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Beste collega,

In deze editie van de nieuwsbrief kondigen we de finalisten van de Prijs Klinische Paden 2011
aan. U vindt tevens meer informatie over twee nieuwe onderzoeken die uitgevoerd zullen
worden binnen het Netwerk. Naast korte verslagen van de voorbije activiteiten van het Netwerk,
krijgt u zoals steeds een overzicht van de toekomstige evenementen. 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.

• Werkgroep
visitatie op 8 april
in Leuven

We wensen ieder een heel fijne zomerperiode!

• Werkgroep
Zorgpad
Document Audit
Tool op 8 april in
Leuven
• Intervisie
revalidatie op
24 mei in
Ziekenhuis
Netwerk
Antwerpen

Het NKP-team K.U.Leuven
Walter Sermeus, Kris Vanhaecht, Svin Deneckere, Eva Van Gerven, Kristien Cremie, Roel Van
Giel, Ilke Montag, Sarah Kenis, Arthur Vleugels

Belgisch-Nederlands Netwerk Klinische Paden
• Stand van zaken

EQCP studie
• Care Pathways
Congres op 22 en
23 juni in Londen

Prijs Klinische Paden
2011

• Tweedaagse

Opleiding
Zorgpaden op
26 & 27 oktober
• Resultaten eerste
ronde Prijs
Klinische Paden
2011
• Twee nieuwe
onderzoeken
binnen NKP
• Agenda voor de
komende periode

8 november 2011
13u30-19u
Promotiezaal Universiteitshal
Naamsestraat 22, 3000 Leuven

Inschrijving is gratis maar verplicht via nkp@med.kuleuven.be
met vermelding van naam, functie en organisatie.
Uiterste inschrijfdatum: maandag 31 oktober 2011
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Voorbije activiteiten
Gezamenlijke coördinatorenvergadering met Nederlandse en
Franstalige collega’s op 15 maart met als thema “lean
management en zorgpaden”

Cliniques Universitaires Saint-Luc

Jaarlijks wordt er door één van de drie
coördinerende partners (CZV – CBO – UCL)
een gezamenlijke coördinatorenvergadering
georganiseerd. Dit jaar was het de beurt van
onze collega’s van de UCL. Deze bijeenkomst
had als thema “lean, six sigma en zorgpaden”
en vond plaats in Cliniques Universitaires SaintLuc in St-Lambrechts-Woluwe. Naast de
theoretische principes van

lean management en six sigma, werd ook tijd
besteed aan het gebruik van deze principes in
de praktijk, nl. binnen BPost en de apotheek
van Cliniques Universitaires Saint-Luc. Nadien
volgde een rondleiding in het labo en de
apotheek waar gebruik gemaakt wordt van de
Kanban-methode.

Eendagscursus Zorgpaden op 25 maart in Leuven
Op vraag van onze leden organiseerde het NKP-KULeuven op vrijdag 25 maart een
eendagscursus over zorgpaden. Het doel van deze opleiding was om geïnteresseerde
medewerkers uit de aangesloten organisaties een basiskennis te verschaffen over zorgpaden. Er
werd stilgestaan bij de theorie van zorgpaden en een korte introductie gegeven over de
methodiek. 45 personen uit 24 verschillende organisaties uit Vlaanderen en Nederland namen
deel aan deze opleiding. Wegens dit succes wordt overwogen om dezelfde formule nogmaals te
herhalen in het najaar van 2011. Uiteraard houden wij u op de hoogte!

Werkgroep Visitatie op 8 april
Het idee voor een zorgpadvisitatie is niet
nieuw. Zorgpadvisitatie, waarbij teams het
zorgproces van een andere organisatie
“visiteren” en adviezen kunnen formuleren ter
optimalisatie, zou een meerwaarde kunnen
betekenen voor de betrokken teams en
organisaties. Van elkaar leren is het
hoofddoel. Zorgpadvisitatie is geen externe
audit of accreditatie, er wordt geen label
toegekend,
maar
“onder
bevriende
organisaties” samen gezocht naar een
optimale organisatie van een zorgproces. Bij
zorgpadvisitatie bekijkt men niet de totale
organisatie maar een zorgproces voor een
bepaalde patiëntengroep gedurende een
bepaald tijdskader. Om misverstanden tussen
zorgpadvisitatie en de huidige positieve

Figuur 1.SPO-model van Donabedian (1966)

interesse van vele organisaties in accreditatie
te
voorkomen,
heeft
vooraf
overleg
plaatsgevonden met de ziekenhuiskoepels
ICURO en Zorgnet Vlaanderen. Het is niet de
bedoeling
van
het
NKP
om
een
accreditatietraject voor zorgprocessen parallel
aan de ziekenhuiskoepels op te starten. Wel
denken we aan een samenwerking met de
ziekenhuiskoepels om binnen het NKP een
soort interne audit door andere leden van het
NKP op te starten, waarin kan nagekeken
worden hoe het proces georganiseerd is, waar
verbeteringsmogelijkheden
zijn
en
voornamelijk hoe we van elkaar kunnen leren.
Dit alles zonder een oordeel te vellen over
goed of slecht. De informatie uit de
zorgpadvisitatie zou door de betrokken
organisaties wel gebruikt kunnen worden in de
zelfevaluatie binnen een accreditatietraject.
Op 8 april kwam de werkgroep visitatie samen
om na te gaan hoe dit aangepakt kan worden.
Er werd voorgesteld te werken met groepjes
van drie of vier organisaties die elkaar
visiteren. Tijdens de visitatie wordt gewerkt
met het SPO-model van Donabedian (1966)
(zie figuur 1) als kapstok en zullen de
structuur, het proces en de outcome van het
zorgproces bekeken worden. In de volgende
maanden zal de werkgroep enkele normen
trachten vast te leggen en bepalen hoe deze
normen getoetst kunnen worden. Hierbij zullen
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we ons voornamelijk baseren op eerder onderzoek binnen het
NKP m.b.t. de definiëring van zorgpaden. De items uit de
ZorgProces ZelfEvaluatie Tool (ZPZET), die binnen het
Netwerk reeds door meer dan 2500 clinici gebruikt worden,
kunnen als basis dienen om de werkelijke visitatie uit te
voeren. (zie figuur 2)
Referenties:
Donabedian A. Evaluating the quality of medical care. Milbank
Memorial Fund Quarterly 1966; 44(2):166-206.
Vanhaecht K, De Witte K, Depreitere R, Van Zelm RT, De
Bleser L, Proost K et al. Development and validation of a Care
Process Self-Evaluation Tool (CPSET). Health Services
Management Research 2007; 20:189-202.

Figuur 2. Verschillende fasen in het visitatieproces

Werkgroep Zorgpad Document Audit Tool (ZPDocAT) op 8 april
Wij krijgen van de leden steeds meer signalen dat een
“zorgpad document audit tool” een meerwaarde zou kunnen
betekenen. Deze tool moet na kunnen gaan of de
zorgpaddocumenten (al dan niet geïntegreerd in het
patiëntendossier) beschikken over de basiskenmerken van
goede zorgpad documenten. Om een betrouwbaar en valide
instrument te ontwikkelen, werd een onderzoek binnen het
NKP opgestart. Dit onderzoek verloopt in verschillende fasen.
In de eerste fase van het onderzoek werden ingezonden
Werkgroep
ZPDocAT tijdens
de
metaplanmethode

zorgpaden uit NKP-organisaties geanalyseerd door twee
studenten. 22 organisaties hebben 52 zorgpad documenten
ingezonden. In de tweede fase werd een literatuur review
uitgevoerd. Op 8 april werd tijdens de eerste bijeenkomst van
de werkgroep de derde fase doorlopen. In deze fase werd de
metaplanmethode toegepast voor het opsommen van
kenmerken van een goed zorgpaddocument (zie foto).
Hiervoor werden ervaren zorgpadcoördinatoren uit
Vlaanderen en Nederland uitgenodigd. Momenteel wordt door
de interne onderzoeksgroep een eerste versie van de
kenmerkenlijst opgesteld met een eenduidige omschrijving
van de kenmerken. Om deze lijst te herleiden tot een
werkbaar aantal items en verder te valideren op inhoud, zal
een Delphi onderzoek georganiseerd worden binnen het
NKP. Dit onderzoek zal plaatsvinden in de komende weken.
Daarna zal de herwerkte tool gevalideerd worden op basis
van audits van zorgpaden uit geïnteresseerde organisaties.
Wij verwachten dat een gevalideerd instrument begin 2012
beschikbaar zal zijn.

Intervisie revalidatie op 24 mei
Op 24 mei vond de intervisie revalidatie plaats op campus StElisabeth van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen. Aan deze
intervisiegroep nemen 11 organisaties uit het NKP deel. De
intervisiegroep wordt voorgezeten door dr. Carlotte Kiekens
van het UZ Pellenberg (zie foto). Tijdens deze bijeenkomst
werd feedback gegeven over het onderzoek naar het gebruik
van opname- en ontslagcriteria in revalidatiesettings. Binnen
de groep werd overeengekomen om op basis van de
resultaten een lijst van criteria op te stellen die gebruikt
kunnen worden in een opnamedocument. Naast opname- en
ontslagcriteria zal de intervisiegroep andere topics zoals o.a.
kwaliteitsbeleid,
multidisciplinaire
samenwerking,
groepstherapie en therapieplanning verder onderzoeken.

ontwerp wordt voorbereid door een werkgroep binnen Zorgnet
Vlaanderen. Hoewel het zorgprogramma wordt opgesteld voor
de
patiëntengroep
neurologische
en
locomotorische
aandoeningen, wordt dit verder onderverdeeld per specifieke
pathologie (vb. amputatie). Er is hierdoor een duidelijke relatie
tussen het zorgprogramma en zorgpaden. Op het niveau van
deze meer specifieke patiëntengroep is er een rechtstreekse
relatie met zorgpaden en is
volgens Ingrid Nolis input over
de inhoud van zorg en
bijvoorbeeld de organisatie en
opeenvolging van de (op
evidentie
gebaseerde)
sleutelinterventies, wenselijk.
Tijdens deze intervisie werd mevrouw Ingrid Nolis,
Dit zou een grote meerwaarde
stafmedewerker van Zorgnet Vlaanderen (zie foto),
dr. Carlotte Kiekens, voorzitster
uitgenodigd om een toelichting te geven bij de voorbereiding
intervisie revalidatie
tot het ontwerp van een zorgprogramma revalidatie. Dit
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Mevr. Ingrid Nolis,
Zorgnet Vlaanderen

stafmedewerker

kunnen betekenen voor de inhoud van
het
ontwerp.
De
intervisiegroep
revalidatie van het NKP kan tevens
betrokken worden bij de verdere
uitwerking van zorgprogramma- of
zorgpadspecifieke kwaliteitsindicatoren.
De intervisiegroep revalidatie van het
Netwerk Klinische Paden kan zowel op
het niveau van het zorgprogramma als
later op het niveau van de operationele
vertaling input geven.

De intervisiegroep zal dit verder opvolgen
en regelmatig afstemmen met Zorgnet
Vlaanderen.
De bijeenkomst in Antwerpen werd
afgesloten met een korte rondleiding door
het
St-Elisabeth
ziekenhuis.
Een
volgende intervisie vindt plaats in het
najaar in AZ Damiaan Oostende. De
precieze
datum
wordt
later
bekendgemaakt.

European Quality of Care Pathways (EQCP) studie
De EQCP-studie, een cluster
gerandomiseerde
studie
in
België, Italië, Portugal en
Ierland naar het effect van
zorgpaden op team-, proces- en
resultaatsindicatoren
voor
COPD en Proximale Femur
Fractuur (PFF), verloopt verder zoals gepland.
De
deelnemende
NKP-K.U.Leuven
organisaties die gerandomiseerd werden in de
experimentele groep hebben ondertussen een
zorgpad voor COPD of PFF ontwikkeld. Zowel
de experimentele als de controlegroep
bevinden zich in de laatste fase van de
summatieve evaluatie waarin alle indicatoren

gemeten worden. In de zomer van 2011
worden de data ingevoerd en wordt de
performantie van beide groepen met elkaar
vergeleken. Ondertussen kan de controlegroep
eveneens starten met de ontwikkeling van het
zorgpad. In Italië, Portugal en Ierland is men
gestart met de eerste fase van de studie,
waarin de experimentele groep een eerste
analyse van de performantie uitvoert en op
basis daarvan het zorgpad ontwikkelt. Enkele
eerste resultaten van de studie worden
voorgesteld door Svin Deneckere op het ICPcongres in Londen (22 juni) en op het INGRoup
-congres in Minneapolis, Verenigde Staten (2123 juli).

Komende activiteiten
Lunchseminarie Brent Wallace op 10 juni in Leuven
Intermountain Health Care in Salt Lake City is 12u tot 15u in het Convent van Chièvres één van de top vijf geïntegreerde zorgsystemen Faculty Club Leuven (Groot Begijnhof 14,
in de VS. Vanuit de functie van Chief Medical 3000 Leuven).
Officer (CMO) overziet Brent Wallace het
continuüm van de organisatie van de zorg:
vanuit de primary health care tot de meest
geavanceerde ziekenhuisomgeving. De nadruk
ligt hierbij op zorgmodellen, medewerking van
artsen en de uitbouw van een geïntegreerd
kwaliteitsbeleid. Op 10 juni geeft hij een
seminarie over deze thema’s waarbij hij nadien
graag bereid is met u in discussie te gaan.
Gezien geïntegreerde zorg één van de Mr. Brent Wallace,
doelstellingen is voor zorgpaden, kunnen de CMO Intermountain
coördinatoren van het NKP gratis deelnemen Health Care, Salt Lake
City, VS
aan dit seminarie. Dit seminarie vindt plaats van
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Care Pathways Congres op 21 & 22 juni in Londen
de European Pathway Association (E-P-A) i.s.m. Health Care
Events. Tijdens dit congres komen 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 (www.E-P-A.org). Enkele eerste
resultaten van de EQCP-studie (zie eerder) zullen hier worden
voorgesteld door Svin Deneckere. De inschrijvingen voor dit
Op 21 & 22 juni vindt in Londen opnieuw het Care Pathways congres werden intussen afgesloten. Er zullen dit jaar acht
congres plaats. Dit congres wordt jaarlijks georganiseerd door personen van het NKP deelnemen.

Coördinatorenvergadering met als thema “Validatie ZPDocAT “ op 14 oktober
Op
14
oktober
2011
vindt
de
volgende
coördinatorenvergadering plaats in Leuven. Het thema voor
deze bijeenkomst is de verdere validatie van de Zorgpad
Document Audit Tool. Eerder in deze nieuwsbrief vond u
reeds meer informatie over de werkgroep rond deze tool.
Tijdens deze bijeenkomst zal in samenwerking met de

zorgpadcoördinatoren de tool verder gevalideerd worden en
nagegaan worden welk scoresysteem het best kan gebruikt
worden. Nadien zal de herwerkte tool gevalideerd worden op
basis van audits van zorgpaden uit geïnteresseerde
organisaties. Wij verwachten dat een gevalideerd instrument
begin 2012 beschikbaar zal zijn.

Prijs Klinische Paden 2011 op 8 november
Op 8 november organiseert het Belgisch-Nederlands Netwerk
Klinische Paden voor de vierde maal de Prijs Klinische Paden
te Leuven. Tien teams hebben zich kandidaat gesteld,
waarvan zes doorgaan naar de volgende ronde. Wij willen
hierbij de teams die niet weerhouden werden, enerzijds
danken voor hun inzending maar voornamelijk motiveren om
volgend jaar opnieuw te kandideren.

•

Project “Somatische screening en opvolging van
metabool syndroom (MetS)” van Openbaar Psychiatrisch
Zorgcentrum Geel

•

Project “Ontwikkeling en implementatie van een
zorgpad voor patiënten met hartfalen in het Universitair
Ziekenhuis Gent” van Universitair Ziekenhuis Gent

Volgende organisaties met respectieve projecten wensen we
van harte proficiat, zij gaan door naar de volgende ronde en
zullen hun project op 8 november 2011 verdedigen in de
universiteitshal te Leuven tussen 13u30 en 19u:

Het bijwonen van de Prijs is gratis maar inschrijven is verplicht.
Inschrijven is mogelijk via nkp@med.kuleuven.be met
vermelding van naam, functie en organisatie.

•

Project “Ontwikkeling en implementatie van het
transmuraal zorgpad CollumCare in het Atrium MC en
Sevagram te Heerlen: ketenzorgpad voor patiënten met
een heupfractuur” van Atrium MC Heerlen

•

Project “Zorgpaden binnen de orthopedie: gelijk waar
mogelijk, anders waar nodig” van HagaZiekenhuis Den
Haag

•

Project “Digitaal hartrevalidatie pad: from I-pathway to
mI care in cardiac rehabilitation” van Medisch Centrum
Alkmaar

•

Project “Care Pathway Outpatient rehabilitation for
persons with multiple sclerosis (PwMs)” van Nationaal MS
Centrum Melsbroek

Belgisch-Nederlands Netwerk Klinische Paden

Prijs Klinische Paden
2011
8 november 2011
13u30-19u
Promotiezaal Universiteitshal
Naamsestraat 22, 3000 Leuven

Inschrijving is gratis maar verplicht via nkp@med.kuleuven.be
met vermelding van naam, functie en organisatie.
Uiterste inschrijfdatum: maandag 31 oktober 2011

Tweedaagse Opleiding Zorgpaden 2011 i.s.m. E-P-A België op 26 & 27 oktober
Op 26 & 27 oktober vindt naar goede jaarlijkse gewoonte de Tweedaagse Opleiding Zorgpaden plaats. De opleiding wordt
georganiseerd in samenwerking met de Belgische afdeling van de European Pathway Organization (E-P-A) Het doel van deze
opleiding is geïnteresseerde medewerkers een basiskennis in zorgpaden verschaffen. Na deze tweedaagse hebben de
deelnemers voldoende basiskennis over zorgpaden om andere teamleden te motiveren en te ondersteunen. Ze kennen het
concept en de basismethodiek. Elke aangesloten organisatie heeft recht op twee plaatsen binnen contract. Inschrijven kan via
sarah.kenis@med.kuleuven.be met vermelding van naam, organisatie, functie, emailadres en telefoonnummer.
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Nieuwe onderzoeken
Twee nieuwe onderzoeken binnen het Netwerk Klinische
Paden
Met meer dan 100 leden en meer dan 1250
zorgpadprojecten is het concept zorgpaden
niet meer weg te denken uit ons huidig
gezondheidszorgsysteem.
De
groeiende
interesse van de overheid, de relatie met
accreditering en pathologiegerichte financiering
doet organisaties nadenken over de verdere
integratie van zorgpaden in het algemene
organisatiebeleid. Daarom worden binnen het
NKP twee nieuwe onderzoeken opgestart.
Een eerste onderzoek zal uitgevoerd worden
bij directieteams en heeft als doel na te gaan
hoe organisaties, met verschillende ervaring en
verspreiding van zorgpaden, dit concept
gebruiken
binnen
hun
strategisch
organisatiebeleid. Hiervoor zullen leden van
het management ondervraagd worden.

die een zorgpad ontwikkeld hebben. Hiervoor
zal aan elke organisatie gevraagd worden om
hun beste zorgpadproject te identificeren.
Nadien zal dit team door een onderzoeker van
de K.U.Leuven bezocht en geïnterviewd
worden.
De leerpunten uit beide onderzoeken moeten
het mogelijk maken om meer zicht te krijgen
op de integratie van zorgpaden op
organisatieniveau en de incentives die nodig
zijn om zorgpadprojecten succesvol te maken.
Deze informatie zal bruikbaar zijn binnen de
organisaties van het Netwerk en gebruikt
worden voor het ontwikkelen van een nieuwe
opleiding rond strategisch management van
zorgpaden.

In een tweede onderzoek willen we leren uit
succesverhalen van multidisciplinaire teams

Varia
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.
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 ICJP, Volume 15 Number 2 May 2011 ISSN 2040-4026
Editorial
The International Editorial Pathway of the IJCP
Project presentations
Facilitating the development of evidence-based order sets and care pathways: lessons learned
from an academic medical centre’s implementation of a new electronic health record
Stephen Liu, Frederick Salvatoriello, John Dick III, Scott Faucett and John Robb
Welsh Collaborative Care Pathway Project; 10 years experience of implementing and maintaining
a care pathway for the last days of life
R Johnstone, A Jones and A Fowell
Research
Focus group study of service user and carer experience of an Integrated Care Pathway
Julie Hall and Patrick Callaghan
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Inhoudstafel IJP, Volume 15 Number 2 May 2011 ISSN 2040-4026 (vervolg)
Short Report
The 3-blackboard method as consensus development exercise for building care pathways
K Vanhaecht, R Van Zelm, E Van Gerven, W Sermeus, K Bower, M Panella and S Deneckere
E-P-A corner
International course on ‘Care pathways’ and organization of care processes
Solstrand Fjord Hotel, OS, Norway, 12–14

Agenda voor de komende periode

10 juni 2011: Lunchseminarie Brent Wallace in Leuven
17 juni 2011: Dag 8 van de cursus Zorgpaden 2011
21 & 22 juni 2011: Care Pathways Conference in Londen
Zomermaanden en nadien…: Nieuwe onderzoeken binnen NKP
9 september 2011: Dag 9 van de cursus Zorgpaden 2011
14 oktober 2011: Coördinatorenvergadering
26 & 27 oktober 2011: Tweedaagse opleiding Zorgpaden
28 oktober 2011: deadline indienen projectpresentaties Prijs Klinische Paden 2011
8 november 2011: Prijs Klinische Paden 2011 in Leuven
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