof. Janssen voor de
werkgroep COPD en Prof. Boonen en Dr. Sermon voor de werkgroep
heupfractuur.
De organisaties die ervoor kozen om te participeren in de werkgroepen
worden lid van een internationaal netwerk van ziekenhuizen die een
kwalitatief hoogstaande zorg voor COPD en/of heupfractuur patiënten
nastreven. Er zullen aanbevelingen geformuleerd worden over het
organiseren
van
het
klinische
proces
voor
COPD/PFF,
de
interprofessionele teamwerking en duurzaamheid van kwaliteit
(sustainability).
Indien u meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te
nemen met Deborah Seys via deborah.seys@med.kuleuven.be.
Deborah is de eerste aanspreekpersoon voor deze werkgroepen.

Intervisie Revalidatie in RevArte Antwerpen op 25
september '12
In 2011 veranderde het Revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde van
gebouw en van naam. Hoog tijd voor de intervisiegroep revalidatie om
deze nieuwe omgeving in het RevArte te ontdekken. Op 25 september
2012 werd de intervisiegroep uitgenodigd door Kurt Wille (diensthoofd
kinesitherapie). De voormiddag stond in het teken van de organisatie
van zorg voor de CVA-patiënt en het gebruik van CARF-standaarden.
We kregen het verhaal van het Jessaziekenhuis, door Marc Michielsen
en voorbeelden uit De Mick werden gedeeld door Hildegard Van den
Broek. Na de lunch toonde Kurt Wille het elektronisch patiëntendossier
dat gebruikt wordt in het RevArte. Deze leerrijke dag sloten we af met
een rondleiding in het revalidatiecentrum. De groep kon een blik
werpen op het reilen en zeilen van de patiënt in het RevArte.

Van bij de opstart van deze intervisiegroep was het de bedoeling om
kennis te delen, maar ook om tools en hulpmiddelen te ontwikkelen die
aanleiding geven tot de implementatie van best practices in de
organisaties. Om deze reden zal er tijdens de volgende intervisie dieper
ingegaan worden op de organisatie van zorg voor de CVA-patiënt. De
leden van de intervisiegroep revalidatie werden op dinsdag 29 januari
2013 uitgenodigd in het UZ te Pellenberg om mee te werken aan een
betere opvolging van het zorgproces voor patiënten opgenomen omwille
van een CVA. Binnen deze intervisiegroep willen we ons beperken tot
kwaliteitsindicatoren die betrekking hebben op de revalidatiesetting.

Gezamenlijke coördinatorenvergadering op 5 oktober
'12
Op vrijdag 5 oktober 2012
organiseerde het NKP-team
KULeuven in samenwerking
met het NKP-team CBO een
gezamenlijke
coördinatorenvergadering
in
de Brabanthal te Leuven. In
het kader van het thema:’
Verankering
van
zorgpaden
in
de
organisatie’
kregen
de
coördinatoren een rapportage
van
drie
onderzoeken
voorgesteld.
Deze
onderzoeken werden allen
uitgevoerd aan de KU Leuven.
In het eerste onderzoek ging
men
op
zoek
naar
de
kenmerken
van
high
performance pathways.
Het tweede en derde onderzoek rapporteerden over de bevorderende
en belemmerende factoren voor de implementatie van een zorgpdad in
de organisatie op team- en strategisch niveau. De voormiddag werd
afgesloten door een toelichting over succesvolle implementatie van
zorgpaden door gebruik van het Normalization Process Model. De
presentaties zijn terug te vinden op het intranet van NKP via de
volgende link:NKP intranet. In de namiddag werden de coördinatoren
aan het werk gezet. In kleine groepen werd er gebrainstormd over

aanbevelingen voor het duurzaam implementeren van zorgpaden op
teamniveau en op organisatieniveau. Als basis werden de presentaties
van de voormiddag gebruikt. In het schema vindt u de actiepunten die
werden aangehaald door de aanwezige coördinatoren.

Tweedaagse opleiding Zorgpaden op 24 en 25
oktober '12
Ook dit jaar lokte de tweedaagse opleiding een groot aantal
geïnteresseerden naar Leuven. 46 cursisten meldden zich aan uit 21
verschillende zorgorganisaties. Prof. dr. Walter Sermeus (CZV-KU
Leuven) heette iedereen hartelijk welkom en ging in op
patiëntgestuurde zorg. In de namiddag werden de deelnemers ingeleid
in het concept van zorgpaden door dr. Kris Vanhaecht (CZV-KU
Leuven). De tweede opleidingsdag bood een meer praktische
benadering. In de voormiddag werden de 7 fasen voor het ontwikkelen,
implementeren en evalueren van een zorgpad toegelicht. De namiddag
was voorbehouden voor drie verhalen uit de praktijk. Mevr. Greet
Adriaenssens van het revalidatiecentrum De Mick, deelde haar
ervaringen over een zorgpad voor patiënten met totale knieprothese.
Een tweede casus werd gebracht door mevr. Monique Reenaers van het
Wit-Gele Kruis Limburg. Zij vertelde over het omgaan met
hartpatiënten in de eerste lijnszorg. Ten slotte gaf dr. Cathy Lodewijckx
een toelichting over het zorgpad COPD ontwikkeld in het universitair
ziekenhuis Leuven.

Opleiding voor nieuwe of plaatsvervangende
coördinatoren op 15 november '12
Op
15
november
van
10
tot
13u
werden
de
nieuwe
zorgpadcoördinatoren uitgenodigd voor een introductie in het wel en
wee van de zorgpadcoördinator binnen het Netwerk Klinische Paden.
We mochten zeven nieuwe coördinatoren verwerlkomen in Leuven.
Tijdens deze voormiddag werd specifiek ingegaan op de werking, de
activiteiten van het NKP en daarbij ook de tools die het netwerk ter
beschikking stelt. In deze opleiding is het vooral van belang dat de
zorgpadcoördinator voorbereid wordt op zijn rol om zorgpaden als
beleidsconcept in de eigen organisatie te ondersteunen en de
netwerking binnen het NKP te faciliteren. De middag eindigde met een
korte demonstratie van het intranet.

Opstart Langdurige Opleiding Zorgpaden 2013

De langdurige opleiding zorgpaden 2013 zal georganiseerd worden op
een nieuwe locatie. Voortaan zullen de opleidingsdagen plaatsvinden in
het centrum van Leuven en makkelijker te bereiken zijn met het
openbaar vervoer. Vijftien nieuwe deelnemers maakten op 14 december
2012 de tocht naar het opleidingscentrum in Leuven (Kapucijnenvoer
33) om samen met de begeleiders de eerste dag van de opleiding te
volgen. Tijdens de voormiddag stelden de deelnemers en de
begeleiders zich voor. Het werd een aangename kennismaking, in een
gevarieerde multidisciplinaire groep. Elf deelnemers willen een zorgpad
ontwikkelen in hun ziekenhuis, twee in het psychiatrisch ziekenhuis te
Rekem. Één van de deelnemers zal een project aangaan voor de
thuiszorg en ook één deelnemer in een revalidatiecentrum.
In de namiddag kregen de deelnemers al een eerste portie theorie
voorgeschoteld.
Prof.
dr.
Karel
De
Witte kwam
ons
als
organisatiepsycholoog de verschillende modellen en rollen bijbrengen
waar je bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuw project
rekening mee moet houden.
Tegen dag 4 van de opleiding was het de bedoeling dat de deelnemers
hun eigen project in kaart brachten, gebaseerd op de gantt chart en
een stakeholdermap die hen werd aangereikt tijdens deze eerste
kennismaking. Meer details over deze projecten komen aan bod in de
volgende nieuwsbrief.

Eéndagscursus Zorgpaden op 14 januari
Op 14 januari organiseerde het NKP een ééndagscursus zorgpaden.
Iedereen met interesse
in zorgpaden was welkom in het
opleidingscentrum te UZ Leuven. In deze cursus maak je op korte tijd
kennis met het zowel het concept als de methodiek van zorgpaden.
Twintig deelnemers schreven zich in. De voormiddag werd gewijd aan
een introductie rond het concept van zorgpaden. Vooraleer het tijd was
voor de lunch kregen de deelnemers een antwoord op volgende vragen:
Wat zijn zorgpaden en waarom gebruiken we ze. In de namiddag
overliep dr. Svin Deneckere de zeven fasen-methodiek.

Coördinatorenvergadering op 18 januari
Op 18 januari verzamelden de coördinatoren zich aan de Brabanthal om
een hele dag samen na te denken over de rol van de
zorgpadcoördinator
bij
publieke
rapportering
van
kwaliteit.
In de voormiddag lieten we onze Nederlandse collega’s aan het woord.

Jeannette Verkerk van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda kwam ons
wat meer vertellen over het verhaal van externe kwaliteitsrapportering
in Nederland. Terwijl Nico Van Weert ons bijbracht hoe het Nederlandse
Atrium MC hier intern mee aan de slag gaat. Het werd een boeiende
voormiddag met ruimte voor vragen van de coördinatoren.
Na de lunch werd het Vlaamse verhaal voorgesteld. Vera De Troyer van
de Vlaamse koepelorganisatie Icuro lichtte het Vlaams Quality
Indicatorproject toe en hoe kwaliteitsindicatoren een instrument kunnen
zijn voor interne procesopvolging en –verbetering. Tenslotte
presenteerde Patrick Van Daele van het Imelda ziekenhuis te
Bonheiden. Hij gaf ons een idee van hoe
de Vlaamse
zorgpadcoördinatoren met deze opkomende publieke rapportering
binnen hun eigen organisatie kunnen werken.
De presentaties van de sprekers zijn terug te vinden op het intranet
van NKP via volgende link:Intranet NKP

Komende activiteiten
Afsluiting Langdurige Opleiding Zorgpaden 2012 op
19 februari
Voor de deelnemers van de langdurige opleiding zorgpaden 2012 is de
finish in zicht. Op dit moment buigen ze zich over de laatste opdracht
van deze opleiding. Om het attest te kunnen behalen, is het immers de
bedoeling dat elke deelnemer zijn project beschrijft in een paper en
voorstelt aan de hand van een poster. In december 2011 gingen ze de
uitdaging aan om elk een multidisciplinair team binnen de eigen
organisatie te begeleiden bij het ontwikkelen, implementeren en
evalueren van een zorgpad. Vijftien deelnemers zullen een toelichting
geven over hun werkwijze bij het doorlopen van de zeven fasen volgens
de methodiek aangeboden in deze opleiding.

Wij zijn benieuwd naar het resultaat!
Jij
ook?
Stuur dan
voor 15
februari
een
mailtje naar
Evelyn.cousy@med.kuleuven.be en schrijf je in voor deze afsluitingsdag
die plaatsvindt in de Brabanthal te Leuven op 19 februari 2013 (1317u).

International Care Pathways Conference in Glasgow
op 20 en 21 juni

Op 20 en 21 juni 2013 vindt de European Car
Conference plaats in Glasgow. Dit internationaal cong
thema ‘Supporting safe, effective, person centered c
the use of care pathways’ wordt georganiseer
Scottish Pathways Association
en de Europea

Association. We doen nog een warme oproep om een abstract in te
dienen rond de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een
zorgpad of de (re)organisatie van zorgprocessen. Indienen van een
abstract voor een presentatie of een poster kan nog tot 25 februari
2013 via alexandra.pardon@med.kuleuven.be.

Het is tevens reeds mogelijk om
je te registreren voor het
congres. Meer informatie en al
een
voorproefje
van
het
programma kan je vinden op de
website van EPA http://www.e-pa.org/pathwayconferences/index.html

Varia
Doctoraatsverdediging dr. Cathy Lodewijckx
Woensdag 12 september 2012 werden een heel aantal genodigden
verwacht in de Promotiezaal van de KU Leuven. Cathy Lodewijckx zou
immers haar doctoraatsonderzoek verdedigen met als titel: Impact of
a care pathway for exacerbation of chronic obstructive
pulmonary disease (COPD): a cluster randomised controlled
trial.
In dit proefschrift werd de impact van een zorgpad voor COPD
exacerbatie nagegaan onder leiding van Prof. dr. Marc Decramer
(promotor), Prof. dr. Walter Sermeus (co-promotor) en dr. Kris
Vanhaecht (co-promotor).
De aanwezigen kregen een mooi overzicht van de stappen die gevolgd
werden binnen het onderzoek gedurende de voorbije vier jaar. Een
eerste stap bestond uit een systematisch literatuuronderzoek waarbij

men wilde nagaan in hoeverre de huidige zorg voor voor patiënten
gehospitaliseerd met COPD exacerbatie voldoet aan internationaal
erkende evidence-based standaarden. Men stelde vast dat de zorg
suboptimaal is, zeker met betrekking tot non-farmacologisch
management. In een volgende stap ging men in het kader van een
literatuuronderzoek op zoek naar studies die handelen over de
ontwikkeling, implementatie en karakteristieken van zorgpaden voor
COPD. Vervolgens werd hun impact op zorgprocessen, klinische
outcomes en teamwerking nagegaan. Uit dit literatuuronderzoek
concludeerde men dat het formuleren van accurate conclusies omtrent
de impact van zorgpaden niet mogelijk is op basis van de huidige
beschikbare evidentie. Ten derde werd de validiteit van een set van
proces- en outcome-indicatoren nagegaan aan de hand van een
internationale Delphi survey. Op deze manier werden 26 van de 72
geëvalueerde procesindicatoren en 10 van de 21 outcome-indicatoren
weerhouden. Daaropvolgend werd een acht-stappenplan uitgewerkt om
de inhoud van een evidence based zorgpad voor COPD exacerbatie te
ontwikkelen. Toepassing van deze methode resulteerde in een set van
38 sleutelinterventies en een set van 24 proces- en 15 outcomeindicatoren, welke werden uitgetest en goedgekeurd door negen
Belgische multidisciplinaire teams. In een vijfde stap werd de European
Quality of Care Pathways (EQCP) Study gelanceerd in vier landen
(België, Ierland, Italië, en Portugal). In deze internationale studie gaat
men aan de hand van een cluster randomized controlled trial (cRCT) de
impact van zorgpaden na voor COPD exacerbatie en voor proximale
femurfractuur.
De resultaten van dit
proefschrift
suggereren in sterke
mate
dat
implementatie
van
zorgpaden leidt tot
optimalisatie
van
zorgprocessen,
en
dat er potentieel is
voor een verbetering
in
klinische
outcomes.
Echter,
continue
kwaliteitsverbetering
is
aangewezen,
enerzijds
om
het
zorgproces verder te
Op deze foto staat de kersverse dr. Cathy Lodewijckx, optimaliseren,
en
samen met de juryleden en de promotoren.
anderzijds om het
effect
op
lange
termijn
te
bewerkstelligen.

Doctoraatsverdediging dr. Svin Deneckere
Op de eerste maandag van december 2012 verdedigde Svin Deneckere
zijn doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven. Gedurende vier jaar
werkte Svin aan een studie over de impact van zorgpaden op de
interprofessionele teamwerking in een algemene ziekenhuissetting.
Bovendien wilde men aan de hand van dit onderzoek de kennis naar
de actieve componenten van zorgpaden uitbreiden en de condi
ties kennen waarin
zorgpaden het meest effectief
kunnen zijn. Het proefschrift
maakt eveneens deel uit van de
European
Quality
of
Care
Pathways study (EQCP). Onder
leiding van Prof. dr. Walter
Sermeus (promotor), dr. Kris
Vanhaecht (co-promotor) en Prof.
dr. Martin Euwema (co-promotor)
kon Svin Deneckere zijn werk
verdedigen
met
als
titel:
‘MAKING TEAMS WORK. The
impact of care pathways on
interprofessional teamwork in
an acute hospital setting: A
cluster randomized controlled
trial
and
evaluation
of
implementation processes.'
De studie kan opgedeeld worden in vier fasen. In een eerste fase
werden team indicatoren geïdentificeerd die teamwerking in
zorgprocessen
kunnen
meten.
Vervolgens
voerde men
een
systematische literatuurstudie uit om de impact van bestaande
zorgpaden op teamwerking te onderzoeken. De derde fase van het
onderzoek bestond uit een posttest-enkel cluster gerandomiseerde
studie, waarbij men Belgische teams verantwoordelijk voor de zorg
voor patiënten opgenomen met een heupfractuur en voor patiënten
opgenomen voor een exacerbatie van obstructief chronisch longlijden
(COPD) randomiseerde in de controlegroep, dan wel in de
interventiegroep. De interventieteams ontwikkelden een zorgpad voor
de desbetreffende patiëntengroep. De controleteams gaven de
standaardzorg. In deze fase werden een set van team input-, procesen resultaatsindicatoren gebruikt als effect metingen. In een laatste
fase nam men semigestructureerde interviews af van de teamleden uit
de interventiegroep.
Uit dit doctoraal proefschrift blijkt dat zorgpaden een effectieve en
werkbare interventie zijn om interprofessionele teamwerking,
management van conflicten en organisatie van zorg te verbeteren in
teams verantwoordelijk voor COPD en heupfractuur patiënten in een
acute ziekenhuissetting. Daarnaast verlagen zorgpaden het risico op
burnout bij zorgverleners.

Hierdoor kunnen zorgpaden de verschillende
barrières voor een goede interprofessionele
samenwerking
in
de
gezondheidszorg
wegwerken, en creëren ze essentiële bronnen
en hulpmiddelen voor teams die een buffer
kunnen vormen tegen de impact van de
stijgende jobverwachtingen binnen de huidige
gezondheidszorgsector. Zorgpaden kunnen
daarom
worden
gebruikt
om
hoog-performante
teams te bouwen
die
ondersteund
worden
en
begeleid in het
actief verbeteren
van de kwaliteit
en veiligheid van
zorg.

Emeritaat prof. dr. Arthur Vleugels
Op 19 oktober 2012 vierden we
het emeritaat van prof. dr. Arthur
Vleugels.
Van 1999 tot 2012 was Professor
Vleugels
directeur
van
het
Centrum voor Ziekenhuis- en
Verplegingswetenschap aan de
KU Leuven (CZV). Hij slaagde er
in het centrum terug op de kaart
te zetten en termen zoals evidenc
based
medicine,
kwaliteitsindicatoren, horizontale
organisatiemodellen
en
accreditering waren hem niet
vreemd.
Tijdens
zijn
jarenlange
carrière
in
het
gezondheidszorgbeleid streefde hij voornamelijk naar
patiëntgestuurde
zorg
waar
kwaliteit
en
patiëntveiligheid hoog in het vaandel gedragen worden.
Naar aanleiding van zijn emeriaat verzamelden Kristof
Eeckloo, Walter Sermeus en Kris Vanhaecht een
dertigtal artikels geschreven door de emeritus zelf voor
Acta Hospitalia, het wetenschappelijk tijdschrift van het
CZV. Deze selectie werd gebundeld in een boek
genaamd 'Ping Pong: 25 jaar gezondheidszorgbeleid in
cursief'. Een titel die niet zomaar gekozen blijft, maar
gebaseerd is op één van de artikels geschreven door
professor Vleugels zelf en verwijst naar ons duale
gezondheidssysteem.

Nieuwe medewerkers NKP: Liz Van der Veken en
Evelyn Cousy
Sinds de start van het nieuwe academiejaar werd
het NKP team versterkt door twee nieuwe
medewerkers.
Evelyn Cousy begon op 1 oktober 2012 in het
centrum
voor
Ziekenhuisen
Verplegingswetenschap. Zij zorgt voor de
administratieve ondersteuning van de netwerken
binnen het centrum. Daarvoor kon je haar ook al
vinden in de KU Leuven. Ze werkte aan de
faculteit
Geneeskunde
en
begeleidde
de
masterstudenten bij hun stage.
Liz Van der Veken volgt Eva Van Gerven op als
operationeel coördinator van het NKP. Ze
behaalde haar Master in de Logopedische en
Audiologische Wetenschappen aan de KU Leuven.
In juni 2012 is ze tevens afgestudeerd als Master
in
het
Managament
en
Beleid
van
de
gezondheidszorg aan de KU Leuven. In het kader
van haar masterproef onderzocht ze het
implementatieniveau van de sleutelinterventies in
een zorgpad voor patiënten met een proximale
femur fractuur.

Welkom aan boord!
In september 2012 mochten we
een
nieuw
organisatie
verwelkomen in het Netwerk
Klinische Paden. Het Openbaar
Psychiatrisch
Zorgcentrum
Rekem of kortweg het OPZC
Rekem heeft als missie zich te
ontwikkelen tot een open en
geïntegreerde kennisgedreven
organisatie
voor
geestelijke
gezondheidszorg.
Het
zorgcentrum behandelt mensen
met
psychische
problemen.
Voor meer informatie over het
psychiatrisch zorgcentrum kan
je terecht op hun website
www.opzcrekem.be.
De
zorgpadcoördinatoren
zijn
Sabine
Buntinx
en
Kevin
Pesout.

Door de komst van
het OPZC Rekem telt
het NKP momenteel
105 leden, waarvan
78
algemene
of
universitaire
ziekenhuizen, negen
pyschiatrische
zorgorganisaties,
negen
eerstelijnsorganisatie
acht revalidatiecentra en één transmurale
organisatie. Het grootste deel van deze
zorgorganisaties zijn afkomstig uit België en
Nederland, maar ook daarbuiten hebben
organisaties de weg naar het Netwerk
Klinische Paden gevonden.

Strategisch overleg met de partnerorganisaties
Aan het einde van het jaar 2012 zat het team van NKPKU Leuven samen met de partnerorganisaties voor een
strategisch overleg. Op 6 november en 5 december
2012 plande KU Leuven een vergadering met
respectievelijk de Nederlandse parnterorganisatie CBO
en onze Waalse collega’s van de UCL (Université
Catolique de Louvain).
Bij een dergelijke ontmoeting worden de voorbije
activiteiten overlopen, maar is het tevens van
belang te streven naar een effectief en efficiënt
realiseren van de lange termijndoelen. Alle
partnerorganisaties geven aan zeer tevreden te
zijn over de samenwerking. Om deze reden
zullen er ook dit jaar gezamenlijke activiteiten
gepland worden.

Student Research Award voor evaluatie van zorgpad
Deirdre ten Berge, een studente
geneeskunde
aan
de
Universiteit Antwerpen, kon met
een
abstract
rond
haar
Masterproef een prestigieuze
award in de wacht slepen. In
juni
2012
trok
de
masterstudente
samen
met
haar promotoren prof. dr. Marc
Braem en prof. dr. Olivier
Vanderveken (foto) naar Boston
voor het jaarlijkse congres van
de American Academy of Dental
Sleep Medicine (AADSM). Dr.
Kris Vanhaecht en prof. dr. Paul
Van
de
Heyning
werden

aangesteld als co-promotoren
van deze studie. Deirdre gaf
een toelichting over
de evaluatie van een zorgpad door middel van de ZPZET (ZorgProces
ZelfEvaluatie Tool). Het betreft het zorgpad Mandibulair Repositie
Apparaat (MRA) voor de behandeling van slaapgerelateerde
ademhalingsstoornissen ontwikkeld in het Universitair Ziekenhuis
Antwerpen (UZA). De titel van haar voordracht en poster was
"Development, Implementation and Evaluation of a Clinical Pathway in
a Multidisciplinary Dental Sleep Medicine Clinic". Deze Student Research
Award is een mooie eerste verzilvering van de constructieve
samenwerking tussen de UA en de KU Leuven.
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TE NOTEREN: Agenda voor de komende periode

19 februari: Afsluiting Opleiding Zorgpaden 2012
in Brabanthal Leuven
15 maart : Dag 5 Opleiding Zorgpaden 2013
22 maart: Coördinatorenvergadering
13 mei: Deadline abstracten Prijs Klinische Paden
26 april: Dag 6 cursus Opleiding Zorgpaden 2013
24 mei: Dag 7 cursus Opleiding Zorgpaden 2013
11 juni: Intervisiegroep revalidatie
14 juni: Coördinatorenvergadering
20 en 21 juni: International Care Pathways
Conference in Glasgow
24 juni: Dag 8 Opleiding Zorgpaden 2013
10 oktober: Prijs Klinische Paden
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