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Netwerk Klinische Paden in volle groei.
Overzicht van de voorbije 3 jaar
Beste collega
Stilstaan is achteruit gaan! Maar af en toe achteruit kijken, geeft nieuwe inzichten. In deze nieuwsbrief kijken we
terug naar de activiteiten en verwezenlijkingen van het NKP-KU Leuven in de voorbije 3 jaar en blikken we vooruit
op toekomstige uitdagingen.
In de voorbije periode werden binnen het NKP-KU Leuven, naast de traditionele opleidingen, 27 bijeenkomsten
georganiseerd, werden 10 studies uitgevoerd en 32 internationale publicaties behaald. Meer dan 100 organisaties
maken deel uit van het volledige netwerk en 1200 projecten zijn in gebruik of ontwikkeling. Dit moet ons allen
motiveren om samen verder op weg te gaan en naast al de huidige activiteiten tevens de uitdaging aan te gaan om
zorgpaden nog meer evidence based te maken en de interprofessionele teamwerking verder te optimaliseren. In de
huidige accreditatiegolf leggen zowel JCI als NIAZ specifieke nadruk op het transparant organiseren en opvolgen
van processen. Zorgpaden zullen dus voor ziekenhuizen die een accreditering wensen te behalen nog belangrijker
worden.
Wij danken onze leden alvast voor de samenwerking en kijken uit naar een leerrijke toekomst. Indien u suggesties
heeft voor opleidingen, onderzoeken of projecten rond zorgpaden of meer specifieke informatie wenst over bepaalde
onderwerpen van deze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact op te nemen met Eva Van Gerven
(eva.vangerven@med.kuleuven.be).
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Het NKP is in de voorbije jaren uitgegroeid tot het
grootste kwaliteitsnetwerk van de Lage Landen.
Momenteel zijn 106 organisaties aangesloten bij dit
netwerk waar ze samen kennis delen over zorgpaden en
de organisatie van zorgprocessen. In totaal lopen er
1156 zorgpadprojecten. Deze projecten zijn zowel intraals transmuraal en situeren zich in nagenoeg alle
medische disciplines.
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Figuur 1. Evolutie aangesloten organisaties bij het BelgischNederlands Netwerk Klinische Paden

Shared baselines in het hart van dé Amerikaanse toporganisatie.
Tijdens de recente cursus van CZV te Brugge over de toekomst van het kwaliteitsbeleid werd
gesproken over Intermountain Healthcare. Intermountain Healthcare is een geïntegreerd zorgsysteem in
Salt Lake City en wordt beschouwd als het systeem met de hoogste kwaliteit en laagste kost in de US.
De kern van hun succes zijn hun zorgprocessen en de gegevens die ze hieruit halen. Momenteel hebben
ze reeds 60 van hun 104 belangrijkste zorgprocessen in detail beschreven. Voor elk zorgproces worden
de sleutelinterventies, wat zij ‘shared baselines’ noemen, beschreven en kunnen deze opgevolgd
worden met proces- en outcome-indicatoren. Deze 104 zorgprocessen staan in voor 95% van de
activiteiten van het geïntegreerde systeem. Deze organisatie is op internationaal gebied dé
voorbeeldorganisatie voor het werken met zorgpaden en het opvolgen van kwaliteit. Meer informatie is
te vinden in Health Affairs, 2011, 30(6)1-7.
FOD Patient Safety kiest voor NKP 7-fasenmodel
De FOD heeft in het kader van haar patient-safetycampagne gekozen voor het 7-fasenmodel van het NKP. In het
patiëntveiligheidscontract pijler 2 (processen) wordt door de FOD gesuggereerd om het NKP-7-fasenmodel te gebruiken als
leidraad om de transmurale processen in kaart te brengen en te organiseren. Op 19 april 2012 werd dit model toegelicht aan de
contactpersonen van Nederlandstalige en Franstalige ziekenhuizen te Brussel. Hierop waren in totaal 150 deelnemers aanwezig.
Alle organisaties die lid zijn van het NKP hebben verschillende medewerkers in dienst die deze methode reeds goed onder de
knie hebben. Daardoor heeft de aansluiting bij het NKP de leden dus een strategisch voordeel opgeleverd in de zoektocht naar
optimale kwaliteit.

Een greep uit onze onderzoeksprojecten...
Zorgproces Zelf-Evaluatie Tool
Sinds 2007 wordt de ZorgProces ZelfEvaluatie Tool (ZPZET) gebruikt door teams om de organisatie van hun zorgproces te
evalueren. Tussen 2007 en oktober 2011 werd er aan de KU Leuven een database aangelegd met de ZPZET scores van 3139
individuen uit 283 teams. Op basis van deze database kan geconcludeerd worden dat: 1) ZPZET een betrouwbaar en valide
instrument blijft, en 2) dat zorgprocessen die ondersteund worden met een zorgpad een significant hogere score krijgen. De
resultaten van dit onderzoek zullen internationaal gepubliceerd worden.
Management challenges in care pathways: conclusions of a qualitative study within 57 healthcare organizations
In het najaar van 2008 vond een “Ronde van het Netwerk” plaats, waarbij de coördinatoren van 57 organisaties werden
bevraagd naar hun visie op 1) het doel van zorgpaden, 2) de opvolging van de projecten, 3) de ondersteuning door het
management, 4) het gebruik van ICT en 5) de samenwerking met de andere lijn. Dit onderzoek gaf aan dat het doel van het
werken met zorgpaden niet overal duidelijk geformuleerd wordt en dat de opvolging van zorgpaden een belangrijk
aandachtspunt blijft. De praktische ondersteuning van zorgpaden en de samenwerking met de andere lijn wordt als onvoldoende
ervaren en dient geagendeerd te worden op directieniveau. Voldoende uitdagingen dus!
30 Belgische COPD- en PFF-teams in de European Quality of Care Pathways (EQCP)-studie
De Belgische teams die deelnemen aan de EQCP-studie, een clustergerandomiseerde studie naar het effect van zorgpaden op
team-, proces- en resultaatsindicatoren voor COPD en Proximale Femur Fractuur (PFF), hebben alle stappen van het
studieprotocol doorlopen. In totaal hebben 30 Belgische teams deelgenomen. De 17 teams die werden gerandomiseerd in de
interventiegroep hebben een zorgpad voor COPD of PFF ontwikkeld. In de afgelopen maanden vond de evaluatiemeting plaats
in zowel de interventie- als controleteams. Momenteel worden alle data geanalyseerd en lopen de eerste resultaten binnen. De
eerste resultaten zijn positief. Voor de klinische resultaten is het nog even wachten op data uit Ierland, Portugal en Italië, omdat
hiervoor een grotere steekproef noodzakelijk is. Wat de teamindicatoren betreft, vinden we reeds significante positieve
resultaten m.b.t. de organisatie van zorg, conflictmanagement, teamklimaat, competentie van het team en risico op burn-out bij
de zorgpadteams. Deze resultaten werden reeds gepresenteerd op de afgelopen coördinatorenvergadering in Zottegem. Feedback
naar de deelnemende teams over de behaalde resultaten werd eind april 2012 verschaft. Nadien worden de klinische
werkgroepen COPD en PFF weer opgestart, waar de interventie- en controleteams van elkaar zullen kunnen leren. Er wordt
bekeken hoe de opgedane kennis verder kan worden gedeeld met het volledige NKP.
Impact van zorgpaden en lean management op de organisatie van oogheelkundige zorg
Op 19 augustus 2011 verdedigde Ellen van Vliet haar doctoraatsthesis over de impact van zorgpaden en
lean management op de organisatie van oogheelkundige zorg (promotor: Walter Sermeus). Deze studie liet
zien dat het toepassen van zorgpaden en lean technieken in de organisatie van twee oogheelkundige
chirurgische procedures (behandeling van strabismus en cataract) de efficiëntie significant verhoogde met
behoud van kwaliteit van zorg. De betere uitkomsten in het procesdomein waren geassocieerd met meer
kosteneffectief gebruik van capaciteiten in het zorgproces.

Nieuw instrument beschikbaar om essentiële factoren voor goede teamwerking te meten: Leuven Foundations for
Teamwork-inventory (LFT-i)
In het kader van de EQCP-studie werd door het onderzoeksteam van de KU Leuven een nieuw instrument ontwikkeld. De LFT-i
bevraagt de perceptie van teamleden betrokken in eenzelfde zorgproces betreffende vijf factoren die belangrijk zijn voor een
goede samenwerking binnen het team: de mate waarin de groep voldoet aan de essentiële kenmerken van een team, de kwaliteit
van de werkomgeving, conflict management, ondersteuning door het management en kwaliteit van het leiderschap.
Ontwikkeling van een Zorgpad Document Audit Tool
In het voorjaar van 2011 werd een onderzoek opgestart m.b.t. de ontwikkeling en validatie van een Zorgpad Document Audit
Tool (ZPDocAT). Deze audit tool evalueert de kwaliteit van het zorgpaddocument dat in de dagelijkse zorg gebruikt wordt om
het zorgproces te ondersteunen. De tool werd ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek, analyse van 26 zorgpaden uit 17
NKP-organisaties en in nauwe samenwerking met experts uit de NKP-organisaties. Het instrument werd herwerkt van 91 naar
34 items. Momenteel worden organisaties aangezocht die mee willen werken aan de validering van dit instrument. Het finale
instrument zal beschikbaar zijn in september 2012.
Key characteristics of high performing pathways
In de periode tussen augustus en december 2011 werd een onderzoek uitgevoerd naar de kenmerken van ‘high-performing
pathways’. Een ‘high-performing pathway’ wordt gedefinieerd als een zorgpad dat verankerd is in de organisatie, continu wordt
opgevolgd aan de hand van indicatoren en een objectief en positief effect heeft op het patiëntenproces. De selectie viel op 14
projecten die hebben deelgenomen aan de tweede ronde van de laatste drie edities van de Prijs Klinische Paden. Per project
werden een teamlid en een arts geïnterviewd. Uit het onderzoek blijkt dat high-performing pathways een objectief doel hebben
bij opstart van het project en duidelijk ondersteund worden door ten minste één arts. Het team is eigenaar van het project en is
verantwoordelijk voor de continue opvolging. Nochtans blijkt dit zeer afhankelijk te zijn van de motivatie van één of twee
teamleden. Ondersteuning van het management en een innovatieve organisatiecultuur blijven tevens essentieel.
Strategisch beleid voor zorgpaden
Op dit moment wordt er binnen de KU Leuven een onderzoek uitgevoerd naar de strategische ondersteuning van zorgpaden in
de organisatie. Dit onderzoek heeft als doel na te gaan hoe organisaties, met verschillende ervaring met en inzet van zorgpaden,
het onderliggende concept gebruiken binnen hun strategisch beleid. Hiervoor werden acht organisaties uitgenodigd om deel te
nemen. Het doel is één persoon van de Raad van Bestuur, één persoon van het directiecomité en één persoon van het
middenkader te interviewen. De leerpunten uit dit onderzoek 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

Onderwijs - opleidingsaanbod over zorgpaden is en blijft een succes!
Sinds 2009 namen 104 personen deel aan de achtdaagse opleiding Zorgpaden. 290
personen namen deel aan de tweedaagse introductieopleiding. In 2010 werden naast de
traditionele opleidingen, tussen februari en november, vijf introductiecursussen
georganiseerd over het 7-fasenmodel. Deze cursussen werden lokaal georganiseerd in het
AZ St-Franciskus Heusden-Zolder, OLV Aalst, AZ St-Jan Brugge-Oostende, GZA
Antwerpen en UZ Brussel. In totaal namen ongeveer 190 personen deel. Ondertussen
heeft ook de FOD deze methodiek opgenomen in zijn patient-safetybeleid. Dit werd
voorgesteld op 19 april 2012 voor 150 aanwezigen. In totaal werden reeds 340 personen
opgeleid in het 7-fasenmodel.
Op 25 maart 2011 organiseerde het NKP voor de eerste maal een eendagscursus
zorgpaden, waarop in de voormiddag het doel van zorgpaden werd beschreven en in de
namiddag werd ingegaan op het 7-fasenmodel. Hieraan namen 45 personen deel. Op 31 januari 2012 werd deze opleiding
herhaald voor 50 deelnemers. Deze formule blijkt een succes te zijn. Op vraag van de leden zal deze opleiding twee maal per
jaar georganiseerd worden.

Dienstverlening
Naast de 8-daagse opleiding Zorgpaden worden tal van activiteiten aangeboden binnen
ons netwerk, zowel thematische discussieavonden als de terugkerende
coördinatorenvergaderingen. Tijdens deze bijeenkomsten worden nieuwe
ontwikkelingen toegelicht en wordt kennis gedeeld tussen de organisaties. Tussen
september 2009 en april 2012 werden 10 coördinatorenvergaderingen georganiseerd, 7
bijeenkomsten van de werkgroep revalidatie, 4 thematische studienamiddagen, 2
bijeenkomsten van de werkgroep ZPDocAT, 2 discussieavonden en twee maal de Prijs
Klinische Paden. Een overzicht met details van deze bijeenkomsten vindt u op

Internationale samenwerking
Het NKP ligt mee aan de basis van de European Pathway Association (E-P-A) die in 2008 opgestart
werd. Deze internationale vzw telt momenteel meer dan 950 leden uit meer dan 30 verschillende landen.
Tot 2011 werd de Care Pathway Conference jaarlijks georganiseerd in Londen. Omwille van de hoge
kostprijs van Londen voor congresorganisatie werd binnen de E-P-A beslist om andere oorden op te
zoeken. Dit jaar zal het congres plaatsvinden in Amsterdam op 31 mei & 1 juni. In 2013 trekken we naar
Schotland. In 2014 wordt dat Spanje of Italië.
De European Pathway Association heeft in de voorbije jaren 3 internationale summer schools
georganiseerd waaraan deelnemers uit meer dan 20 landen hebben deelgenomen. Ook verschillende
Belgen hebben deze opleiding gevolgd en hebben kunnen genieten van een intensieve opleiding in het
prachtige Piemonte. Op deze summer schools is het NKP goed vertegenwoordigd. Het 7-fasenmodel wordt namelijk als
standaard gebruikt. In de komende jaren zal de E-P-A zich blijven concentreren op kennisdeling en wetenschappelijk onderzoek.
Lidmaatschap van deze vereniging is gratis en alle informatie vindt u op www.E-P-A.org.

Twee buitenlandse onderzoekers rond zorgpaden momenteel te gast aan KU Leuven: Fali Camacho (FC) uit Spanje en
Seval Kul (SK) uit Turkije
Please introduce yourself to our readers
SK: My name is Seval Kul and I am an assistant professor from the Biostatistics Department at the University of Gaziantep, Turkey. I am teaching statistics in the faculty of medicine and doing research on biostatistical methods.
FC: My name is Fali Camacho and I am a research fellow from the Nursing Department at the University of Huelva (South of
Spain). I am coordinating the Spanish section of the European Pathway Association.
What was the goal of your study visit to Leuven University?
SK: The main goal of my visit was to learn more about care pathways and to collaborate with the Quality of Care and Care Pathways research group by joining the study group meetings on work on international papers.
FC: I am currently working on my PhD which is focused on the design of Breast Care Pathways. The main goal of this visit was to
continue working on the basis of care pathways and exchange knowledge and experiences from an international perspective.
Why did you choose for Leuven to study pathways?
SK: It was prof Massimiliano Panella, president of the E-P-A, who suggested this to me. I also had collaborated with Kris Vanhaecht on 2 international publications. During this period we shared our experiences and knowledge. I learned many things from
them and we planned to do new research together. Visiting Leuven was a good idea to interact with all study group members.
FC: I have previously worked with prof Walter Sermeus and Kris Vanhaecht and performed the validation of the CPSET tool for
care processes organization in Spain. Their enormous experience in working on pathways at clinical and research level provides an
interesting opportunity to further improve my knowledge and skills.
Tell us something about pathways in your country.
SK: To my knowledge, there isn’t any department or study group developing or performing any care pathways in Turkey. This is
an open field and I will launch some teaching initiatives.
FC: Pathways were first introduced in Spain about ten years ago. There are different degrees of development and implementation
across the country, being Andalucía and Catalonia the more evolved regions, with about 150 care pathways developed on the most
common care processes.
What will you take back to your country from this study visit?
SK: This visit was a perfect experience for me in many ways. First it was a great pleasure for me to join the team. I now have the
opportunity to be co-author of three international publications. Second I had contact with the international respected biostatistics
study group of prof Emmanuel Lesaffre. Third I made many new friends and spent good time with them. Never felt lonely. Of
course travelling in Belgium was also fantastic.
FC: It has been very interesting to exchange the work performed by Cathy, Deborah and Svin regarding some of the essential elements to be considered within a pathway, especially those related to teamwork factors. They introduced me how to translate
the evidence based content into a set of key interventions. It has also been very useful to meet some of the breast cancer pathways
coordinators from different hospitals. Working with my statistician colleague Seval, from Turkey, has also been a great learning experience. I can´t forget the always useful recommendations and support the research team and I am thankful that I could join
the coordinators meeting in AZ St. Elisabeth Zottegem. And, of course … the waffles, the chocolates ...

Ook onze partners in Nederland en Wallonië stonden niet stil

Overzicht CBO

Overzicht UCL

Het CBO in Utrecht is een organisatie die zich bezighoudt met
kwaliteit, performantie en innovatie in de gezondheidszorg.
Zorg is onze passie, veranderen is ons vak! Op dit moment
zijn er 25 instellingen lid van het Nederlandse deelnetwerk, te
weten 19 ziekenhuizen, 5 GGZ-instellingen en 1 verpleeg- en
verzorgingstehuis.
Sinds 2012 is het CBO gestart met het aanbieden van de
meerdaagse opleiding zorgpaden in Utrecht. Het resultaat van
dit initiatief is een toename van het aantal Nederlandse leden
dat deze opleiding volgt. Ook de tweedaagse opleiding
zorgpaden wordt in Nederland gegeven. In 2012 zal deze
opleiding twee keer per jaar aangeboden worden. Deze
opleiding wordt gegeven in samenwerking met een lid van het
dagelijks bestuur van het Nederlandse netwerk. Op deze
manier proberen we de theorie met de praktijk te verbinden. In
werkconferenties (coördinatorenvergaderingen in België)
wo rden inho udelij ke thema’s verbo nd en met
praktijkvoorbeelden. Onderwerpen die in de voorbije jaren aan
de orde kwamen, zijn teameffectiviteit, ICT, klantbeloften,
zelfmanagement, ketenzorg, businesscase etc. Centrale
thema’s voor de toekomst zijn toename van complexiteit,
kortere verblijfsduur, grotere externe druk (overheid en
zorgverzekeraars) en een hoge werkdruk. Deze thema’s zijn in
de Nederlandse gezondheidszorg aan de orde van de dag in
een tijd waarin steeds meer moet worden bezuinigd. Dat
betekent nog efficiënter werken en keuzes maken.
Hoe kunnen we dan toch onze patiënt centraal zetten en niet
het proces leidend laten zijn? Dat is een vraagstuk dat binnen
het netwerk regelmatig besproken wordt. Het Nederlandse
deelnetwerk wil de komende periode
nog meer aansluiten bij andere
zorglogistieke theorieën als Lean, Six
-Sigma, TOC, etc. Van elkaar leren
en kennis met elkaar delen zijn in
deze tijd van groot belang. Het
netwerk heeft hierin een belangrijke
rol.

Activités du RIC 2009 – 2012
Le Réseau Itinéraires Cliniques
francophone (RIC) fait partie de l’Université catholique de
Louvain et se concentre sur 3 axes : la formation, la recherche et le service à la société.
Celui-ci compte aujourd’hui 19 hôpitaux, parfois regroupés, dont 2 institutions Suisses et 1 Luxembourgeoise. En
ce qui concerne la formation, le Réseau a mis au point depuis plusieurs années déjà une méthodologie des itinéraires
cliniques (IC) adaptée de la version néerlandophone. Nos
formations sont toujours construites en fonction des demandes et de l’actualité Belge et/ou internationale. Le volet recherche, concerne essentiellement l’encadrement des
étudiants qui font leurs mémoires de master ou divers travaux en lien avec les IC. Nous avons à titre d’exemple pu
encadrer des travaux portant sur la clinique du sein qui
promeut un partenariat centrée sur la patiente, sur les prothèses totale de hanche en lien avec les travaux effectués
au niveau des Mutualités Chrétiennes, sur la validation et
l’utilisation en français de l’Outil d’Auto-Evaluation du
Processus de Soins, etc. Les services à la société ont porté
plus particulièrement sur des présentations en Belgique et à
l’étranger ainsi qu’à des rencontres avec différents organismes de soins de santé. Ainsi, tant les coordinateurs que les
responsables de la coordination du RIC ont pu exposer et
débattre de sujets divers.
Nos perspectives pour l’avenir sont de maintenir la fidélité
des institutions de soins affiliées ainsi que d’étendre l’offre
vers des institutions non hospitalières. De plus, nous souhaiterions développer une structure faitière plus large dont
les différentes ressources seront partagées entre 3 universités francophones (UCL, ULB et ULg) et ce, afin de répondre de manière plus pointue aux attentes/ besoins des hôpitaux. Cette structure devrait voir le jour dès fin 2012.

Toekomst Netwerk Klinische Paden
Rustig verder gaan of versnelling hoger binnen de accrediteringsgolf?
Uit tal van onderzoeken, zowel systematic reviews als basisonderzoek, blijkt dat
zorgpaden een positief effect kunnen hebben op de organisatie en de kwaliteit van zorg.
Dit wordt momenteel ook bewezen in de European Quality of Care Pathway (EQCP)studie. Het effect van de implementatie van een zorgpad heeft significante positieve
effecten op de interprofessionele teamwerking. Maar Rome werd niet op één dag
gebouwd!
Vanuit de EQCP-studie leren we dat ’healthy teams’ de draaischijf zijn van een goede
zorg. Enkel zo zullen teams harde resultaten kunnen voorleggen. Daarom wil het NKPKU Leuven in de komende jaren resoluut kiezen om de kernteams en processen rondom de patiënt, ook gekend als het ‘clinical
microsystem’, voluit te ondersteunen. Hiervoor worden momenteel nieuwe meetinstrumenten en optimalisatietechnieken
ontwikkeld binnen ons onderzoeksteam. Naast de nadruk op teamwerking dienen zorgpaden meer ondersteund te worden door
‘evidence’. Het is niet langer aanvaardbaar dat er nog zorgpaden zijn die niet gebouwd zijn op de beschikbare evidentie. Ook
hiervoor zal een extra inspanning gedaan worden om de zorgpaden meer evidence based te maken. Internationale samenwerking
wordt hiervoor opgezet en de nieuw ontwikkelde Zorgpad Document Audit Tool (ZPDocAT) zal hier tevens zijn steentje toe
bijdragen.
Gezien tal van Vlaamse ziekenhuizen terecht gekozen hebben om zich extern te laten visiteren en accrediteren, zal in de
komende 2 tot 3 jaar veel aandacht, energie en middelen gaan naar deze accreditering. Zowel de Joint Commission International
(JCI) als het Nederlandse Instituut voor de Accreditering van Zorg (NIAZ) plaatsen zorgpaden (zorgprocessen, clinical
pathways, guidelines) centraal binnen hun standaarden. In de zoektocht naar accreditering zullen zorgpaden hierdoor steeds
meer op de voorgrond komen. Hierbij kan de toekomstige focus van het NKP-KU Leuven op teamwerking en evidence based
pathways, onze leden ondersteunen en hen motiveren om de verschillende uitdagingen samen aan te gaan. Daarnaast zullen de
“normale” activiteiten van het netwerk zoals intervisies en opleidingen zorgen voor de nodige continuïteit. Kennis
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