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Definitie zorgpad 

“Een zorgpad (ook wel genoemd klinisch pad) is 
een complexe interventie om de 

gemeenschappelijke besluitvorming en 
organisatie van zorgprocessen te verwezenlijken 

voor een specifieke groep van patiënten 
gedurende een gedefinieerd tijdskader”. 

•European Pathway Association 

Een zorgpad is het pad van zorg dat een 
bepaalde (deel) groep van de doelgroep van een 

zorgprogramma doorloopt, waarbij helder is 
welke behandelmethoden op welk moment 

worden toegepast en door wie deze methoden 
worden gegeven.  



Doel zorgpad 

Ofwel, een zorgpad is een middel om:  

“De kwaliteit van zorg, over de grenzen van een organisatie heen, te verbeteren door het 
verbeteren van resultaten, het bevorderen van patiëntveiligheid, het verhogen van de 
patiënttevredenheid en het optimaliseren van het middelengebruik”. 
(E-P-A, 2007 & Vanhaecht, De Witte, Sermeus, 2007).  



Zorgpaden anders bekeken 



Zorgpaden versus metro netwerken 



De ontwerper/designer  



De Infra 
 



De kosten 
 



Worst case scenario 



Als de ontwerper/designer, infra en kosten  samenwerken… 



Zorgpad Bipolaire stoornissen 

De pilot zorgpaden bipolair ging 
uit van drie  hoofd 

bestanddelen  

Het zorgpad is bedoeld  voor 
patiënten  met een bipolaire 

stoornis binnen Dimence 

Primiare doelstelling bij de 
ontwikkeling van het pad is: 

“Overzicht en zicht op kwaliteit 
van behandeling. Krijgen de 

juiste patiënten de juiste zorg 
door de juiste professional op 

het juiste moment?” 



Resultaten: hebben we nu het ideale metropad gevonden? 

Ja: 

• Brede consensus over inhoud 

• Gestelde doelen op inhoud 
behaald 

• Weergave; visueel, goed 
herkenbaar  

• Goede samenwerking met 
kosten en techniek 

• Implementeerbaar in alle 
bipolaire teams van Dimence 

Nee: 

• Integratie in User is nog niet 
geëvalueerd 

• Voor aanvullende methoden 
nog geen beslisbomen  

• Nog niet te sturen op 
uitkomsten 

• Terminologie afstemming  













Take home message 1  

Geen stad is hetzelfde. Geen metro is daardoor hetzelfde. 



Take home message 2 

De samenwerking tussen inhoud, kosten en techniek is dé kritische succesfactor 



Take home message 3 

Zorg dat je erbij bent 



Vragen / discussie 


