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Beste collega,
In dit nummer:
• Coördinatorenvergadering “Service
garanties in de
gezondheidszorg”
• Care Pathways
Congres
• E-P-A Summer
School
• EQCP Workshops
• Coördinatorenvergadering
“Patiëntgestuurd
bouwen en de rol
van zorgpaden”
• Opleidingen NKP
• Introductienamiddag 7 fasen
model
• Studieavond
“Referentiebedragen als
aanzet voor
zorgpaden?”
• Oproep voor
project
presentations voor
International
Journal of Care
Pathways
• Agenda voor de
komende periode

De vorige editie van de nieuwsbrief betrof een speciale nieuwsflash over
de winnaars van de Prijs Klinische Paden 2010. Met deze editie willen wij
u opnieuw op de hoogte brengen van de dagelijkse activiteiten van het
Netwerk Klinische Paden – K.U.Leuven. Hiervoor blikken we o.a. kort
terug op de laatste coördinatorenvergadering voor de zomervakantie en
brengen we een kort verslag van de E-P-A Summer School in Italië.
Naast een terugblik, gaan we ook dieper in op de toekomstige activiteiten.
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.

Met vriendelijke groeten,

Het NKP-team K.U.Leuven
Walter Sermeus, Kris Vanhaecht, Svin Deneckere, Eva Van Gerven,
Sarah Kenis, Arthur Vleugels
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Voorbije activiteiten
Coördinatorenvergadering “Service garanties in de
gezondheidszorg” op 4 juni 2010 in Leuven
He t
v o o r s t e l
o m
d e ze
coördinatorenvergadering te wijden aan het
thema
“service-garanties
in
de
gezondheidszorg” kwam van Chretien
Haenen, zorgpad- en kwaliteitscoördinator
van het Atrium MC in Heerlen (NL). In het
Atrium ziekenhuis heeft men reeds wat
ervaring in het werken met service garanties
of “zorggaranties”. Concreet betekent dit dat
het ziekenhuis schriftelijk verklaart zich te
zullen houden aan een aantal patiëntgerichte
en concrete kwaliteitsnormen voor de eigen
dienstverlening. Voor de gelegenheid hadden
we dhr. Jean Pierre Thomassen uitgenodigd

van TNO MC Customer Management. Hij
zorgde tijdens de bijeenkomst voor het
theoretische kader en begeleidde de
deelnemers in het maken van een service
garantie voor hun organisatie.
Om te onthouden: Een service garantie of
een
zorggarantie
is
geen
resultaatsverbintenis. Het is wel een
verbintenis voor het procesverloop.
Momenteel is er daarom geen consensus
over het feit of men al dan niet mag spreken
over een “zorg”garantie.

Care Pathways Congres op 23 & 24 juni in Londen
voorgesteld van het Wit-Gele Kruis Limburg
i.s.m. het Jessa ziekenhuis Hasselt, de
winnaars van de Publieksprijs Klinische
Paden 2010.
Op 23 & 24 juni werd in Londen het Care
Pathways Congres georganiseerd. Dit
congres wordt jaarlijks georganiseerd door
Health Care Events i.s.m. de European
Pathway Association (E-P-A) en is één van
de weinige internationale congressen over
zorgpaden. Tijdens dit congres kwamen
allerlei internationale presentaties aan bod
over o.a. patiëntenbetrokkenheid, lean
management,
financieel
beleid,
patiëntveiligheid, IT ondersteuning voor
zorgpaden, etc. Er werd eveneens het project
“Transmuraal zorgpad chronisch hartfalen”

Noot: Indien u in de toekomst interesse heeft om
dit congres bij te wonen, raden wij u aan eerst lid
te worden van E-P-A (gratis via www.e-p-a.org).
Het NKP team verzamelt nadien alle inschrijvingen
en kan op die manier via E-P-A een interessante
groepskorting verkrijgen.

E-P-A Summer School van 6 t.e.m. 10 september in Italië
Van 6 t.e.m. 10 september vond in Italië voor de derde maal de E-P-A
Summer School plaats. Tijdens deze vijfdaagse summer school komen
alle concepten rond de zorgpad methodologie aan bod aan de hand
van theoretische sessies en groepswerk. Tijdens de interactieve
sessies kregen de deelnemers de kans een eigen project uit te werken.
Er namen 25 personen deel uit negen verschillende landen:
Noorwegen, Zwitserland, België, Engeland, Ierland, Italië, Nederland,
Portugal en Frankrijk. De volgende E-P-A Summer School vindt plaats
in september 2012.

De deelnemers van de derde E-P-A Summer School.
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European Quality of Care Pathway workshops
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, verloopt zoals gepland.
In het totaal participeren er in deze studie 80 ziekenhuizen,
waarvan 23 Belgische.
De NKP-K.U.Leuven organisaties die gerandomiseerd werden
in de experimentele groep leggen momenteel de laatste hand

aan de ontwikkeling en implementatie van hun zorgpad.
Vanaf midden oktober worden de evaluatiemetingen
uitgevoerd in zowel de experimentele als controle NKPK.U.Leuven organisaties. Dit najaar wordt de
studie opgestart in Italië, Portugal en Ierland. In
elk land worden workshops georganiseerd die de
teams voorbereiden op de eerste metingen.

Komende activiteiten
Coördinatorenvergadering “Patiëntgestuurd bouwen en de rol van zorgpaden” op
1 oktober 2010 in Kortrijk
Op uw vraag willen we graag het initiatief starten om de
‘traditionele’ coördinatorenvergaderingen in de Brabanthal
Leuven af te wisselen met ‘on site’ bijeenkomsten aangepast
aan de betreffende organisatie. AZ Groeninge stelde zich met
veel plezier kandidaat om de volgende vergadering te
organiseren. Het thema rond patiëntgestuurd bouwen en de
rol van zorgpaden hierin, lag hier voor de hand.

Als gastspreker hebben we dhr. ir. Daniel Van Doorslaer van
Osar Architects nv, uitgenodigd. Dhr. Van Doorslaer werkt
momenteel aan een doctoraat binnen de K.U.Leuven over dit
onderwerp. Daarnaast was hij ook betrokken bij het bouwen
van het nieuwe ziekenhuis in Kortrijk en daarom een zeer
geschikte spreker voor dit thema.

Intervisie revalidatie op 12 oktober 2010 in Oostende
De volgende bijeenkomst van de intervisiegroep revalidatie vindt plaats op 12
oktober in BZIO Oostende. Onder leiding van de voorzitster dr. Carlotte Kiekens,
zal op die dag de relatie worden besproken tussen zorgzwaarte en de organisatie
van zorg.

Tweedaagse Opleiding Zorgpaden 2010 i.s.m. E-P-A België op 27 & 28 oktober
in Leuven
Op 27 & 28 oktober vindt naar goede jaarlijkse gewoonte de
Tweedaagse Opleiding Zorgpaden plaats. De opleiding wordt
dit jaar georganiseerd in samenwerking met de Belgische
afdeling van 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 ondersteunen. Ze kennen het concept en de
basismethodiek.
Elke aangesloten organisatie heeft recht op twee plaatsen
binnen contract. Inschrijven kan nog tot dinsdag 19 oktober via
sarah.kenis@med.kuleuven.be met vermelding van naam,
organisatie, functie, emailadres en telefoonnummer.
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Extra introductie namiddag over het 7 fasen model op 8
november in Jette
Tijdens deze introductienamiddag wordt de
methodiek volgens het nieuwe 7 fasen model
toegelicht door Svin Deneckere. Hierbij zullen
naast een theoretisch overzicht ook praktische
tips gegeven worden voor de ontwikkeling,
implementatie en blijvende opvolging van een
zorgpad.

Deze opleiding gaat door op 8 november
van 13u tot 16u in UZ Brussel en is
toegankelijk voor alle geïnteresseerde
medewerkers uit uw organisatie.
Inschrijven is gratis maar verplicht en kan
t o t
2 9
o k t o b e r
v i a
sarah.kenis@med.kuleuven.be.

Studieavond met als thema “Referentiebedragen als aanzet
voor zorgpaden?” op 7 december in Leuven
Tijdens deze studieavond op 7 december, willen
we dieper ingaan op de betekenis van
referentiebedragen voor zorgpaden. Voor de
gelegenheid hebben we dhr. Jo De Cock
(RIZIV), Mevr. Nancy Vansteenkiste (UZ
Leuven) en dr. Luc Belmans (AZ St-Elisabeth
Herentals) uitgenodigd als sprekers. Deze
studieavond gaat door van 20u tot 22u30 in
auditorium GA1 van Onderwijs en Navorsing
(O&N1), Campus Gasthuisberg, UZ Leuven,
Herestraat 49 - 3000 Leuven. Inschrijven kan via

sarah.kenis@med.kuleuven.be
met
vermelding van naam, organisatie en functie.

Start van de langdurige opleiding Zorgpaden 2011 op 10
december
De doelstelling van de langdurige opleiding
zorgpaden is om stafmedewerkers voor te
bereiden op hun taak om een multidisciplinair
team te begeleiden in de ontwikkeling,
implementatie, evaluatie en continue opvolging
van een zorgpad. Naast kennisoverdracht wordt
de nadruk nog sterker gelegd op de ontwikkeling
van vaardigheden. De deelnemers volgen de
opleiding aan de hand van één (of twee) zelf
gekozen project(en) binnen de eigen
organisatie. Dit project zal de cursist gedurende
de volledige opleiding helpen om de

Coördinatorenvergadering
bekeken” op 17 december

aangeleerde methodiek praktisch toe te
passen. Op afsluiting van deze opleiding
stellen de deelnemers hun projecten voor
aan alle geïnteresseerden binnen het
netwerk.
Een organisatie heeft recht op één deelname
binnen contract om de twee jaar. Inschrijven
kan
nog
tot
19
oktober
via
sarah.kenis@med.kuleuven.be.

“Referentiebedragen

technisch

Als vervolg op de studieavond “Referentiebedragen als aanzet voor zorgpaden?” willen we
tijdens deze bijeenkomst onder leiding van Prof. Walter Sermeus, de technische kant van
referentiebedragen bekijken. Meer concrete info hierover volgt later.
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Varia
Oproep Project Presentations voor International Journal of Care Pathways
International Journal of Care Pathways http://
ijcp.rsmjournals.com/, een internationaal peer reviewed
tijdschrift waarvan Kris Vanhaecht associate editor is, zal vanaf
nu ook "project presentations" aanvaarden. De concrete
richtlijnen vindt u op: http://ijcp.rsmjournals.com/misc/authors.dtl

U en uw teamleden hebben in de voorbije maanden of jaren
hard gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van
zorgpaden. Dit heeft het team in beweging gebracht en de
organisatie van de patiëntenzorg misschien verbeterd en uw
project heeft intern in de organisatie mogelijks aandacht
gekregen. Velen onder u hebben op een studiedag hun
project al gepresenteerd of hebben zelfs deelgenomen aan
de Prijs Klinische Paden, maar slechts enkele projecten
kregen tot nu toe internationaal aandacht.
Hierbij willen wij u graag informeren dat er een nieuwe
opportuniteit is om uw werk rond zorgpaden internationaal te
publiceren en dat dit ook voor uw project haalbaar is. Het

Deze project presentations zijn publicaties waarin een casus
over de implementatie van een zorgpad in een organisatie wordt
toegelicht. Het doel is voornamelijk om informatie te geven over
het hoe en waarom en welke factoren mee geleid hebben tot het
verkregen resultaat. In dit soort publicaties is het niet
noodzakelijk om een groot aantal metingen uitgevoerd te
hebben of tal van statistische methoden gebruikt te hebben. Het
doel voor het tijdschrift is voornamelijk om te leren van elkaar en
te begrijpen hoe uw project verlopen is.
Indien u meer informatie wenst over deze publicaties kan u
steeds contact opnemen via kris.vanhaecht@med.kuleuven.be
en wij kijken alvast uit naar uw inzending.

Hartelijk welkom!
Wij verwelkomen het Koningin Elisabeth Instituut (KEI) in Oostduinkerke als kervers lid van het Netwerk
Klinische Paden—K.U.Leuven. Wij wensen de nieuwe coördinator, Ann Meersseman, alle succes toe!

Agenda voor de komende periode
1 oktober 2010: Coördinatorenvergadering met als thema “Patiëntgestuurd bouwen en de rol van zorgpaden” in AZ Groeninge
in Kortrijk
27 en 28 oktober 2010: Tweedaagse Opleiding Zorgpaden 2010 in de Brabanthal in Leuven.
8 november 2010: Introductie opleiding 7 fasen model in UZ Brussel
18 november 2010: Opleiding voor nieuwe of plaatsvervangende coördinatoren in Leuven
26 november 2010: Dag 10 van de opleiding Zorgpaden 2010
7 december 2010: Studieavond “Referentiebedragen als aanzet voor zorgpaden?” in UZ Leuven.
10 december 2010: Start Langdurige Opleiding Zorgpaden 2011
17 december 2010: Coördinatorenvergadering met als thema “Referentiebedragen & zorgpaden:
technisch bekeken” in Leuven
15 februari 2011: Afsluiting van de cursus Zorgpaden 2011 (iedereen welkom!)

