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ERVARING MET ZORGPADEN IS OPPORTUNITEIT
TIJDENS ACCREDITATIE
Op 22 maart ’13 organiseerde het Netwerk Klinische Paden de tweede
coördinatorenvergadering van 2013.
Maar liefst 50 ingeschrevenen trokken die dag naar Leuven om samen na te denken over

de bijdrage van zorgpaden bij accreditatie.

De ochtend stond in het teken van de rol van zorgpaden bij de organisatiebrede
accreditatiesystemen JCI en NIAZ. Voor de lunch kregen we tevens nog een voorstelling
van hoe men dankzij het ontwikkelen van een zorgpad voor de borstkliniek in het GZA
een pathologiespecifieke erkenning door Eusoma verkreeg. In de namiddag werd Ann
Oosterlinck van de Zorginspectie uitgenodigd om het verhaal van het toezichtmodel uit
de doeken te doen. Al de presentaties zijn terug te vinden op het intranet van NKP.
Caroline Vandereycken en Kathleen De Sutter van
het ZOL mochten op vrijdag de spits afbijten. Binnen
het ZOL beschouwt men de accreditatie als een
opportuniteit om het beleid rond zorgpaden opnieuw
uit te denken. In het kader van de komende JCIaccreditatie
(Joint
Commission
International
(www.jointcommissioninternational.org) heeft men vijf
zorgpadprojecten opgestart. JCI vraagt immers naar
de uitbouw van een strategisch beleid rond vijf
patiëntengroepen, met het oog op de optimalisering
van het zorgproces. Het ZOL koos er zeer strategisch
voor om dit te bereiken aan de hand van de zorgpad methodiek. Op basis van de vijf
projecten zal men tevens binnen het ZOL het beleid en de werkwijze met betrekking tot
zorgpaden uniformiseren en verder optimaliseren.
Chrétien Haenen, coördinator kwaliteitszorg van het
Atrium MC, is tevens auditor voor NIAZ en dus de
geschikte persoon om de rol van zorgpaden binnen
het NIAZ-model te verduidelijken. Hij stelt dat
zorgpaden een fijne en mooie manier zijn om je
zorgprocessen uit te werken, dit is tevens wat NIAZ
verlangt. NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie
in de Zorg, www.niaz.nl) streeft immers naar een
systeem waarbij de zorgprocessen centraal staan.
Chrétien ziet de ontwikkeling en implementatie van
zorgpaden als de ideale voorbereiding op een NIAZ-accreditatie. Hij geeft aan dat
ongeveer één derde van alle items uit NIAZ opgenomen kunnen worden door zorgpaden.

Vervolgens legde ook Gerda Verheyden, coördinator
zorgpaden in het GZA, uit hoe de ontwikkeling van
het zorgpad in de borstkliniek heeft geleid tot de
pathologiespecifieke erkenning door de European
Cancer Care Certification aangeduid door EUSOMA
(www.eusoma.org/). Eusoma bepaalde tien op
evidentie
gebaseerde
kwaliteitsindicatoren
die
gebruikt worden voor de certificatiedoeleinden. Deze
indicatoren
kunnen
gebruikt
worden
als
de
bouwstenen voor het zorgpad.
Tijdens de lunch in de Brabanthal werd er voldoende tijd gelaten om met elkaar in
gesprek te gaan. De collega’s konden op deze manier informeel ervaringen delen en tips
kenbaar maken.
In de namiddag werd Ann Oosterlinck van Zorginspectie
(http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/zorginspectie)
uitgenodigd om het toezichtmodel en meer specifiek het
nalevingstoezicht uit de doeken te doen. Aan de hand van
dit nalevingstoezicht wil de Zorginspectie de dagelijkse
geleverde kwaliteit van zorg toetsen. Dit wil ze bereiken
door onaangekondigd de organisatie te bezoeken en te
evalueren aan de hand van dossiercheck, observatie maar
ook patiëntenbevraging. De nadruk wordt gelegd op de
patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg onderverdeeld in
drie
domeinen:
hygiëne,
veilige
zorg
en
informatie/communicatie. Al deze aspecten krijgen tevens
een plaats binnen de ontwikkeling van een zorgpad.
Bovendien wil de Zorginspectie in de toekomst streven
naar een actieve openbaarheid van de inspectieverslagen.
Deze boeiende dag werd afgesloten met een nabespreking waarbij we de vier verhalen
naast elkaar plaatsten. Hierbij werd duidelijk dat er voor zorgpaden een duidelijke
rol is weggelegd in elk verhaal. Eén van de coördinatoren beschouwde de zorgpaden
als een soort cement in de veelheid aan ontwikkelingen die plaatsvinden in het kader van
de kwaliteitsaccreditering. Zorgprocessen dienen centraal te staan in gelijk welk
optimalisatie- of accreditatietraject. Het werd duidelijk dat de organisaties, lid van
het Netwerk Klinische Paden en al jaren werken rond zorgpaden, nu ook de vruchten
zullen plukken van het geleverde werk in het kader van het behalen van het
accreditatielabel.

TE NOTEREN: Agenda voor de komende periode
26 april: Dag 6 cursus Opleiding Zorgpaden 2013
13 mei: Deadline abstracten Prijs Klinische Paden
23 mei: Eéndagscursus zorgpaden
24 mei: Dag 7 cursus Opleiding Zorgpaden 2013
Juni:Bekendmaking geselecteerde abstracten Prijs Klinische Paden
5 juni: Terugkomdag opleiding Zorgpaden 2008-2012
11 juni: Intervisiegroep revalidatie
14 juni: Coördinatorenvergadering
20 en 21 juni: International Care Pathways Conference
24 juni: Dag 8 Opleiding Zorgpaden 2013
10 oktober: Prijs Klinische Paden
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