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Franciscus ziekenhuis Roosendaal wint 5e editie
Prijs Klinische Paden 2013
Op donderdag 10 oktober vond de 5e editie van de Prijs Klinische Paden plaats. De ‘Prijs
Klinische Paden 2013’ is dit jaar gewonnen door het Franciscus
ziekenhuis uit Roosendaal met het project “Persoonlijke
patiëntenzorg centraal in de steeds verbeterende CVA-keten”.
De jury roemde het project voor het consequent centraal stellen
van de patiënt in de keten organisatie en het gebruik van de 7 fasen
methodiek zorgpaden teneinde richtlijn en zorgstandaard te
implementeren met als gevolg voortdurend verbeterende
resultaten. De prijs van de jury bestaat uit een bedrag van € 2.000
dat besteed kan worden door het multidisciplinaire team en uit een
lezing op een internationale conferentie.
Tijdens de uitreikingsplechtigheid op het CBO in Utrecht werd
onder de aanwezigheid van meer dan 80 genodigden uit België en
Nederland tevens een publieksprijs toegekend voor de beste
poster aan het Wilhelmina Ziekenhuis Assen met het project
“Zorgpad electieve CAG, ontworpen voor en door
patiënten”. De publieksprijs bestaat uit € 500.

De Prijs
De ‘Prijs Klinische Paden 2013’ is een initiatief van het CBO uit Nederland en het Centrum voor
Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de KU Leuven en UCL (Université Catholique de
Louvain) uit België. De Prijs bekroont een zorgpad uitgewerkt door een multidisciplinair team. De
ingezonden projecten werden in juni door de NKP-jury beoordeeld, waarna zes projecten werden
genomineerd voor de Prijs Klinische Paden.
“De inzendingen getuigen ieder jaar van een steeds hoger niveau van kwaliteit. Het transmurale
karakter van de zorgpaden was zichtbaar aanwezig deze dag. Meer en meer worden zorgpaden ingezet om
zorg op maat te leveren”: aldus juryvoorzitter Prof. Dr. Walter Sermeus, Gewoon hoogleraar
KU Leuven.

De projecten
De genomineerde projecten werden voorgesteld aan de vakjury en het publiek.
Het Huis voor Gezondheid te Brussel leerde ons met het project ‘Verwijzer verhoogt
continuïteit & coördinatie Brusselse patiënten‟ dat een gestructureerd standaard zorgpad de
mogelijkheid biedt om snel, interactief en per zorginstelling klinische en organisatorische afspraken te

maken tussen de huisartsen en de specialisten.
Bij het project ‟Transmuraal zorgpad voor personen met dementie in regio Malle-Zoersel‟ van
Familiehulp was supermulti-disciplinariteit het kernwoord. In samenwerking met een heel aantal
spelers binnen de regio Malle-Zoersel ontwikkelde men een Behoeftekaart Dementie en wil men de
nadruk leggen op vroegdetectie rekening houden met het niet-pluisgevoel.
Het AZ Sint-Blasius Dendermonde kon het publiek bekoren met ‘Het zorgpad COPDexacerbatie: motor voor verbetering!‟. De jury gaf aan tevreden te zijn over de sterk
wetenschappelijke basis van de sleutelinterventies. Bovendien neemt de patiënteneducatie en vooral
het zelfmanagement een prominente plaats in binnen het zorgpad.
Het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen startte begin dit jaar met het implementeren van ‘Het
zorgpad electieve CAG, ontworpen voor en door patiënten‟. Van bij de ontwikkeling van dit pad
werd de patiënt gezien als dé kern van het proces. De patiëntenvereniging ‘De Hart&Vaatgroep’ was
een actieve partner bij de totstandkoming van de patiëntenenquêtes, procesindicatoren en de
ontwikkeling van de patiënteninformatie. Het resultaat is een folder op maat van de patiënt.
Ook het team binnen het AZ Sint-Elisabeth Zottegem toonde een groot engagement bij de
ontwikkeling en implementatie van „Het zorgpad voor patiënten met een COPD-exacerbatie‟.
Zelf zien de teamleden het als een project waar teamwerking en zorgoptimalisatie samen komen. De
jury was aangenaam verrast door de uigebreide inbedding in de organisatie en de intense multidisciplinaire samenwerking.
Het zesde project „Persoonlijke patiëntenzorg centraal in de steeds verbeterende CVA-keten‟
werd ontwikkeld binnen het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal in samenwerking met vier
ketenpartners. Na een startbijeenkomst van wél 40 zorgverleners beoogde men de CVA-zorg te
optimaliseren vanuit het oogpunt van de patiënt. In het persoonlijk CVA-informatieboekje kan de
patiënt informatie vinden over de persoonlijke begeleider. Het zorgproces wordt inzichtelijk gemaakt
aan de hand van dit boekje tevens zorgt het voor de continuïteit van het behandelproces. De jury
noemde het een innovatief project, door deze bottom-upbenadering en loofde de organisatie voor
het streven naar continuïteit van de zorg tijdens het weekend.
Vooraleer de jury de winnaar van de ‘Prijs Klinische Paden 2013’ bekendmaakte, kregen de
aanwezigen nog enkele tips van organisaties binnen en buiten de gezondheidszorgsector.
Jolanda Smulders, projectmanager MCA Gemini groep , vertelde hoe het Medisch Centrum
Alkmaar in 2 jaar 40 zorgpaden ontwikkelde en implementeerde. Hun ervaring leert dat de
sleutels tot succes zijn: betrokkenheid van zowel professionals als management, ambitieuze doelen
maar kleine stapjes zetten om deze doelen te bereiken en zorgpadteams begeleiden, bijscholen en
opvolgen.
Vervolgens nam Peter Waanders, logistiek adviseur bij IKEA, ons mee in zijn verhaal over „Ik
maak IKEA‟. Hierbij was er veel aandacht voor de IKEA cultuur waarin de medewerkers deel
uitmaken van de spirit van de organisatie en waarin fouten gemaakt worden om er uit te leren.
Verder vertelde Peter hoe IKEA de wensen van de klant centraal stelt en inspeelt op de nieuwe
ontwikkelingen.
Meer informatie
Voor meer informatie over de Prijs Klinische Paden en het Netwerk Klinische Paden kan u contact opnemen
met Jos Kroon, projectleider NKP CBO (via j.kroon@cbo.nl) en Liz van der Veken van het Centrum voor
Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de KU Leuven (via liz.vanderveken@med.kuleuven.be).

