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 Met zorgpaden kan een zorgorgani-
satie: 

 n de kwaliteit van zorg voordurend  
 verbeteren;

 n aansluiten op de verwachtingen  
 van de patiënt; 

 n transparantie binnen en buiten  
 de organisatie bieden;

 n kostendekkende zorg leveren;
 n strategische keuzes onderbouwen  

 en de juiste zorgmix bepalen;
 n wachtlijsten verkorten;
 n afstemming tussen verschillende  

 onderdelen van organisatie facili- 
 teren; 

 n een mate van voorspelbaarheid  
 van zorg creëren.

Zorgpaden: geen doel op zich!

Waar u op moet letten

Zorgpaden, zorgprogramma’s, klini-
sche paden, optimalisatie van zorg-
processen… welke zorginstelling 
heeft op dit moment geen project 
lopen in het kader van zorgpaden? 
Zorgpaden zijn de concretisering  
van een zorgprogramma, waarbij  
de behandeling vanuit verschillende 
behandelaars, afdelingen of zelfs 
organisaties op elkaar wordt afge-
stemd. Bijna elke instelling heeft 
tegenwoordig wel plannen op dit 
gebied. Logisch, want zorgpaden 
kunnen een zorginstelling heel veel 
bieden. En toch blijkt in de praktijk 
dat in veel gevallen de invoering van 
zorgpaden niet tot een onverdeeld 
succes leidt. Capgemini Consulting 
weet dat het essentieel is om bij het 
ontwikkelen van zorgpaden de 
onderliggende doelstellingen voort-
durend op de voorgrond te houden: 
een zorgpad is slechts een middel en 
geen doel op zich!

Zorgpaden ontwikkelen en 
invoeren vereist een integrale 
aanpak
Zorgpaden raken het hart van iedere 
zorgorganisatie. Ze raken de zorgver-
leners, de administratie, de financiën, 
de ICT en het management. Met 
andere woorden, in een zorgpad 
komen de ziel en zakelijkheid samen. 
Het spanningsveld tussen deze zachte 
en harde kant van de zorg komt hier 
in al haar facetten naar voren. Een 
zorgpad biedt zorgprofessionals de 
middelen om kwaliteit van zorg te 
verbeteren, maar vanuit financieel 
oogpunt is het essentieel dat deze 
kwaliteit wel kostendekkend blijft. 
Daarnaast zal een zorgpad gefacili-
teerd moeten worden door goede 
ICT en is goede administratie essen-
tieel voor het kunnen doorontwik-
kelen en optimaliseren van de 
zorgpaden. Het is de 
ultieme uitdaging 



om hiervoor de juiste professionals 
samen te brengen en de (soms tegen-
strijdige) belangen te bedienen. In 
het kwadrant hiernaast is onze inte-
grale aanpak voor het ontwikkelen 
en invoeren van zorgpaden weerge-
geven.

Moderne zorgpaden volgen de 
patiënt en zijn ‘blended’
Boven het organisatiebelang staat 
natuurlijk het patiëntbelang. Een 
patiënt maakt het niet uit hoe effi-
ciënt of kostendekkend een zorgpad 
voor de organisatie is; hij wil vooral 
dat hij de beste zorg krijgt die past 
bij zijn zorgvraag. De patiënt wil 
weten wat hij kan verwachten en hoe 
het verloop van de behandeling eruit 
gaat zien. Bij voorkeur flexibel en 
efficiënt in het plannen van afspra-
ken. Hij wil zelf een keuze kunnen 
maken waar hij die zorg gaat afne-
men en niet afhankelijk zijn van de 
toevalligheid verbonden aan een 
individuele instelling of zelfs een 
locatie van een instelling.

Bij de ontwikkeling van zorgpaden 
wordt meestal in eerste instantie 
gekeken naar de zorg binnen de 
eigen zorginstelling: het pad dat een 
patiënt bewandelt binnen de muren 
van de zorginstelling. Terwijl zorg-
paden juist de ideale mogelijkheid 
bieden om ook buiten de bestaande 
organisatie te kijken. Het daadwerke-
lijke zorgpad begint en eindigt 
immers niet met de komst en het 
vertrek van de patiënt. Het zo snel 
mogelijk verbinding zoeken met 
ketenpartners is een belangrijk 
onderdeel van moderne zorgpaden. 
Daarnaast zal ook gekeken moeten 
worden naar de integratie van nieu-
we behandelvormen zoals eHealth. 
Blended zorgpaden, waarin reguliere 
zorg wordt gecombineerd met  
eHealth-zorgmodules al dan niet van 
andere (zorg)aanbieders, gaan nog 
een stap verder dan de regulier zorg-
paden. Doordat onderdelen van de 
reguliere zorg vervangen worden 
door eHealth, wordt het perspectief 
van de patiënt nog belangrijker.
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Kritische succesfactoren
Veel zorgorganisaties starten met veel 
enthousiasme aan de ontwikkeling 
van (blended) zorgpaden. Er wordt 
veel besproken en veel beschreven, 
maar de stap naar daadwerkelijke 
invoering laat vaak op zich wachten. 
Wat we dikwijls zien is dat het 
enthousiasme van de zorgverleners 
dan snel afneemt of de met veel 
inspanning ontwikkelde zorgpaden 
financieel niet haalbaar blijken of 
organisatorisch niet in te richten zijn.

Capgemini heeft verschillende  
(ggz-)instellingen en (keten-)zorg-
organisaties succesvol ondersteund 
bij de ontwikkeling en invoering van 
zorgpaden. Mede op basis van die 
ervaringen hebben we hieronder de 
meest in het oog springende kritische 
succesfactoren voor het ontwikkelen 
en invoeren van zorgpaden voor u op 
een rij gezetbeschreven:

1. Voortdurend balanceren tus-
sen ziel, professionaliteit en 
zakelijkheid

 Een zorgpad raakt de hele orga-
nisatie. Het balanceren tussen de 
belangen van de verschillende 
organisatie onderdelen (zie kwa-
drant) begint al in de eerste fase 
van de ontwikkeling en loopt 
door tot en met het einde van de 
implementatiefase.

2. Perspectief van de patiënt als 
basis

 Een zorgpad beschrijft de route 
die een patiënt door de zorgver-
lening loopt. De patiënt centraal 
zetten en denken vanuit het 
perspectief van de patiënt is niet 
nieuw. Bij het ontwikkelen van 
zorgpaden blijkt het vaak lastig de 
huidige wijze van zorgorganisatie 
los te laten en op de stoel van de 
patiënt te gaan zitten. Dit blijft 
echter enorm belangrijk.

3. Professionals in de lead
 Laat professionals doen waar ze 

goed in zijn!  Bij de inhoudelijke 
ontwikkeling van de zorgpaden 
is het belangrijk dat de medische 
professionals de lead hebben en 
verantwoordelijkheid krijgen. Het 
is daarbij wel essentieel dat zij 
in deze rol volledig gefaciliteerd 
worden.

4. Visualisatie, zo snel mogelijk
 Visualisatie is een zeer belangrijk 

middel om professionals te 
ondersteunen in het ‘denken in 
zorgpaden’ en een versnelling in 
de ontwikkeling te maken. In 
de praktijk zien we dikwijls dat 
werkgroepen bij de vertaling naar 
zorgpaden vastlopen in oneindige 
discussies en overleggen. Het zo 
snel mogelijk visualiseren van 
het zorgpad stimuleert niet alleen 
het denken in processen, maar 
helpt ook bij het bewaken van de 
kaders. Daarnaast is een gevisuali-
seerd zorgpad (in ontwikkeling) 
een sterk communicatiemiddel 
dat, indien goed uitgewerkt, 
weinig toelichting vereist.

5. ‘Perfection kills progress’
 Perfectionisme is bij het verlenen 

van zorg natuurlijk een uitsteken-
de eigenschap, maar kan bij de 
ontwikkeling van zorgpaden 
enorm remmend werken.  
De werkelijke ontwikkeling en 
optimalisatie begint pas op het 
moment dat er daadwerkelijk met 
zorgpaden gewerkt wordt. Probeer 
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dus niet met het perfecte zorgpad 
te beginnen - een goed zorgpad is 
voldoende - en werk van daaruit 
verder richting optimalisatie en 
perfectie.

6. Gebruik slimme simulatietools
 Een zorgpad begint bij de inhoud 

en voor een realistisch beeld is 
het belangrijk de stap naar de 
financiële doorrekening snel te 
maken. Door gebruik te maken 
van zorgpad simulatietools is het 
eenvoudig verschillende scenario’s 
binnen een zorgpad door te rek-
enen. Zorgverleners kunnen met 
behulp van deze simulatie ook zelf 
eenvoudig zien wat de financiële 
consequentie is van het inzetten 
van verschillende modules en type 
professionals. Op die manier kun-
nen complexe keuzes toch snel 
helder worden omdat de gevolgen 
direct duidelijk zijn. Capgemini 
Consulting heeft in samenwerking 
met de Vrije Universiteit een dege-
lijk simulatietool ontwikkeld.

7. Strak en ervaren project- en 
verandermanagement 

 Het lijkt een open deur, maar 
toch verdient het ook nadruk. 
Juist vanwege het multidisci-
plinaire karakter van zorgpad 
projecten, staat of valt de ontwik-
keling met gedegen project- en 
verandermanagement.

Ervaring
Capgemini heeft samen met verschil-
lende zorgorganisaties veel ervaring 
in het ontwikkelen en implementeren 
van zorgpaden opgedaan. Wij wer-
ken altijd in een ‘joint team’ samen 
met deskundigen in de organisatie 
zelf Kennisoverdracht is hierbij een 
centraal doel en we gaan uit van een 
gezamenlijke ontwikkeling. De 
genoemde kritische succesfactoren 
staan centraal in onze integrale aan-
pak. We hebben ervaring in het be-
geleiden van zowel de inhoudelijke, 
financiële, technische als logistieke 
kanten van de invoering van zorg-
paden.

Conclusie
Zorgpaden zijn nog steeds erg actueel 
en met de nieuwe blended vormen ze 
ook de toekomst. Ze zijn geen doel 
op zich, maar zorgen ervoor dat 
zorgorganisaties de kwaliteit van zorg 
binnen en buiten de muren kunnen 
verbeteren en deze kosteneffectief 
kunnen inrichten. Het is een middel 
om het perspectief van de patiënt 
centraal te stellen en ondertussen 
verbindingen in de interne organisa-
tie te leggen. De (door)ontwikkeling 
en implementatie van zorgpaden kan 
met het invullen van de kritische 
succesfactoren in een versneld tempo 
gerealiseerd worden. 

Bent u benieuwd welke methoden 
wij inzetten om de kritische succes-
factoren in uw voordeel te benutten? 
Wilt u meer weten meer informatie? 
Of wilt u vrijblijvend een keer van 
gedachten wisselen? Wij horen graag 
van u!

Contact
Ingrid Thuis
Managing Consultant
Tel. +31 30 689 25 49
ingrid.thuis@capgemini.com
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Managing Consultant
Tel. +31 30 689 17 25
jeroen.van.dalen@capgemini.com
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Met ruim 120.000 mensen in 40 
landen is Capgemini wereldwijd een van 
de meest vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- en  
outsourcingdiensten. In 2011 rappor-
teerde Capgemini Group een omzet van 
9,7 miljard euro. Samen met zijn klanten 
creëert en realiseert Capgemini resul-
taatgerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klant-
behoefte. Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn eigen
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van  
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®.  

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent  
van meer dan 3.600 consultants wereld-
wijd. 

Voor meer informatie:  
www.capgeminiconsulting.nl
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