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Voorwoord 

Vanaf 2017 krijgt de geestelijke gezondheidszorg (GGz) te maken met een serie van kwaliteitsstandaarden: 

zorgstandaarden voor psychische aandoeningen en generieke modulen voor aandoening-overstijgende 

onderwerpen in de brede GGz. Deze verschillende kwaliteitsstandaarden behoren met onder andere de reeds 

bestaande richtlijnen tot de professionele standaard. In die documenten wordt het zorgproces van begin tot eind 

geschetst vanuit het perspectief van patiënten1 en naasten. Deze documenten geven aan wat kwalitatief goede 

zorg is tegen aanvaardbare kosten. 

 

Uitgangspunt is dat de zorg rondom en in samenspraak de patiënt en de naasten wordt georganiseerd. Doel is 

dat een patiënt de juiste hulp op het juiste moment door de juiste persoon krijgt met behoud van continuïteit van 

zorg en gebaseerd op professionele standaarden en de voorkeuren en de behoeften van de patiënt (en naasten). 

Een zorgstandaard vormt een leidraad voor de praktijk en beschrijft geen standaardzorg maar biedt ruimte voor 

maatwerk. Een zorgstandaard is praktijkgericht document die de basis vormt voor matched care en 

gepersonaliseerde zorg. In de dagelijkse praktijk bieden zij zowel zorgverleners als patiënten en naasten houvast. 

Zorgverleners kunnen op basis van de standaard de kwaliteit van hun beroepsmatig handelen (verder) vergroten. 

Voor patiënten en hun naasten is een standaard (via een patiëntenversie) behulpzaam bij het maken van de voor 

hen juiste keuzes. Uiteindelijk bepalen patiënt (en naasten) en zorgverlener gezamenlijk wat in het individuele 

geval de behandeling en/of ondersteuning is.  

Op basis van de verschillende standaarden is het mogelijk tussentijds ook de behandeling bij te sturen. Dit kan 

door bijvoorbeeld een van de verschillende meetinstrumenten te gebruiken.  

Zorgprogramma’s en zorgpaden zijn de vertalingen van een zorgstandaard naar de dagelijkse praktijk van de 

zorg. Inhoud en proces van zorg worden toegespitst op de eigen situatie, waardoor de landelijk gedragen norm 

dagelijkse realiteit wordt. Met dit draaiboek voor de cursus Aan de slag met zorgpaden willen wij een bijdrage 

leveren aan de toepassing van zorgstandaarden in de praktijk van brede GGz (van huisartsenzorg tot de 

Specialistische GGz). 

 

Dit draaiboek is gemaakt voor medewerkers met een sleutelrol in de kwaliteitsontwikkeling binnen hun organisatie 

in de GGz, verantwoordelijk of betrokken bij de implementatie van zorgstandaarden. Met dit draaiboek kunnen 

deze kwaliteitsmedewerkers projecten leiden en trainingen geven in het ontwerpen en implementeren van 

zorgpaden.   

  

                                                           
1 In dit draaiboek en bijbehorende toolkit wordt de term ‘patiënt’ gebruikt, hier kan echter ook ‘cliënt’ gelezen worden. 
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Inleiding 

De kwaliteitsstandaarden zijn landelijk gedragen documenten waarin inhoud en proces van zorg wordt geschetst 

vanuit het perspectief van patiënten en naasten. Dit kan binnen één zorgechelon, maar kan ook echelon-

overstijgend zijn (de patiënt start binnen de huisartsenzorg en wordt later doorverwezen naar de Generalistische 

Basis GGz of Specialistische GGz). De landelijke samenwerkingsafspraken GGz2 geeft aanbevelingen voor 

samenwerking tussen de echelons.  

 

Om de kwaliteitsstandaarden goed te kunnen implementeren dienen zij vertaald te worden naar de lokale 

zorg/organisatie. Dit kan gedaan worden door lokale zorgprogramma’s en zorgpaden te ontwikkelen. Figuur 1 

geeft aan hoe de kwaliteitstandaarden, zorgprogramma’s, zorgpaden en het individuele zorgplan zich tot elkaar 

verhouden. 

 

Kwaliteitsstandaarden

Zorgprogramma s 

Huisartsenzorg

Zorgpaden

Zorgprogramma s 

Generalistische Basis GGz

Zorgpaden

Zorgprogramma s 

Specialistisch GGz

Zorgpaden

Landelijke 

Samenwerkings-

afspraken GGz

Landelijke

Samenwerkings-

afspraken GGz
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Samenwerkings

-

afspraken GGz

_ Landelijk niveau

_ Regionaal- of 

organisatieniveau
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_ Individueel 

patiëntniveau

Individueel

Zorgplan  

Figuur 1. Van kwaliteitsstandaarden naar zorgpaden  

                                                           
2 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (2016). Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, Generalistische Basis GGz en 

Specialistische GGz. https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/landelijke-samenwerkingsafspraken-tussen-huisarts-

generalistische-basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz-lga 

 

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/landelijke-samenwerkingsafspraken-tussen-huisarts-generalistische-basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz-lga
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/landelijke-samenwerkingsafspraken-tussen-huisarts-generalistische-basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz-lga
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Zorgprogramma 

Het essentiële verschil tussen een zorgprogramma en een zorgstandaard is dat een zorgstandaard in het 

algemeen (en op landelijk niveau) aangeeft wat goede zorg is vanuit patiënten- en naastenperspectief, terwijl een 

zorgprogramma voor de specifieke lokale situatie aangeeft hoe een organisatie of een keten de zorg is ingericht. 

De organisatie maakt in een zorgprogramma op basis van de landelijke zorgstandaarden keuzes, rekening 

houdend met capaciteit, lokale organisatie-aspecten en andere lokale omstandigheden.  

Zorgprogramma’s beschrijven de zorginhoud in alle fasen van het zorgtraject voor een bepaalde doelgroep 

binnen een organisatie of een keten (bijvoorbeeld volwassen patiënten met een angststoornis).  Dit zorgt voor 

een explicitering van het zorgtraject voor zowel patiënten als zorgverleners. Onder het zorgtraject wordt het 

gehele continuüm verstaan van signaleren, diagnostiek, indicatiestelling, behandeling tot nazorg. Een 

zorgprogramma bestrijkt idealiter het gehele continuüm, maar kan ook op een onderdeel van het zorgtraject 

gebaseerd zijn.  

 

Zorgprogramma’s worden ontwikkeld in samenwerking met alle relevante stakeholders, waaronder zowel 

zorgverleners als zorggebruikers. Zorgprogramma’s hoeven niet beperkt te worden tot de zorg binnen één 

afdeling binnen één organisatie, maar kunnen ook afspraken bevatten over de zorgverlening tussen verschillende 

afdelingen, en over de samenwerking tussen verschillende organisaties.  

 

Zorgpaden 

In een zorgprogramma wordt beschreven welke subdoelgroepen binnen die patiëntengroep te herkennen zijn en 

per subdoelgroep wordt een zorgpad ontwikkeld. Bijvoorbeeld binnen het zorgprogramma angststoornissen zijn 

er zorgpaden voor de verschillende type angststoornissen beschreven (paniekstoornis met/zonder agorafobie, 

gegeneraliseerde angststoornis etc.). Ook wordt beschreven wat de besliscriteria zijn om naar zorgpad A of B te 

gaan. In ieder zorgpad wordt beschreven wat de doelstelling is van dat zorgpad, hoe lang het zorgpad duurt, op 

welke momenten er samen met de patiënt (en zijn naasten) kritische keuzes moeten worden gemaakt, welke 

behandelmodulen standaard moeten worden doorlopen en welke er optioneel zijn. Bepaling van mate van 

detaillering is situatiespecifiek. Planbare, voorspelbare zorg zal een hogere mate van detaillering van zorgpaden 

hebben dan moeilijk voorspelbare zorg, zoals crisiszorg of zorg bij hoog-complexe problematiek. In de 

Specialistisch GGz voor een specifieke doelgroep, zal de mate van differentiatie van zorgpaden groter zijn dan in 

de huisartsenzorg en Generalistische Basis GGz.  

 

Samenvattend wordt in zorgpaden voor een specifieke subgroep patiënten het volgende beschreven:  

 doelgroep; 

 doel; 

 aantal contacten, tijdsduur van de contacten, frequentie en de doorlooptijd van het zorgpad;  

 inhoud van de zorg, inclusief belangrijke beslismomenten;  

 benodigde deskundigheid om de zorg te leveren; 

 evaluatiemomenten; 

 meetinstrumenten.  

 

Beslisbomen in de vorm van stroomschema’s of flowcharts zijn een hulpmiddel voor het vaststellen welk zorgpad 

passend is voor een patiënt. 

 

Individueel zorgplan 

In het individueel zorgplan wordt voor de specifieke patiënt beschreven wat de beoogde doelen zijn en welke 

behandeling(en) daarbij passen.  
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Het zorgpad, dat hierbij een uitgangspunt vormt, wordt op maat gemaakt voor de individuele patiënt. Dit gebeurt 

op basis van gezamenlijke besluitvorming van patiënt en behandelaar en mogelijk de naasten van de patient, ook 

wel ‘samen beslissen’ genoemd. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de zorg doordat patiënten en behandelaren 

beter geïnformeerd zijn en patiënten gestimuleerd worden om actief betrokken te zijn bij besluiten over 

behandelopties. ‘Samen beslissen’ vindt op verschillende momenten in het zorgproces expliciet plaats. Na de 

diagnose, in de indicatiefase, staat centraal wat de patiënt (en zijn naasten) willen bereiken (wat gaan we 

aanpakken?). Vervolgens op het moment dat er een behandeling gekozen dient te worden (wat zijn de 

behandelmogelijkheden? Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Wat betekent dat in mijn situatie?). Tenslotte, op 

het moment van tussentijdse evaluaties (wat is ons oordeel en hoe gaan we verder?). Deze momenten worden 

benoemd als kritische beslismomenten in het zorgpad. 

Landelijke samenwerkingsafspraken GGz 

De verschillende echelons (van huisartsenzorg tot Specialistische GGz) hebben hun eigen zorgprogramma’s en 

zorgpaden, waarin zij de landelijke zorgstandaarden vertalen naar een lokale werkwijze. Echter de patient journey 

loopt vaak door de verschillende echelons heen. De landelijke samenwerkingsafspraken GGz van het Netwerk 

Kwaliteitsontwikkeling GGz beschrijft hoe de echelons zich tot elkaar verhouden en geeft aanbevelingen voor de 

samenwerking en suggesties voor werkafspraken tussen huisartsen (inclusief POH-ggz), Generalistische Basis 

GGz en Specialistische GGz. Doel is dat patiënten de juiste hulp, op het juiste moment van de juiste professional 

krijgen, met behoud van continuïteit van zorg en afgestemd op de voorkeuren van de patiënt. Het document met 

de landelijke samenwerkingsafspraken is samengevat in een stroomschema. Deze landelijke 

samenwerkingsafspraken vormen de basis voor de ontwikkeling van zorgpaden door verschillende echelons van 

zorg. 

 

Aan de slag met zorgpaden 

Voor het ontwikkelen, implementeren en borgen van zorgpaden gelden de volgende drie uitgangsprincipes:  

 

1. Betrek disciplines en patiënten evenredig 

Het is van groot belang om alle bij de zorg betrokken disciplines te betrekken bij de ontwikkeling van het zorgpad, 

zodat belangrijke informatie zoveel mogelijk wordt gedeeld. De praktische toepasbaarheid wordt op deze manier 

van begin af aan vergroot, wat de uiteindelijke implementatie vergemakkelijkt. Werk samen met 

ervaringsdeskundigen en/of patiënten bij de ontwikkeling van het zorgpad. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld de 

centrale patiëntenraad en betrek de eventuele ondersteuner van de patiëntenraad als dat nodig is. Dit geldt ook 

voor de naasten, betrek mensen uit de familie- of naastbetrokkenenraad.  

 

2. Beperk het aantal zorgpaden  

Het verdient aanbeveling om keuzes te maken in het aantal te ontwikkelen paden. Maak bijvoorbeeld een keuze 

voor het ontwikkelen van zorgpaden voor een patiëntengroep met een aanzienlijk volume, aanzienlijke 

complexiteit, aanzienlijke kosten en voldoende voorspelbaarheid van wenselijke zorg. 

 

3. Gebruik de PDSA-methode  

De ontwikkeling en implementatie van zorgpaden gebeurt in vier fasen (Plan-Do-Study-Act) volgens de 

kwaliteitscirkel van Deming3. Deze cyclus helpt bij het systematische ontwikkelen, meten en in de praktijk 

brengen van het zorgpad (meer informatie over de PDSA-cyclus wordt beschreven in H5). 

 

Dit draaiboek is gebaseerd op deze systematische ontwikkeling van zorgpaden. Voorafgaand aan deze 

ontwikkeling is het belangrijk om de overweging voor het werken met zorgpaden te formuleren (hoofdstuk 1). 

                                                           
3 Deming, W.E. Out of the crisis: quality, productivity and competitive position. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/landelijke-samenwerkingsafspraken-tussen-huisarts-generalistische-basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz-lga
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Vervolgens wordt aan de slag gegaan met het ontwikkelen van de zorgpaden en het werkproces (‘Plan’ in 

hoofdstuk 2 en 3), het werkbaar maken en implementeren (‘Do’ in hoofdstuk 4) en het monitoren en borgen 

(‘Study’ in hoofdstuk 5). Naar aanleiding van de monitoring kunnen weer wijzigingen worden aangebracht (‘Act’), 

waarna de cyclus (gedeeltelijk) opnieuw doorlopen kan worden. Tot slot geven we een handreiking in het 

communiceren over (het werken met) de zorgpaden (hoofdstuk 6). Elk hoofdstuk eindigt met een to do list, waarin 

de theorie kan worden toegepast, soms zal hierbij verwezen worden naar de toolkit met ondersteunende 

documenten.  Figuur 2 geeft een schematisch overzicht van dit draaiboek en de bijbehorende documenten in de 

toolkit.  

 

Train-de-Trainer | Aan de slag met Zorgpaden

Inhoud
Beschrijving van de patient journey

Stappen van ontwikkeling zorgpad:

1. Doelgroep 

2. Doelstelling en meetintstrumenten

3. Tijdsplanning

4. Detaillering

Werkproces
Wie doet wat, wanneer?

1. Huidige zorgproces in kaart brengen

2. Gewenste zorgproces

3. Veranderingen bepalen en prioriteren

4. Werkprocesbeschrijving

Implementatie
Hoe gaat dit lukken?

1. Krachtenveldanalyse

2. Implementatieplan

Borging, monitoring en evaluatie

Verantwoordelijkheden en wijzigingsprocedure

Monitoring (indicatoren, management/sturingsinformatie) 

Borging (3 niveaus)

Toolkit:

A. Beslisboom

B. Overzicht zorgpaden

C. Overzicht optionele modulen

Toolkit:

D. Werkprocesbeschrijving

E. Voorbeeld werkinstructie

Toolkit:

F. Krachtenveldanalyse

G. Implementatieplan

Toolkit:

H. Wijzigingsprocedure

I. Borgingsdocument

Communicatie  

Op patiënt-, organisatie- en maatschappelijk niveau

Toolkit:

J. Communicatieplan

 Plan  Plan  Do 

 Study 

H2 H3 H4

H5

H6

Doel Waarom zorgpaden?H1

 Act 

 

 

Figuur 2. Schematisch overzicht Aan de slag met Zorgpaden   
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1 Werken met Zorgpaden?  

Voordat je begint met de ontwikkeling van zorgpaden is het van belang om stil te staan bij een aantal punten:  

 

1. Waarom een zorgpad? 

Zorgpaden helpen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het doel van zorgpaden is dat patiënten effectieve en 

veilige zorg krijgen tegen aanvaardbare kosten. De patiënt staat expliciet centraal. Wanneer zorgpaden goed 

geïmplementeerd worden, betekenen ze voor patiënten minder wachttijd, betere uitkomsten van zorg en een 

betere service. Voor de professional betekent het minder hectiek in het werk en meer feedback over het klinisch 

handelen.  

Een zorgpad beschrijft: 

 de inhoud van de zorg voor een specifieke patiëntengroep 

(waardoor een verbeterslag van de kwaliteit kan optreden)  

 de planning van de zorg voor een specifieke doelgroep  

(en geeft daarmee zicht op het aantal te behandelen patiënten en uit te voeren zorg, waardoor de benodigde 

zorgcapaciteit in kaart wordt gebracht)  

 

2. Wie is de opdrachtgever en wie de eindverantwoordelijke? 

Meestal komt de opdracht om met zorgpaden te gaan werken vanuit het management. Hiervoor kunnen 

verschillende aanleidingen zijn, zoals bijvoorbeeld veranderingen in het landelijke beleid, nieuwe 

kwaliteitsstandaarden of lage scores op patiënttevredenheid. Het is belangrijk dat de opdrachtgever en de 

eindverantwoordelijke dezelfde ideeën hebben over het waarom en het einddoel van het zorgpad en er samen 

achter staan. In aanvulling op de abstracte (meestal op bestuursniveau geformuleerde) doelstellingen, kan elk 

team inzoomen op voor hun specifieke doelstellingen. 

De vorming van een zorgpad en de implementatie hiervan kunnen worden gezien als projecten. De inhoudelijk 

eindverantwoordelijke is daarbij de procesbewaker. De procesbewaker zorgt ervoor dat de benodigde stappen 

worden gezet om een zorgpad te ontwikkelen en vervolgens om dit zorgpad te implementeren. De inhoudelijk 

eindverantwoordelijke kan naast deze ‘bewakingsrol’ ook een rol spelen in de ontwikkeling van de inhoud, maar 

dit hoeft niet. Wel is het van belang dat de inhoudelijk eindverantwoordelijke kennis van of affiniteit heeft met de 

geestelijke gezondheidszorg. 

 

3. Wat is het einddoel? 

Het is van cruciaal belang om helder te hebben met welk einddoel het zorgpad ontwikkeld en geïmplementeerd 

wordt. Op elk willekeurig moment in het gaan werken met zorgpaden, moet je kunnen verantwoorden dat je met 

deze doelstellingen bezig bent. Zorgpaden kunnen verschillende doelen dienen, namelijk: 

 Een verbetering van de kwaliteit van de zorg  

 Een verbetering van de effectiviteit van zorg onder andere door het toepassen van de zorgstandaarden 

 Een verbetering van de efficiency door betere logistieke ondersteuning 

 Registratie, met als doel om feedback informatie te genereren ten behoeve van het verder verbeteren van 

het zorgpad 

 Bevordering van transparantie van de zorg en verwachtingsmanagement  

 Bevordering van interne samenhang van zorg  

 

To do:  

 Weet jij wat jullie (strategische) doelstellingen zijn voor het werken met zorgpaden? 
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2 Zorgpaden: de inhoud 

Het is belangrijk om zorgpaden te ontwikkelen met een werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit inhoudelijke 

deskundigen. Van alle disciplines die betrokken zijn bij het zorgpad, dient er minimaal één afgevaardigde in de 

werkgroep te zitten. Het is belangrijk om zowel ‘early adaptors’ als ook kritische collega’s te betrekken. De 

werkgroep heeft een voorzitter die de rol heeft van procesbegeleider en hoeft daarom niet perse inhoudelijk 

deskundig te zijn. Voordeel van een niet inhoudelijke voorzitter is dat die in staat is om impliciete kennis van de 

deskundigen expliciet te maken en blinde vlekken kan voorkomen. Patiënten- en naastenvertegenwoordigers zijn 

ook onderdeel van de werkgroep, en kunnen naast een algemene rol voor (bij)sturing van het project ook een 

meer uitvoerende rol hebben bij de inbreng van een breder patiënten- en naastenperspectief (bijvoorbeeld bij het 

in kaart brengen van ervaringen van patiënten en familie, of betrekken van de medezeggenschapsorganen). Zorg 

er tevens voor dat er ‘beslissingsbevoegden’ aan tafel zitten, zodat tijdens werkgroepbijeenkomsten direct knopen 

door gehakt kunnen worden.  

De ontwikkeling van zorgpaden vindt plaats naast de reguliere werkzaamheden van de werkgroepleden. Een 

belangrijke randvoorwaarden voor het slagen van het project is dat er genoeg tijd is voor de werkgroepleden om 

hun taken te kunnen doen. In sommige gevallen is het wenselijk om de werkgroepleden uit hun dagelijkse 

werkomgeving te halen en te kiezen voor een externe locatie voor overleg. Daarentegen kan het ook handig zijn, 

om dichtbij collega-specialisten te vergaderen, zodat deze in de vergaderpauzes geraadpleegd kunnen worden.  

 

Er zijn vier stappen in de ontwikkeling van zorgpaden: 

1. Doelgroep 

De eerste stap is de bepaling van de doelgroep. Welke besliscriteria zijn van belang om een bepaalde 

behandelmodule in te zetten. Denk aan stoornisspecifieke criteria, maar ook aan de mate van complexiteit, mate 

van ernst van de stoornis en risicodreiging. Op grond van knelpunten, wensen van patiënten en naasten en 

voorkeuren van opdrachtgevers volgt de keuze van de patiëntenpopulatie en over welk deel van het zorgproces 

het zorgpad gaat. Beschrijf de doelgroep in een beslisboom met in- en exclusiecriteria; dit is handzaam in de 

praktijk bij intake-overleggen. (Tool A: Voorbeelden beslisboom) 

 

2. Doelstelling en meetinstrumenten 

De tweede stap is het bepalen van de doelstelling(en) van het zorgpad voor die bepaalde doelgroep en de 

bijpassende meetinstrumenten. Het bepalen van de doelstellingen van het zorgpad is cruciaal. 

Vertegenwoordigers vanuit patiënten- en familieperspectief hebben hierin een belangrijke rol: zij kunnen als geen 

ander vanuit hun perspectief aangeven wat het zorgpad moet opleveren. De werkgroep stelt zich de vraag “Wat 

willen we met het zorgpad bereiken?”, en probeert deze vraag zoveel mogelijk vanuit het patiëntperspectief te 

beantwoorden.  

Doelen moeten zoveel mogelijk SMART4 zijn. Bepaal ook welke instrumenten geschikt zijn om de doelstelling van 

behandeling meten (in de Specialistische GGz zou ROM hiervoor gebruikt kunnen worden). 
  

                                                           
4 De letters van SMART staan voor: 

• Specifiek - Is de doelstelling eenduidig? 

• Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? 

• Acceptabel - Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of het management? 

• Realistisch - Is het doel haalbaar? 

• Tijdsgebonden - Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? 
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3. Tijdsplanning 

In derde stap wordt de duur van het zorgpad en de kritische beslis- en evaluatiemomenten in het zorgpad 

aangegeven. Zo is inzichtelijk op welke momenten ‘samen beslissen’ plaatsvindt. Tevens wordt aangegeven of 

het zorgpad kan worden herhaald en hoe vaak, en wat een mogelijk vervolgzorgpad is. (Tool B: Overzicht 

zorgpaden) 

 

4. Detaillering 

In de laatste stap wordt aangegeven wat de standaard en optionele behandelmodulen zijn, of de modulen in 

bepaalde volgorde worden doorlopen, inclusief aantal contacten, frequentie, duur en discipline. (Tool B: Overzicht 

zorgpaden en Tool C: Overzicht optionele behandelmodules) 

To do:  

 Vorm een werkgroep 

 Bepaal de doelgroep van het zorgpad en maak hiervoor een 

beslisboom  

 Beschrijf de inhoud van de zorgpaden 

 Maak een overzicht van de optionele behandelmodulen 

 

Toolkit:  

 Tool A: Voorbeelden beslisboom  

 Tool B: Overzicht zorgpaden 

 Tool C: Overzicht optionele behandelmodules 



 

Draaiboek Train-de-trainer | Aan de slag met zorgpaden in de geestelijke gezondheidszorg                                       9  

3 Zorgpaden: het werkproces 

Alleen de inhoud van zorg beschrijven is onvoldoende om er in de praktijk mee te kunnen werken. Het is 

belangrijk de beschreven inhoud werkbaar te maken en te organiseren. Dit betekent niet dat de inhoud al volledig 

beschreven moet zijn voordat je ermee kunt werken. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke acties er gedaan 

moeten worden om tot een werkprocesbeschrijving te komen. Ook de werkprocesbeschrijving wordt ontwikkeld 

door een werkgroep. Om de werkprocesbeschrijving goed aan te laten sluiten op ondersteunende systemen, 

wordt de werkgroep (tijdelijk) uitgebreid met ondersteunende functionarissen. Naast een inhoudelijke 

deskundige(n) en patiënten- en naastenvertegenwoordiger(s) kan de werkgroep bijvoorbeeld bestaan uit een 

(project)manager, een medewerker van het secretariaat en een ICT’er. 

 

1. Huidige zorgproces in kaart brengen  

Het in kaart brengen van de huidige situatie is de eerste stap. Dit maakt de urgentie van het zorgpad inzichtelijk. 

Vaak ligt er al veel materiaal en documenten rondom het zorgproces. Wanneer deze processen niet zijn 

beschreven, er geen afspraken zijn vastgelegd, dan zal er in deze fase veel werk moeten worden verzet. Het is 

van belang om dit met opdrachtgever/management te bespreken.  

Een manier om de huidige situatie te schetsen is om de route van een (fictieve) patiënt en naaste door het 

zorgproces in kaart te brengen en de ervaren knelpunten bij elke stap in het proces te identificeren. Het gaat 

daarbij om inventarisatie van elke stap vanaf het eerste gesprek tot de afsluiting van de behandeling. Hiermee 

krijgt de werkgroep een goed beeld van de vaak complexe realiteit waar een patiënt mee te maken krijgt. Het gaat 

bijvoorbeeld om de verschillende mensen waar een patiënt en zijn/haar naasten mee te maken krijgen tijdens de 

intake en de behandeling, de werkzaamheid van de verschillende behandelingen, maar ook over de formulieren 

die moeten worden ingevuld, (kritische) overdrachtsmomenten en mogelijke wachttijden voordat de behandeling 

start. Op al deze punten zijn vaak verbeteringen mogelijk. Hierbij is het belangrijk dat zowel de betrokken 

disciplines meedoen als vertegenwoordigers van patiënten en naasten. De voorzitter leidt het proces. Er zijn 

verschillende methodieken om het huidige zorgproces in kaart te brengen, een methodiek is om de 

werkgroepleden uit te nodigen om met behulp van post-it blaadjes de route die een patiënt en zijn/haar naaste 

doorlopen van begin tot eind in kaart te brengen. 

 

2. Gewenste zorgproces 

Het in kaart brengen van het huidige zorgproces maakt inzichtelijk waar er verbeteringen mogelijk zijn. De 

volgende stap is om met de werkgroep na te denken over het gewenste zorgproces. Hiervoor zijn 

kwaliteitsstandaarden leidend voor de zorginhoud en de gevonden knelpunten richtinggevend voor het 

optimaliseren van het zorgproces. Voor het bepalen van de gewenste situatie kan verder gebruik gemaakt 

worden van onderzoeksgegevens, ervaringsdeskundigen, resultaten uit patiënten en/ of familie 

tevredenheidsonderzoek, patiëntenpanels, en goede voorbeelden van zorgpaden.  

Stel tevens vast welke wensen er zijn voor ondersteuning van het zorgproces door ICT. Bepaal en beschrijf de 

kritische momenten voor het werken met zorgpaden. Denk hierbij aan: 

 Beslissingsondersteuning bij de intakefase; 

 Zorgpadbepaling en voorgestructureerd zorgplan op basis van het zorgpad; 

 Plannen van afspraken conform zorgpad; 

 Evaluatie- en beslissingsondersteuning. 

Deze stap kan belangrijk zijn voor organisatiebrede uniformering, zodat managementinformatie gegenereerd kan 

worden.  
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3. Veranderingen bepalen en prioriteren 

Maak een overzicht van de gewenste veranderingen en verbetermogelijkheden en breng een prioritering aan. In 

de werkgroep moet er overeenstemming komen over wat de noodzakelijke veranderingen in het zorgproces zijn 

en waar een nieuw werkproces voor beschreven gaat worden. 

 

4. Het nieuwe werkproces beschrijven 

De laatste stap is het beschrijven van het nieuwe werkproces. Deze werkprocesbeschrijving bestaat uit een 

schematische weergave (flowchart), waarbij het hele proces in één oogopslag helder is en daarnaast een 

gedetailleerde omschrijving van dingen die moeten gebeuren (Tool D: Format werkprocesbeschrijving). Denk 

hierbij aan de ondersteuning vanuit het secretariaat, gewijzigde verwijsbrieven, belangrijke momenten voor 

‘samen beslissen’ met patiënt en naaste, format individueel zorgplan, evaluatieformulier, afspraken- en 

plankaarten en pop-ups en reminders in het EPD. Voor de verschillende medewerkers die met het zorgpad te 

maken krijgen kan een werkinstructie geschreven worden (Tool E: Voorbeeld werkinstructie). 

 

Tip: 

Zorg ervoor dat je als procesbegeleider inzicht hebt in de ICT-mogelijkheden en ontwikkelingen 

van ondersteunende instrumenten.  

 
 

To do: 

 Vorm een werkgroep 

 Maak een werkprocesbeschrijving 

 

Toolkit: 

 Tool D. Format werkprocesbeschrijving 

 Tool E. Voorbeeld werkinstructie 
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4 Implementatie van het zorgpad 

Nadat de inhoud van de zorg en het daarbij behorende werkproces beschreven is, is de eerste stap gereed: er ligt 

een inhoudelijk document. Met andere woorden; het eerste (deel)project is afgerond. Een volgende stap is het 

implementeren van de gewenste nieuwe werkwijze in de dagelijkse praktijk.  

 

Krachtenveldanalyse 

Een krachtenveldanalyse geeft inzicht in welke krachten er spelen tijdens de implementatie en kan helpen een 

strategie te bepalen. Een krachtenveldanalyse is een analyse van de omgeving waarin een verandering wordt 

geïmplementeerd. Tijdens de krachtenveldanalyse worden de verwachte mee- en tegenwerkende factoren die bij 

de implementatie kunnen gaan spelen in kaart gebracht. Een voorbeeld van een tegenwerkende kracht kan zijn: 

weerstand bij de behandelaren omdat ze bang zijn in een keurslijf gedrukt te worden. Een voorbeeld van een 

meewerkende kracht kan zijn: een ondersteunend ICT-systeem. (Tool F: Krachtenveldanalyse) 

 

Implementatieplan 

Bij de start van de implementatiefase dient te worden bekeken: 

Wie is de eindverantwoordelijke? 

Wat is het doel?  

Wat moet er gebeuren om de implementatiedoelen te bereiken? 

Wat gaat het kosten? 

Hoe worden de uitvoerend hulpverleners geïnformeerd en ondersteund? 

Tijdsplanning 

Bovenstaande punten worden hieronder toegelicht en kunnen worden beschreven in een implementatieplan. (Tool 

G: Format implementatieplan) 

 

1. Eindverantwoordelijke 

Zoals in hoofdstuk 1 al is benoemd, is er bij de ontwikkeling en implementatie van een zorgpad sprake van een 

opdrachtgever (meestal management) en een eindverantwoordelijke (procesbewaker). In kleinere organisaties zal 

de eindverantwoordelijke voor de ontwikkeling en implementatie vaak dezelfde persoon zijn. Dit hoeft echter niet, 

er is immers sprake van een nieuw project. Bij de aanvang van de implementatiefase is het dus van belang om 

vooraf te bepalen wie eindverantwoordelijk is. De eindverantwoordelijke kan er voor kiezen om een 

implementatiewerkgroep te vormen.  

 

2. Doel 

Het doel van de implementatie is het in werking stellen van het ontwikkelde zorgpad. Om een zorgpad te 

implementeren kunnen verschillende concrete doelen worden geformuleerd die gezamenlijk een weergave zijn 

van een succesvolle implementatie. Op deze manier is het mogelijk om te objectiveren of de implementatie 

daadwerkelijk geslaagd is. Geadviseerd wordt om reële, tussentijdse doelen op te stellen. Bijvoorbeeld:  

 Einddoel I: Over 18 maanden is binnen ieder patiëntendossier het keuzeproces geregistreerd zodat duidelijk 

is welke overwegingen er waren vanuit regiebehandelaar, patiënt en naaste. 

• Tussentijds doel 1: Bij de eerste meting na 6 maanden is bij 25% van de patiëntendossiers registratie 

van het volledige keuzeproces. 

• Tussentijds doel 2: Bij de tweede meting na 12 maanden is bij 50% van de patiëntendossiers registratie 

van het volledige keuzeproces. 

• Tussentijds doel 3: Bij de derde meting na 15 maanden is bij 75% van de patiëntendossiers registratie 

van het volledige keuzeproces.  
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Het kan ook zijn dat het implementatiedoel is dát er een zorgpad is toegekend na de intakefase en dat je in deze 

implementatiefase wilt monitoren óf dit doel is behaald. Dan formuleer je als implementatiedoel: 

 Einddoel II: Op 1 juli heeft elke patiënt van team Y een zorgpad toegekend gekregen in het individueel 

zorgplan. 

Het is van belang om te beseffen dat het implementatiedoel niet per definitie de implementatie van het gehele 

zorgpad hoeft te zijn. Er kan worden gekozen om het zorgpad gefaseerd te implementeren. 

 

3. Wat moet er gebeuren om de implementatiedoelen te bereiken? 

Binnen hoofdstuk 3 is beschreven hoe het huidige zorgproces verloopt en wat het gewenste zorgproces is. Bij 

implementatie is het belangrijk dat wordt bepaald wat er concreet moet gebeuren om deze verandering teweeg te 

brengen. Daarbij moeten randvoorwaarden beschreven worden, met andere woorden: wat is er nodig om te 

kunnen starten met het zorgpad? (bijvoorbeeld: hulpverleners moeten kennis hebben van de vernieuwde 

registratiemethode). Ook wordt beschreven wat er eventueel nodig is om die randvoorwaarden te bereiken, denk 

bijvoorbeeld aan scholing.  

 

4. Wat gaat het kosten? 

Hierbij gaat het om een overzicht van de investering om de implementatie te laten slagen. Kosten zijn er niet 

alleen op financieel gebied, maar ook op het gebied van tijd, scholing en energie. Een overzicht van gebieden 

waaraan kan worden gedacht: 

 Tijdsbesteding door hulpverleners en medewerkers (bijv. kunnen huidige medewerkers hun tijd uitbreiden? 

Moeten er nieuwe medewerkers worden aangenomen?) 

 Is er scholing nodig? 

 Logistiek (bijv. moeten er extra behandelruimtes komen (of kan hierop worden ingekort?) 

 Financiën: wat gaat het kosten om deze middelen in te zetten (begroting) 

Om een inschatting te kunnen maken over bovenstaande punten, is het van belang om de grootte van de 

patiëntpopulatie te weten (als het zorgpad een grote doelgroep heeft, zal er meer moeten worden geïnvesteerd 

dan bij een klein aantal patiënten). Dit wordt ook wel een capaciteitsanalyse genoemd. 

Vaak heeft een zorgaanbieder afspraken met bijv. zorgverzekeraars omtrent financiering. Na de vorming van de 

inhoud van het zorgprogramma-/pad wordt een ‘businesscase’ geschreven om de financiële consequenties 

inzichtelijk te maken.  

 

5. Hoe worden de uitvoerend hulpverleners en medewerkers geïnformeerd/ondersteund? 

Uiteindelijk zijn het de hulpverleners en andere medewerkers van een zorginstelling die de nieuwe werkwijze 

zullen gaan uitvoeren. Het is dus van essentieel belang om hen goed te informeren, ondersteunen en 

enthousiasmeren. Om dit te optimaliseren kan men denken aan de volgende acties/middelen: 

 

Organiseer een kick-off bijeenkomst voor alle betrokken personen 

Tijdens deze (feestelijke) bijeenkomst wordt de ontwikkeling en het uiteindelijke resultaat van het zorgpad 

gepresenteerd. Geef medewerkers ook voldoende ruimte om vragen te stellen en te reageren. Zorg ook dat er 

centrale personen aanwezig zijn die deze vragen en reacties direct kunnen beantwoorden. Geef aan hoe de 

medewerkers na de kick-off bijeenkomst op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de implementatie. 

 

Feedbackloop 

Geef medewerkers de ruimte om hun hindernissen te kunnen melden/delen. Het kan behulpzaam zijn om één 

centrale contactpersoon aan te wijzen die feedback van medewerkers verzamelt over (hindernissen in) de nieuwe 

werkwijze. Zorg hierbij voor een goede feedbackloop. Lees hierover verder in hoofdstuk 5. 
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Zorg voor een (digitale) ‘toolbox’ 

Afhankelijk van de inrichting organisatie is dit een fysieke of digitale toolbox. Een fysieke toolbox kan worden 

uitgedeeld tijdens de kick-off bijeenkomst. Een toolbox kan een werkmap zijn, met de volgende onderdelen: 

uitdraai van het nieuwe zorgpad  

een (geplastificeerde) samenvattingskaart voor op het bureau  

overzichtelijke handleidingen van de belangrijkste nieuwe uit te voeren handelingen (bijvoorbeeld ‘Hoe informeer 

ik mijn patiënt over het zorgpad? Of: wat zijn aandachtspunten voor de evaluatie voor de behandeling conform 

het zorgpad?’; houd het bij maximaal 1 A4 en werk zoveel mogelijk puntsgewijs).  

Overzicht waar de juiste ondersteuning gevonden kan worden (bijvoorbeeld contactpersoon ICT-afdeling, 

contactpersoon voor inhoudelijke vragen)  

 

Vier je successen 

Sta stil bij de behaalde resultaten. Beloon medewerkers en teams die goed gepresteerd hebben en zet ze in het 

zonnetje. Denk aan complimenten (bijvoorbeeld van de bestuurder), een interview (bijvoorbeeld in het 

personeelsblad), iets lekkers bij de koffie of een afsluitende borrel.   

 

6. Tijdsplanning 

Bij het opstellen van een implementatieplan, is het van belang om een reële tijdsplanning te maken. Een 

tijdsplanning draagt bij aan het overzicht en bewaking van de implementatie en is daarmee essentieel voor een 

succesvolle implementatie. Soms is de implementatie van een bepaald onderdeel afhankelijk van de 

implementatie van een voorgaand onderdeel. Houd hiermee rekening in het opstellen van een tijdslijn. Binnen de 

tijdsplanning worden ook evaluatiemomenten ingepland. Het gaat hierbij om evaluatiemomenten over de 

voortgang van de implementatie, niet over de borging van de inhoud van het zorgpad volgens de PDSA-cyclus 

(borging, zie H5). Deze processen kunnen wel gedeeltelijk synchroon lopen. 

 

Tip: 

Werk uit hoe er gecommuniceerd gaat worden over de veranderingen in het zorgpad naar 

patiënten toe. Kunnen patiënten die al in zorg zijn volgens het oude zorgpad, gelijk mee draaien in 

het nieuwe zorgpad?  

Denk ook aan het tijdig informeren en betrekken van de medezeggenschapsorganen!  

 

To do: 

 Voer een krachtenveldanalyse uit 

 Schrijf een implementatieplan 

 

Toolkit: 

 Tool F. Krachtenveldanalyse 

 Tool G. Format implementatieplan 
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5 Borging, monitoring en evaluatie 

Borging is het behouden van de verbeteringen, nadat het zorgpad (op onderdelen) voldoende is beproefd en 

bijgesteld. In dit hoofdstuk zullen we nader ingaan op: 

Verantwoordelijkheden en wijzigingsprocedure 

Monitoren met indicatoren 

Borging van zorgpaden op 3 niveaus 

Praktische handvaten voor monitoring en borging 

Borgingsdocument 

 

Verantwoordelijkheden en wijzigingsprocedure 

Het is van belang dat direct na de implementatie de verantwoordelijkheid voor het werken met zorgpaden in de 

lijnorganisatie van het reguliere management wordt gebracht. De verschillende documenten die ontwikkeld zijn, 

kunnen worden onderverdeeld in: 

Inhoudelijke documenten, onder verantwoordelijkheid van inhoudelijk manager; 

Werkprocesdocumenten, onder verantwoordelijkheid van bedrijfsvoeringsmanager; 

ICT-gerelateerde documenten, onder verantwoordelijkheid van applicatiebeheer; 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden, onder verantwoordelijkheid van de organisatieleiding. 

 

Dit betekent dat als een medewerker een aanvulling of wijzigingsvoorstel heeft ten aanzien van de inhoud van de 

zorgpaden, bijvoorbeeld omdat een zorgstandaard is gewijzigd, het besluit hierover bij de inhoudelijk 

verantwoordelijke ligt. In een wijzigingsprocedure is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is. (Tool H. 

Voorbeeld wijzigingsprocedure) Voor een goede borging is een beschrijving van en sturing op deze 

verantwoordelijkheden cruciaal.  

 

Monitoring 

Essentieel onderdeel bij monitoring is het meten van gegevens met behulp van indicatoren om zodoende zicht te 

krijgen of de verandering het beoogde resultaat heeft.  

 

Monitoren voortgang met indicatoren  

De doelstellingen van het zorgpad dienen omgezet te worden in meetbare indicatoren. Indicatoren geven 

antwoord op de vraag “Is de zorgverlening in de gewenste richting veranderd (en dus verbeterd)?”. Een indicator 

is een instrument om de kwaliteit van de zorg te meten en bestaat uit een norm, een meetinstrument en een 

procedure om met de verkregen informatie om te gaan. Om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken 

wordt geadviseerd om aansluiting te zoeken bij bestaande registratiesystemen. Denk hierbij aan ROM 

(Specialistische GGz), maar ook aan bestaande basisregistraties van huisartsen.  

Er zijn verschillende soorten indicatoren, te weten structuur-, proces- en uitkomstindicatoren. Structuurindicatoren 

weerspiegelen de kwaliteit en transparantie van de organisatie van de zorg en geven zicht op hoe de zorg 

georganiseerd is. De meest gebruikte indicatoren zijn procesindicatoren, die geven informatie over de mate 

waarin de afgesproken handelingen (hulpverleningsprocessen) zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld is er zorg op maat, is 

de zorg efficiënt, veilig, tijdig, toegankelijk, is er integratie van zorg en welzijn, coördinatie van zorg en continuïteit 

van zorg. Uitkomstindicatoren geven informatie over de uitkomsten van het individuele zorgproces van een 

patiënt, zoals een verbeterde kwaliteit van leven, welbevinden op relevante levensgebieden, vermindering van 

klachten en symptomen of een herstel van vitaliteit. 

 

Management/sturingsinformatie 

Bij indicatoren gaat het om die kritieke onderdelen van het zorgpad waarover gegevens moeten worden 

verzameld om een uitspraak te kunnen doen of het zorgpad gewenste resultaten oplevert. 
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In een meetplan kan per indicator worden vastgelegd wat gemeten wordt en hoe, wanneer en door wie dit gedaan 

wordt. Het is belangrijk om te bepalen hoe de resultaten gerapporteerd worden en met welke frequentie ze 

teruggekoppeld worden aan  belanghebbenden (professionals, patiënten, financiers). De rapportages geven 

inzicht in welke mate de doelstellingen gerealiseerd zijn en geven input om sturing te geven in de gewenste 

organisatieontwikkeling.  

Managementinformatiesysteem 

In organisaties waar gestuurd wordt op resultaten werken managers met een (digitaal) dashboard waarin ze, 

informatie krijgen over hoe de organisatie / het team functioneert gekoppeld aan de organisatiedoelstellingen. 

Deze doelstellingen zijn vertaald in prestatie-indicatoren die door middel van het meetplan zichtbaar worden 

gemaakt voor belanghebbenden. Kies daarom voor samenhang tussen je meetplan en het 

managementinformatiesysteem (MIS) dat reeds gebruikt wordt in je organisatie.  

 

Borging van zorgpaden op 3 niveaus 

Bij de implementatie van zorgpaden wordt cyclisch gewerkt volgens de kwaliteitscyclus van Deming (figuur 3). 

Borging van zorgpaden is de ACT-fase.  

 

Plan-fase

Do-fase

Study-fase

Act-fase  

Figuur 3. De PDSA-cyclus (Plan-Do-Study-Act) volgens de kwaliteitscirkel van Deming (1986).  

 

Voor de implementatietraject van zorgpaden wordt geadviseerd om kortcyclisch te werken, om snel te kunnen 

bijstellen op basis van ervaringen van hulpverleners en/of patiënten. Dit vergroot de betrokkenheid en draagvlak 

bij hulpverleners en hierdoor gaat het zorgpad leven in de praktijk. Let er wel op dat je de veranderingen goed 

doordenkt voordat je deze doorvoert en voer niet te veel veranderingen tegelijk door, om verandermoeheid te 

voorkomen.  

 

Verbetercycli 

De borging van zorgpaden vindt plaats op 3 niveaus, namelijk: 

1. In de behandeling op individueel patiëntniveau.  

De behandeling wordt uitgevoerd conform de opgestelde zorgpaden. Dat betekent dat de behandelaar op 

kritische momenten in de behandeling checkt of de juiste behandeling gegeven wordt voor de betreffende 

hulpvraag. Dit gaat in samenspraak met de patiënt. 

2. In de behandelcyclus op teamniveau. 

Het doel van borging van de zorgpaden op teamniveau is om continu te monitoren en bij te stellen of er 

conform de afspraken in het werkproces gewerkt wordt ter verbetering van de doelmatigheid van de 

zorgpaden. 
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3. In een organisatiebrede leer- en verbetercyclus. 

Het doel van een organisatiebrede leer- en verbetercyclus is de inhoud van de zorgpaden up-to-date te 

houden, terug te kijken op wat er gedaan is, wijzigingsvoorstellen bepalen, zo nodig nieuwe afspraken met 

elkaar maken en wijzigingen vast leggen. 

 

In figuur 4 is de borging van zorgpaden op deze 3 niveaus schematisch weergegeven. 

 

Organisatie

Patiënten Zorgproces Uitkomsten

Team

Hulpverlener

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 3

 

Figuur 4. Borging van zorgpaden op 3 niveaus 

 

 

Praktische handvaten voor monitoring en borging 

Bespreekpuntenlijst 

Zorg voor een goede input van ervaringen vanuit de werkvloer door een bespreekpuntenlijst beschikbaar te 

stellen waar medewerkers laagdrempelig kun bevindingen kunnen opschrijven. Een andere mogelijkheid is om 

medewerkers hun ervaringen bij hun leidinggevende te laten neerleggen. 

 

Borgingsbijeenkomsten 

Binnen een maand na de implementatie van de zorgpaden is het raadzaam om de eerste borgingsbijeenkomst te 

plannen ter ondersteuning van de PDSA-cyclus. In deze bijeenkomst komen de verantwoordelijke functionarissen 

met ondersteuning van de procesbegeleider bij elkaar om de voortgang te bespreken. Tijdens deze 

borgingsbijeenkomst wordt besloten wat er met verzamelde input (bespreekpuntenlijst) gedaan kan worden. 

Ervaringen wijzen uit dat de gekozen nieuwe werkwijze niet te snel moet worden aangepast, om het risico van 

‘verandermoeheid’ onder medewerkers te voorkomen. Schroom niet om wijzigingen door te voeren, wanneer het 

een succesvolle implementatie bevordert en draagvlak vergroot.  

 

Realiseer je dat bij verandertrajecten altijd ‘early adaptors’ zijn en dat er ook medewerkers zijn, die per definitief 

niet houden van veranderingen. Laat je niet leiden door de ‘laggards’ als het gaat om aanpassingen. Laat je wel 

inspireren door deze groep door scherp te blijven op de doelstelling van de implementatie. Je moet op elk 

moment in het implementatietraject kunnen verantwoorden waarom de verandering nodig is.  

 

Evaluatie 

Vaak houdt het project na de borging op en wordt het zorgpad onderdeel van de reguliere zorgverlening. Toch is 

het nog steeds van belang door te gaan met monitoren van het zorgproces en de uitkomsten van de zorg. Om 

ervoor te zorgen dat de documenten in elk geval conform kwaliteitsregels worden geëvalueerd, is het handig om 

‘evaluatie-bijeenkomsten’ te organiseren met inhoudelijke key-functionarissen.  
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Betrek hierin ook ervaringsdeskundigen uit het team. In de eerste 2 jaar is het raadzaam om minstens ieder 

halfjaar de inhoud van de zorgpaden te evalueren. Gedurende het werken met de zorgpadensystematiek, komen 

ervaringen uit de praktijk (van patiënt, naaste en professional), die om aanpassingen vragen in de inhoud van de 

zorgpaden. Zorg voor goede bespreking van deze gewenste aanpassingen conform de beschreven 

verantwoordelijkhedenstructuur, alvorens de wijziging door te voeren.  

Borgingsdocument 

Zorg tot slot voor een document waarin deze borgingscyclus is vastgelegd. Beschrijf hierin het gebruik van 

managementinformatie op de gedefinieerde prestatie-indicatoren en maak onderscheid in de 3 verbetercycli. (Tool 

I: Format borgingsdocument)  

 

 

  

Tip: 

Zorg dat verantwoordelijkheden helder belegd zijn en er gestuurd wordt op klantgerichte, 

effectieve en efficiënte zorg.  

To do: 

 Maak een ontwerp voor een wijzigingsprocedure  

 Maak een borgingsdocument 

 

Toolkit: 

 Tool H. Voorbeeld wijzigingsprocedure 

 Tool I. Format borgingsdocument 
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6 Communicatie  

Voor effectieve zorgpaden is de communicatie hierover belangrijk. Communicatie over zorgpaden vindt plaats op 

drie niveaus, namelijk 

 patiëntniveau; 

 organisatieniveau; 

 maatschappelijk niveau. 

 

Communicatie op patiëntniveau 

De behandelaar zal de patiënt informeren over wat er aan de hand is en mogelijke behandelopties uitleggen. 

Tijdens een adviesgesprek komen de patiënt en de behandelaar middels ‘samen beslissen’ tot de meest 

passende en gewenste behandeling (zie individueel zorgplan, p6). Met publieksfolders kunnen de patiënten en 

naasten geïnformeerd worden over de verschillende behandelopties en de voor- en nadelen hiervan.  

 

Communicatie op organisatieniveau 

Binnen een organisatie zoals bijvoorbeeld een GGz-instelling kan de communicatie gebeuren via het intranet. De 

documenten rondom de zorgpaden (bijv. werkprocesbeschrijvingen, wijzigingsprocedure) moeten toegankelijk zijn 

voor alle medewerkers. Indien het zorgpad opgebouwd is uit een keten van meerdere organisaties is het 

belangrijk om afspraken te maken over de communicatie.  

 

Communicatie op maatschappelijk niveau 

Het is goed dat potentiële en bestaande patiënten, verwijzers en overige geïnteresseerden informatie kunnen 

vinden over alle zorgpaden. Dit zou bijvoorbeeld middels de website van de organisatie kunnen. Zorg ervoor dat 

de informatie die wordt geboden ook beschrijft wat de behandeling inhoudt, waar deze op gericht is en wat de 

voor- en nadelen zijn. Zo weten potentiele patiënten wat er aangeboden wordt en waar zij uit kunnen kiezen. 

 

Communicatieplan 

Beschrijf in een communicatieplan hoe de communicatie op de verschillende niveaus geborgd wordt (Tool J: 

Format communicatieplan). 

 
  

To do: 

 Maak een communicatieplan voor elke fase van het gaan 

werken met zorgpaden. 

Toolkit: 

 Tool J. Format communicatieplan 
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