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Samenvatting 
 

Doel: Het doel van dit onderzoek is het inventariseren van competenties voor de direct 

leidinggevende ten aanzien van het managen van klinische paden. De direct leidinggevende 

functioneert op het niveau van het operationeel management en de managementstijl 

‘taakgericht leider/ producent’ in het Schouten & Nelissen CompetentieModel (SNCM). 

Methode: De onderzoeker heeft een meetinstrument ontwikkeld voor het Delphi-onderzoek 

op basis van de resultaten van de literatuurstudie. Competenties waarover volledige 

consensus is bereikt, zijn voorgelegd aan de focusgroep in de tweede fase. Deze vindt 

plaats met direct leidinggevenden uit ziekenhuizen van het Netwerk Klinische Paden. 

Resultaten: Het Delphi-panel heeft bestaan uit vijf panelleden en is in drie rondes 

uitgevoerd. Na de derde ronde is over 30 competenties volledige consensus bereikt. Aan de 

focusgroep hebben drie participanten deelgenomen en het heeft tien kerncompetenties 

opgeleverd. Deze komen voor binnen het niveau van het operationeel management en de 

managementstijl van de direct leidinggevende in het SNCM. 

Discussie: Het aantal experts van het Delphi-onderzoek en participanten van de focusgroep 

is beperkt, wat van invloed geweest kan zijn op de uitkomst. In de literatuur is nauwelijks iets 

bekend over competenties bij het managen van klinische paden door de direct 

leidinggevende. Hierdoor zijn de uitkomsten van dit onderzoek nauwelijks te vergelijken met 

uitkomsten uit eerder onderzoek.  

Conclusie: Het onderzoek heeft tien competenties opgeleverd voor de direct leidinggevende 

bij het coördineren van meerdere klinische paden. Op basis van de kerncompetenties kan 

het competentieprofiel van de direct leidinggevende die met klinische paden werken 

aangescherpt of aangevuld worden. Tevens is het zinvol om onderzoek te doen naar de 

competenties van de coördinator klinische paden binnen het ziekenhuis. 

 

 

Trefwoorden: klinisch pad; competenties; direct leidinggevende; management; coördinatie  
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Abstract 
 

Aim: This study is conducted to inventories the competencies for the direct manager in 

managing clinical pathways. The direct manager works at the level of the operational 

management and the management style ‘task manager/ producer’ in the Schouten & 

Nelissen CompetenceModel (SNCM). 

Method: The researcher has developed an instrument to conduct a Delphi, based on the 

literature review. Competences that reached complete consensus are proposed to the focus 

group in the second faze of the study. For the focus group direct managers from the 

hospitals of the Network Clinical Pathways are invited.  

Results: The Delphi is performed with five experts in three rounds. Complete consensus is 

reached over 30 competences after the third round. The focus group contained three 

participants and produced ten core competences. These are situated within the level of the 

operational management and the management style ‘task manager/ producer’ of the direct 

manager in the SNCM.   

Discussion: The number of experts in the Delphi and he focus group is limited, which 

possibly has influenced the results. In the literature is almost nothing published about 

competences in managing clinical pathways by the direct manager. The results of this study 

can hardly be compared to other studies.  

Conclusion: This study produced ten competencies for the direct manager in coordinating 

clinical pathways. The competence profile of the direct manager who works with clinical 

pathways can be completed with these competencies. It is also significant to do research to 

the competencies of the coordinator clinical pathways in the hospital. 

 

 

Keywords: clinical pathway; competencies; direct manager; management; coordination 
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Inleiding 
Meer dan bij gebruikelijke zorg(processen) is bij het managen van klinische paden van 

belang dat de leidinggevende in staat is om afdelingsoverstijgend te denken en handelen. 

Tot nu toe is er nauwelijks belangstelling voor het management van klinische paden en de rol 

van de direct leidinggevende hierin (1). 

De rol van de direct leidinggevende in het managen van klinische paden is cruciaal (1, 2). De 

direct leidinggevende is vaak een verpleegkundige die leiding geeft aan het primaire proces 

en daarmee aan de verpleegkundigen werkzaam op een verpleegafdeling. Deze cruciale rol 

vraagt competenties op zorginhoudelijk gebied en zorgorganisatie. In dit onderzoek is de 

definitie voor competenties van Van Dongen (2007) gebruikt: ‘Competenties zijn 

bekwaamheden die tot uitdrukking komen in succesvol gedrag’.(3). 

 Van Dongen heeft binnen Schouten en Nelissen een competentiemodel ontwikkeld waarbij 

deze definitie is gebruikt. Dit competentiemodel, het SNCM is een veelgebruikt 

competentiemodel binnen de gezondheidszorg. Het SNCM beoogt het bepalen en 

ontwikkelen van competenties en ondersteunt zorginstellingen bij het invoeren van 

competentiemanagement. Het model is opgedeeld in drie basisdimensies: denken, doen en 

voelen. Daarnaast zijn drie afgeleide dimensies ontwikkeld: verbeeldingskracht, interactie en 

logica, zie figuur 1 (3). 

 

 

Figuur 1: Schouten&Nelissen CompetentieModel ontleend aan Schouten en Nelissen 
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Het model omvat 44 competenties die in de zes dimensies zijn ondergebracht (zie figuur 2). 

Voor al deze competenties zijn definities en gedragsindicatoren beschreven.  

 

Basisdimensie:  Denken: 
Competenties: Leervermogen cognitief, Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, 

Zorgvuldigheid/accuratesse, Omgevingsbewustzijn; 
Onafhankelijkheid, Probleemanalyse, Plannen en organiseren, 
Oordeelsvorming, Zelfontwikkeling 

Basisdimensie:  Voelen: 
Competenties: Klantgerichtheid, Flexibiliteit/aanpassingsvermogen, Luisteren, 

Tact/sensitief gedrag, Integriteit 
Basisdimensie:  Doen: 
Competenties: Onderhandelen, Durf, Besluitvaardigheid, 

Doelgerichtheid/resultaatgerichtheid, Delegeren, Confronteren, 
Conflicthantering, Overwicht, Tactisch gedrag/schakelvermogen 

Afgeleide dimensie: Verbeeldingskracht: 
Competenties: Visie, Creativiteit/vindingrijkheid, Innovatie-

/vernieuwingsgerichtheid, Zelfkennis 
Afgeleide dimensie: Interactie: 
Competenties: Presenteren, Gespreksvaardigheid, Mondelinge 

uitdrukkingsvaardigheid, organisatiesensitiviteit, Leervermogen 
interactief, Assertiviteit; Initiatief, Mensgerichtheid leiderschap 

Afgeleide dimensie: Logica: 
Competenties: Taakgericht leiderschap, Doorzettingsvermogen/Volharding, 

Voortgangsbewaking, Loyaliteit, Zelfsturing, Stressbestendig, 
Coachen 

Figuur 2: Competenties uit het SNCM; Van Dongen (2007). 
 

Voor de beschrijving van een functieprofiel wordt steeds meer gebruik gemaakt van 

competenties in de vorm van een competentieprofiel. Een competentieprofiel omvat 

doorgaans zes tot acht competenties. Binnen het SNCM wordt uitgegaan van maximaal acht 

voorwaardenscheppende competenties per functie om de werkbaarheid van het profiel in 

bijvoorbeeld functioneringsgesprekken te behouden. Voorwaardenscheppende competenties 

bestaan uit gedragsbekwaamheden die iemand in de loop van zijn leven ontwikkelt en 

daarmee voldoet aan gedragsmatige voorwaarden om te kunnen functioneren. Onder de 

voorwaardenscheppende competenties behoren de organisatiebrede competenties, 

afdelingscompetenties en functiegebonden competenties (3). 

Het SNCM omvat meerdere figuren die over elkaar gelegd kunnen worden. Twee van deze 

figuren zijn de managementstijlen en verschillende managementniveaus. Als deze over 

elkaar en over het competentiemodel gelegd worden kunnen relaties zichtbaar gemaakt 

worden.  
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Figuur 3 Managementstijlen en managementniveaus binnen SNCM (Van Dongen) 

 

Uit ervaring van het Netwerk Klinische Paden (NKP) is bekend dat het ontwikkelen en 

implementeren van klinische paden zeer arbeidsintensief is (1, 4). De definitie van het NKP 

luidt: “een verzameling van methoden en hulpmiddelen om de leden van het 

multidisciplinaire en interprofessionele team op elkaar af te stemmen en taakafspraken te 

maken voor een specifieke patiëntenpopulatie. Het is een concretisering van een 

zorgprogramma met als doel kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te verzekeren“ (NKP, 

2001) (5).  

De verpleegkundige en arts zijn bij de ontwikkeling van klinische paden betrokken (2, 6, 7, 8, 

9, 10). Klinische paden worden multidisciplinair en afdelingsoverstijgend ontwikkeld waarbij 

de patiënt centraal staat. Binnen het klinisch pad wordt de zorg gestandaardiseerd door 

vooraf te beschrijven welke zorg op welk tijdstip geleverd wordt (4, 10). De verpleegkundige 

vervult in de klinische setting meestal de coördinerende rol over de patiëntenzorg. Door het 

gebruik van een klinisch pad kan de verpleegkundige deze rol beter vervullen omdat de 

afspraken rondom de zorg voor die patiëntencategorie al vast liggen (10). 

Klinische paden staan toenemend in de belangstelling bij professionals en managers in de 

gezondheidszorg. Doel van klinische paden is kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te 

verzekeren (5). Het NKP beoogt door onderzoek de ontwikkeling en borging van klinische 

paden te stimuleren (11). Het is een voorwaarde dat de leidinggevende de ontwikkeling van 

(meerdere) klinische paden stuurt (1, 12, 13). Uit onderzoeken naar de prevalentie en 

gebruik van klinische paden blijkt dat direct leidinggevenden en hogere managers beperkt 

betrokken worden bij de ontwikkeling van klinische paden (2). Deneckere (2007) toont aan 

dat de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van klinische paden niet altijd bij de direct 

leidinggevende in de ziekenhuizen wordt neergelegd. Hij ziet als belangrijk knelpunt dat 
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gebruik van indicatoren achter blijft bij de systematische opvolging en management van 

klinische paden.  

 

Voor de start van het onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd naar de rol van de 

leidinggevende bij de coördinatie van klinische paden.  

De zoekperiode omvat de jaren 2001 tot 2006. De inclusiecriteria behelst ontwikkeling of 

evaluatie van klinische paden en managementbeschrijvingen. Exclusiecriteria zijn de 

afwezigheid van een abstract en het ontbreken van beschrijving van management aspecten. 

De literatuurstudie is verricht met de mesh-termen: “critical pathways”, “clinical pathway”, 

“leadership”, “competenc*”, “communication”, “professional competence”, “standards”. 

Binnen de mesh-term “organization and administration” zijn meerdere subheadings gebruikt. 

De volgende termen zijn als vrije tekst gebruikt: “care path*”, “care map”, “fast track”, 

“manager?”, “management role/process”, “managing”. De databases Medline, Pubmed, 

Embase en Cinahl zijn gebruikt. De zoektermen zijn in combinatie gebruikt afhankelijk van 

het aantal artikelen dat gevonden is. De zoektocht heeft 115 artikelen opgeleverd waarvan 

23 artikelen op titel zijn geselecteerd, tien daarvan zijn op basis van abstracts geselecteerd. 

Alle artikelen zijn fulltext beschikbaar en gebruikt in de literatuurstudie. 

Het resultaat van de literatuurstudie zijn beschrijvingen van kennis, vaardigheden, attitude, 

stimulerende en belemmerende factoren die in stellingen zijn geformuleerd. De onderzoeker 

heeft aan elke stelling competenties uit het SNCM gekoppeld, zie bijlage 1 resultaten 

literatuurstudie. Het betreft 30 verschillende competenties, zie tabel 1. Deze lijst is de basis 

voor het meetinstrument dat gebruikt is bij het Delphi-onderzoek.  

 

Tabel 1: Competenties gekoppeld aan resultaten literatuurstudie (SNCM) 
Dimensies  Competenties  
Denken: Omgevingsbewustzijn; Oordeelsvorming; Plannen en 

organiseren; Probleemanalyse 
Verbeeldingskracht: Creativiteit/vindingrijkheid; Innovatie/vernieuwingsgerichtheid; 

Visie; Zelfkennis 
Voelen: Flexibiliteit/aanpassingsvermogen; Klantgerichtheid; Luisteren; 

Tact/sensitief gedrag 
Interactie: Assertiviteit; Gespreksvaardigheid; Initiatief; Leervermogen 

interactief; Mensgerichtheid leiderschap; Mondelinge 
uitdrukkingsvaardigheid; Presenteren 

Doen: Besluitvaardigheid; Conflicthantering; Durf; 
Doelgerichtheid/resultaatgerichtheid; Onderhandelen; Overwicht; 
Tactisch gedrag/schakelvermogen. 

Logica: Coachen; Doorzettingsvermogen; Stressbestendigheid; 
Taakgericht leiderschap; Voortgangsbewaking 
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Doel 

Het doel van dit onderzoek is het inventariseren van competenties voor de direct 

leidinggevende ten aanzien van het managen van klinische paden.  

Subdoelen: 

• Inzicht verkrijgen in de benodigde competenties voor het coördineren van meerdere 

klinische paden  

• Het bieden van een leidraad (aan het NKP) voor het verder ontwikkelen van producten of 

diensten zoals scholing ten behoeve van de deelnemende ziekenhuizen.  

 

Vraag 

De vraagstelling voor dit onderzoek valt in twee subvragen uiteen: 
• Zijn de gevonden omschrijvingen van kennis, vaardigheden en attitude in het 

literatuuronderzoek adequaat gekoppeld aan de competenties van het Schouten en 

Nelissen Competentie Model? 

• Welke specifieke competenties verwacht de direct leidinggevende nodig te hebben om 

meerdere klinische paden te kunnen managen?  

 

Methode 

Het onderzoek betreft een verkennend onderzoek en een eerste inventarisatie. Het 

onderzoek vindt plaats in twee fasen om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. De 

eerste fase beantwoordt de eerste onderzoeksvraag en bestaat uit Delphi-onderzoek waarin 

experts op het gebied van competenties, management en klinische paden geraadpleegd 

worden. In de tweede fase wordt de andere onderzoeksvraag beantwoord door het uitvoeren 

van een focusgroep. Het onderzoek vindt plaats binnen de kwalitatieve 

onderzoeksmethodiek omdat onvoldoende bekend is over het onderwerp en de 

vraagstellingen van algemene aard zijn. Om deze reden heeft het onderzoek een 

explorerend karakter. Persoon- en methodetriangulatie wordt bereikt door de twee 

verschillende onderzoeksmethodieken waarbij verschillende groepen participanten benaderd 

worden (14). 
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Delphi-onderzoek 

Ontwikkeling meetinstrument 

De onderzoeker heeft een meetinstrument ontwikkeld op basis van de resultaten van de 

literatuurstudie. Het doel van het Delphi-onderzoek is valideren van de koppeling van 

beschrijvingen aan competenties (15, 16, 17).  

Lynn (1986) heeft vijf stappen voor het ontwikkelen en bepalen van de inhoudsvaliditeit van 

een meetinstrument beschreven. Hiervan is gebruik gemaakt bij de ontwikkeling van de 

vragenlijst. De eerste en tweede stap beschrijven de identificatie van het volledige domein en 

verzamelen van items voor het meetinstrument. Deze stappen zijn via de literatuurstudie 

uitgevoerd. De resultaten van de literatuurstudie bestaan uit 31 beschrijvingen (zie bijlage 1) 

waaraan de onderzoeker per beschrijving twee of meerdere competenties uit het SNCM 

gekoppeld heeft. In totaal zijn 30 verschillende competenties gebruikt. De derde stap voor 

het ontwikkelen van de vragenlijst behelst het formeren van de vragen in bruikbare vorm 

(16). De vragenlijst bestaat uit 31 vragen of stellingen, gebaseerd op de beschrijvingen uit 

het literatuuronderzoek, met daaraan gekoppelde competenties. Deze vragenlijst is 

beoordeeld door de begeleider op inhoudelijke juistheid van de vragen.  

De laatste twee stappen gaan over de inhoudsvaliditeit. Inhoudsvaliditeit betreft het oordeel 

over de relevantie en representativiteit van de vragenlijst (14, 16). De vragenlijst heeft een 

nominale schaal met vier keuze mogelijkheden: “mee eens”, “gedeeltelijk mee (on)eens” en 

“niet mee eens” (16). Als de panelleden de score “gedeeltelijk mee (on)eens” of “niet mee 

eens” geven wordt gevraagd dit te beargumenteren. 

Figuur vier geeft weer hoe de vragenlijst is voorgelegd aan de experts. 

 

Voorbeeld: 
De manager heeft kennis van patiëntenplanning, dat van invloed is op de werkbaarheid 
van een klinisch pad (acuut versus electief).  
Monitoren en controleren van het proces mbv variantie rapportage. 
 
Bijbehorende competenties: 
 Mee 

eens 
Gedeeltelijk 
mee eens 

Gedeeltelijk mee 
oneens 

Niet 
mee 
eens 

visie  xxx   
voortgangsbewaking xxx    

 
Toelichting/voorstel:  
Visie: toelichten waarom gedeeltelijk mee eens 
  

Figuur 4: Voorbeeld vraag met competenties en toelichting zoals is voorgelegd aan experts 
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Lynn (1986) stelt dat de vragenlijst aan minimaal vijf personen moet worden voorgelegd om 

de inhoudsvaliditeit te kunnen bepalen. Deze vijf personen moeten dan wel volledige 

consensus bereiken waarmee een betrouwbaarheid van de inhoudsvaliditeit van 5% wordt 

nagestreefd (16).  

Van der Bruggen (2002) heeft een geïntegreerd raamwerk ontwikkeld om de keuze voor 

Delphi-onderzoek te onderbouwen. Van dit raamwerk wordt gebruik gemaakt bij het 

onderzoek (15). 

Alleen competenties waarover volledige (100%) consensus wordt bereikt, worden 

voorgelegd aan de focusgroep in de tweede fase van het onderzoek. De competenties zijn 

hiervoor bepalend, niet de vragen/stellingen.  

Binnen het Delphi-onderzoek worden vragen voorgelegd aan experts die onafhankelijk van 

elkaar de vragen beantwoorden (15). Het panel bestaat uit deelnemers die bekend zijn voor 

de onderzoeker. Het aantal panelleden is afhankelijk van de beschikbaarheid van expertise, 

het type onderzoeksvraag en de mogelijkheden van de onderzoeker (15, 16, 18). Binnen dit 

onderzoek ligt de nadruk op de expertise van de deelnemers aan het Delphi-onderzoek 

boven het aantal deelnemers. 

 

Onderzoeksgroep  

De experts moeten deskundig zijn op het gebied van klinische paden en competenties op het 

gebied van managen. De steekproef voor het Delphi-onderzoek wordt gezocht onder experts 

vanuit het Netwerk Klinische Paden (medewerkers en coördinatoren), Schouten & Nelissen 

en het managementonderwijs. De experts vanuit het NKP zijn deskundig in het coördineren 

van klinische paden. Zij hebben de methodiek ontwikkeld, doen onderzoek naar klinische 

paden en werken zelf als coördinator en/of manager met klinische paden. Deze personen 

zijn bekend bij de onderzoeker vanuit de contacten binnen het NKP. Bij Schouten & Nelissen 

is de degene die het competentiemodel ontwikkeld heeft benaderd vanuit zijn expertise over 

competenties en het SNCM. Docenten binnen het managementonderwijs werken met 

competentieprofielen en worden dan ook deskundig geacht in omschrijvingen van 

competenties. Zij zijn eveneens benaderd. 

De betrouwbaarheid neemt toe als de achterban de experts als zodanig accepteert (15, 19). 

Uitval is onwenselijk omdat het aantal experts dat deelneemt aan het Delphi-onderzoek klein 

zal zijn en de overlap in kennis gering is. Om dit te voorkomen zal het belang van deelname 

tot het eind benadrukt worden en moet de hoeveelheid inspanning en tijd die het kost voor 

de experts beperkt blijven (19).  
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Gegevensverzameling en Analyse 

Binnen het Delphi-panel vindt geen fysiek contact plaats, hiermee wordt beïnvloeding van de 

panelleden vermeden. De experts zijn via de post benaderd met het verzoek deel te nemen. 

De panelleden kunnen zelf bepalen wanneer ze reageren, mits binnen de deadline, wat de 

deelname verhoogt en de uitval zoveel mogelijk terugdringt (19). Het onderzoek wordt via de 

mail uitgevoerd en de panelleden worden zo nodig na tien dagen gebeld als zij niet reageren.  

De antwoorden op de vragen zijn anoniem verwerkt en in de vorm van geordende feedback 

opnieuw voorgelegd in een volgende ronde. De analyse van de data wordt volledig 

transparant verwerkt in Excel® waarin elke ronde afzonderlijk zichtbaar is (14, 20). Na elke 

ronde krijgen de experts een gedetailleerd, geanonimiseerd verslag in een Word® bestand 

van de reacties die gegeven zijn. Dit geeft een overzichtelijke weergave van de data en de 

mogelijkheid om op een eenvoudige wijze te reageren voor de experts. 

Het doel is volledige consensus te bereiken over de competenties (15, 17, 18). Naar 

verwachting zullen enkele rondes nodig zijn om tot volledige consensus te komen over de 

competenties. Uit literatuur blijkt dat twee tot vier rondes veelal voldoende zijn om consensus 

te bereiken (17, 19). In principe wordt doorgegaan tot alle vragen zijn gevalideerd. De tijd 

kan hierin een beperkende factor zijn omdat het onderzoek binnen een onderwijssituatie 

uitgevoerd wordt.  

Daar waar gedeeltelijke consensus wordt bereikt zal de vraag met de argumentatie uit de 

vorige ronde opnieuw voorgelegd worden. De competenties waarover volledige consensus 

wordt bereikt, worden niet opnieuw voorgelegd. Deze worden wel als zodanig opgenomen in 

de verslaglegging na de betreffende ronde. Voor deze methodiek wordt gekozen omdat dit 

recht doet aan de mening van elke expert en zij op basis van argumentatie tot een 

gefundeerde keuze kunnen komen.  

 

Focusgroep  

Competenties waarover volledige consensus is bereikt in het Delphi-onderzoek worden 

voorgelegd aan de focusgroep. De onderzoeker kiest voor één focusgroep bijeenkomst 

omdat het onderzoek twee methoden omvat. De focusgroep beantwoordt de vraag naar 

specifieke competenties van de direct leidinggevende in het coördineren van klinische 

paden. Binnen een focusgroep-interview is interactie mogelijk tussen de participanten. Op 

deze manier kunnen verschillen in ervaringen en herkenbaarheid naar voren komen (14, 20).  

 

Onderzoeksgroep  

Voor de focusgroep wordt selective sampling toegepast. Uit literatuur blijkt dat voor een 

focusgroep participanten met specifieke ervaring nodig is om deel te kunnen nemen (14, 20). 
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De focusgroep-bijeenkomst vindt plaats met direct leidinggevenden uit Nederlandse 

ziekenhuizen die lid zijn van het NKP. Gekozen wordt voor Nederlandse ziekenhuizen omdat 

de cultuurverschillen tussen Nederlandse en Belgische ziekenhuizen naar verwachting te 

groot zijn om in één onderzoek uit te voeren. Binnen Nederland zijn 32 ziekenhuizen lid van 

het NKP. Coördinatoren uit Nederlandse netwerkziekenhuizen zijn benaderd met de vraag 

direct leidinggevenden binnen hun eigen instelling aan te dragen om deel te nemen aan de 

focusgroep. De direct leidinggevenden zijn lid van het multidisciplinaire team tijdens de 

ontwikkeling van het klinisch pad, dragen verantwoordelijkheid over het functioneren van de 

klinische paden en leggen verantwoording af over de gebruikte proces- en outcome-

indicatoren. Zij werken al langere tijd met meerdere klinische paden, omdat extra 

competenties voor coördineren van klinische paden pas nodig zijn bij meerdere paden. Het 

aantal participanten is afhankelijk van het aantal ziekenhuizen dat aan de criteria voldoet. 

Voor het onderzoek wordt gestreefd naar volledige deelname van de direct leidinggevende 

die aan de criteria voldoen.  

Vanuit de literatuur wordt zes tot twaalf participanten als een goede groepsgrootte benoemd 

om een focusgroep interview uit te voeren (14, 20). De onderzoeker streeft niet naar 

meerdere interviews met verschillende groepen omdat verwacht wordt dat het aantal 

participanten die aan de inclusiecriteria voldoen beperkt zal zijn en de focusgroep een 

onderdeel is van het hele onderzoek naast het Delphi-onderzoek. 

De bijeenkomst wordt gehouden bij het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 

Utrecht. Dit is een centrale plaats in Nederland en kent een neutraal karakter. 

 

Gegevensverzameling en Analyse 

De participanten van de focusgroep krijgen de lijst met competenties uit het Delphi-

onderzoek, waarover 100% consensus is bereikt, voorgelegd. De competenties zijn verdeeld 

in de zes dimensies van het SNCM. Er wordt geen hiërarchie aangegeven in de 

competenties, zodat de participanten zoveel mogelijk onbevooroordeeld kunnen 

discussiëren. Voor de focusgroep zijn vier vragen opgesteld die als kapstok dienen tijdens 

het interview. De agenda met de vier vragen en lijst van competenties met labels worden 

voorafgaand aan de focusgroep verstuurd. De vragen zijn gericht op de ervaring van de 

direct leidinggevenden in het coördineren en opvolgen van klinische paden en de 

competenties die zij daarbij nodig hebben. In figuur vijf zijn de vragen weergegeven.  
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• Zijn de gevalideerde competenties gericht op het management van klinische paden 

herkenbaar? 

• Zijn de gevalideerde competenties specifiek voor het management van klinische paden of 

zijn deze competenties al opgenomen in het eigen functieprofiel? 

• Wordt voor het managen van klinische paden gebruik gemaakt van management-

reviews? 

• Worden voor het managen van klinische paden afspraken gemaakt met managers van 

andere afdelingen zoals de röntgen, OK en dergelijke? 

Figuur 5: Vragen voorgelegd in de focusgroep 

 

De focusgroep wordt geleid door de onderzoeker, die zelf niet deelneemt aan de discussie. 

Ze houdt wel in de gaten of alle vragen voldoende aan bod komen.  

De volgende maatregelen worden genomen om de betrouwbaarheid zoveel mogelijk te 

garanderen. Het interview wordt opgenomen en als lopend verhaal uitgeschreven. De data 

van de focusgroep worden door de onderzoeker en begeleider onafhankelijk van elkaar 

gecodeerd volgens het ‘in vivo’ coderen van de Grounded Theory (20). De data worden op 

deze manier in de oorspronkelijke teksten geanalyseerd en blijft de invloed van de 

onderzoekers zoveel mogelijk beperkt. Bij het analyseren wordt vooral gelet op 

overeenkomsten en verschillen ten aanzien van de herkenning van benodigde competenties 

en mogelijk missen van competenties. Na het coderen worden de codes tot categorieën 

samengebracht (21). Uit deze categorieën komt een indeling naar voren waarin 

weergegeven wordt welke competenties herkenbaar zijn voor de direct leidinggevende. Deze 

competenties worden benoemd als kerncompetenties voor de direct leidinggevende bij het 

managen van klinische paden. 

 

Resultaten 
Als eerste zijn de resultaten van het Delphi-onderzoek beschreven. Aansluitend komen de 

resultaten van de focusgroep aan de orde. In figuur 6 is schematisch weergegeven hoe het 

onderzoek is uitgevoerd. 
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Output   S
t
a
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Actie  en resultaat 

Vra 
gen 

Compe 
tenties 

1 31 beschrijvingen van kennis, vaardigheden en attitude in 
literatuur gevonden 
 

31  

2 30 relevante competenties uit SNCM geselecteerd 
 

 30 

Li
te

ra
tu

ur
st

ud
ie

 

3 Koppelen van 30 relevante competenties aan de 31 
beschrijvingen, dit is input voor eerste ronde Delphi onderzoek 
(stap 4) 
 

31 30 

4 Delphi ronde 1: panel krijgt 31 beschrijvingen met de 30 
gekoppelde competenties voorgelegd, met de vraag de koppeling 
van de competenties aan de beschrijvingen te beoordelen. Ook 
ontvangen zij het overzicht van alle competenties uit het SNCM. 
Er is overeenstemming over 3 beschrijvingen, er worden 4 nieuwe 
competenties toegevoegd. Dit is de input voor de tweede ronde 
(stap 5). 
 

28 
 
 
 
3 
 

34 

5 Delphi ronde 2: panel krijgt 28 beschrijvingen voorgelegd met 
gekoppelde competenties (30 + 4). 
Er is overeenstemming over 3 beschrijvingen, geen 
overeenstemming over 1 beschrijving, waardoor deze wordt 
geëxcludeerd. Er worden geen competenties toegevoegd. Dit is de 
input voor de derde ronde (stap 6). 
 

24 
 
3 
 
 

- 
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6 Delphi ronde 3: panel krijgt 24 beschrijvingen voorgelegd, met de 
competenties waarover geen overeenstemming bereikt is.  
Er worden in deze ronde geen competenties toegevoegd. 
Resultaat van alle drie rondes: volledige overeenstemming over 
30 beschrijvingen en 30 competenties. Deze 30 competenties 
vormen de input voor de focusgroep (stap 7). 
 

30 30 

F
oc

us
gr

oe
p 7 Focusgroep: participanten krijgen 30 competenties met de labels 

voorgelegd. Tevens krijgen zij 4 vragen voorgelegd.  
Resultaat van de focusgroep: 10 kerncompetenties. 
 

4 10 

Figuur 6: Weergave van het onderzoeksproces 

 

Delphi-onderzoek 

Het Delphi-panel heeft uit vijf panelleden bestaan. Drie experts zijn afkomstig uit het NKP en 

twee experts komen uit het hogere management onderwijs. In de laatste ronde heeft één 

expert uit het management onderwijs niet meer gereageerd. In totaal hebben drie rondes 

plaatsgevonden.  
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De panelleden kunnen vrij voorstellen doen voor verwijderen of toevoegen van 

competenties. Dit betekent voor de vragenlijst dat het aantal verschillende competenties 

toegenomen is gedurende het Delphi-onderzoek. Aan het eind van de derde ronde is over 30 

competenties volledige consensus bereikt. Het aantal malen dat een competentie voorkomt 

in de vragenlijst is bepaald door de koppeling van de competenties aan de stellingen. 

In de eerste en tweede ronde zijn competenties toegevoegd aan de vragen en voorstellen 

gedaan tot verwijderen door de experts. De vragen in de derde ronde zijn opnieuw 

gegroepeerd naar vergelijkbare onderwerpen. Hierbij zijn alleen competenties waarover 

geen volledige overeenstemming bereikt is opgenomen bij de betreffende vragen. 

Na drie rondes is gestopt met het Delphi-onderzoek omdat er geen nieuwe competenties 

meer toegevoegd zijn en de toelichting vrijwel nihil is. De tijd die beschikbaar is voor het 

Delphi-onderzoek is beperkt, wat ook een reden is geweest om te stoppen. In tabel twee is 

een overzicht gegeven van de 30 competenties waarover volledige overeenstemming is 

bereikt na afloop van het Delphi-onderzoek. 

 

Tabel 2: Competenties (SNCM) waarover volledige consensus is bereikt in het Delphi-
onderzoek  
Dimensies  Competenties  
Denken: Omgevingsbewustzijn; Oordeelsvorming; Plannen en 

organiseren; Probleemanalyse 
Verbeeldingskracht: Creativiteit/vindingrijkheid; Innovatie/vernieuwingsgerichtheid; 

Zelfkennis. 
Voelen: Flexibiliteit/ aanpassingsvermogen; Klantgerichtheid; Luisteren; 

Tact/sensitief gedrag 
Interactie: Assertiviteit; Gespreksvaardigheid; Initiatief; Leervermogen 

interactief; Mensgerichtheid Leiderschap; Mondelinge 
uitdrukkingsvaardigheid; Presenteren 

Doen: Besluitvaardigheid; Conflicthantering; Confronteren; 
Doelgerichtheid/resultaatgerichtheid; Onderhandelen; Overwicht; 
Tactisch gedrag/schakelvermogen. 

Logica: Coachen; Doorzettingsvermogen/volharding; Stressbestendig; 
Taakgericht leiderschap; Voortgangsbewaking 

 
De door de panelleden benoemde competenties waarover geen volledige consensus is 

bereikt zijn weergegeven in tabel 3. De overige competenties uit het SNCM zijn niet 

genoemd door de panelleden. 

 

Tabel 3: Competenties waarover geen consensus is bereikt (SNCM) 
Dimensie  Competentie  
Verbeeldingskracht Visie  
Voelen Samenwerken  
Doen Delegeren; Durf 
Logica Zelfsturing  
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Focusgroep 

Aan de focusgroep hebben drie leidinggevenden uit de ziekenhuizen die lid zijn van het NKP 

deelgenomen. De vier vragen voor de focusgroep en de gevalideerde competenties zijn 

samen met een uitnodiging voorafgaand verstuurd per e-mail aan de participanten.  

De onderzoeker heeft de focusgroep geleid. De begeleider heeft aantekeningen gemaakt 

tijdens de focusgroep. Opname van het gesprek is niet mogelijk geweest. De onderzoeker 

heeft aansluitend aan de focusgroep een verslag gemaakt dat ter beoordeling aan de 

participanten is voorgelegd. Het verslag is goedgekeurd door de participanten. 

De onderzoeker heeft de vragen als steun op de achtergrond gebruikt. Tijdens het gesprek is 

veelvuldig door de participanten gereageerd. De onderzoeker heeft enkele keren een 

verduidelijkende vraag gesteld of een vraag om over te stappen naar een volgende 

onderzoeksvraag. Alle vragen zijn aan de orde gekomen waarbij de nadruk ligt op de vragen 

over de herkenbaarheid en specificiteit van de competenties voor het managen van klinische 

paden. 

De competenties ‘onderhandelen’, ‘tact/sensitief gedrag’, ‘tactisch gedrag/schakelvermogen’ 

worden genoemd in relatie tot het samenstellen van de multidisciplinaire projectgroep. 

Slagvaardigheid van de multidisciplinaire projectgroep bleek een belangrijk aspect te zijn om 

de voortgang van de ontwikkeling van een klinisch pad te kunnen garanderen. Om 

slagvaardigheid te bereiken is het belangrijk de projectgroep te beperken tot een kerngroep 

waarin de mensen op sleutelposities van de verschillende disciplines participeren. De 

projectleider heeft de mogelijkheden om hierin te sturen. Uit ervaringen van de participanten 

blijkt dat het voordeel biedt als de direct leidinggevende projectleider is omdat deze een 

lijnfunctie heeft. De direct leidinggevende heeft meestal geen hiërarchische bevoegdheid 

over de medisch specialist vanuit zijn lijnfunctie wat als nadeel ervaren wordt door de 

participanten. Dit nadeel kan opgeheven worden binnen een duaal management model. De 

manager boven de leidinggevende in de hiërarchische lijn en de leidinggevende medisch 

specialist hebben de bevoegdheid in de lijn om opdracht te geven voor de ontwikkeling van 

klinische paden.  

Afdelingsoverstijgende afspraken maken met bijvoorbeeld de röntgenafdeling of 

operatieafdeling wordt als lastig ervaren omdat ook hier het ontbreken van hiërarchische 

bevoegdheden een rol kan spelen. Dit wordt veroorzaakt doordat de leidinggevenden van 

verschillende afdelingen verschillende managers hebben.  

De competenties ‘assertiviteit’, ‘mondelinge uitdrukkingsvaardigheid’, ‘tactische 

gedrag/schakelvermogen’ en ‘onderhandelen’ zijn nodig in het overleg met de medisch 

specialisten binnen de projectgroep. De medisch specialist heeft een sleutelpositie binnen de 

ontwikkeling van het klinisch pad, omdat hij de opnamereden en een groot deel van de 
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behandeling bepaalt. Deelname van de medisch specialist is dan ook noodzakelijk om op 

medisch inhoudelijke argumenten de inhoud van het klinisch pad te bepalen. Om deze 

deelname te krijgen kan het nodig zijn om de werkwijze van de projectgroep aan te passen 

aan de gewoontes van de medisch specialist. De participanten geven aan dat de relatie met 

de medisch specialist niet altijd gelijkwaardig is terwijl dit in de projectgroep wel zou moeten. 

Zij ervaren dit als belemmerend waardoor bovengenoemde competenties van belang zijn.  

Een van de participanten zegt hierover: 
“het is belangrijk dat je hun taal spreekt. Zelf met literatuur komen 
waarmee ze overtuigd kunnen worden. Soms helpt het om een titel 
voor je naam te hebben zoals Drs. in de onderhandelingen met 
specialisten ” 
“De medisch specialist wil niet altijd de kar trekken maar bepaalt wel 
de behandeling” 

De competenties ‘durf’ en ‘creativiteit’ staan in relatie tot diplomatie. Tijdens de ontwikkeling 

van het klinisch pad zijn de medisch specialisten, binnen en tussen maatschappen het niet 

altijd eens met elkaar. Voor het goed functioneren van een klinisch pad is dit wel nodig.  

Een van de participanten zegt hierover: 
“In de onderhandeling met de specialist als bepaler van de 
behandeling is durf en ‘out of the box denken’ nodig. Dit vraagt 
creativiteit in aanpak.” 

De competentie ‘durf’ is in het Delphi-onderzoek wel genoemd maar heeft niet tot volledige 

consensus geleid. ‘Durf’ is wel expliciet genoemd in de focusgroep als noodzakelijke 

competentie.  

De competenties ‘confronteren’ en ‘probleemanalyse’ worden genoemd bij het bepalen van 

de indicatoren en meetmomenten bij de resultaten van het klinisch pad. De participanten 

geven aan dat het implementeren van het klinisch pad eveneens deze competenties vraagt, 

omdat in deze fase de resultaten van de pilot van het klinisch pad leiden tot aanpassing van 

het klinisch pad. Een van de voorwaarden om de resultaten van het effect van de invoering 

van het klinisch pad te kunnen meten is variantierapportage. Onder variantierapportage 

wordt verstaan de korte rapportage van de professional op afwijkingen binnen het individuele 

klinisch pad van de patiënt. Op basis van de variantierapportage wordt analyse uitgevoerd 

op de sleutelinterventies. Deze informatie wordt verwerkt tot managementrapportage, die 

nodig is om te kunnen sturen. De managementrapportage wordt opgenomen in de 

management-review die de direct leidinggevende bespreekt met de manager.  

Een van de participanten zegt hierover: 
“alle interventies zijn gecodeerd. Deze code wordt gebruikt bij de 
variantierapportage. De variantierapportage wordt gekopieerd en door 
een afdelingsassistent in een computerprogramma gezet waardoor 
een database ontstaat en analyse mogelijk is. Deze gaan als 
kwartaalrapportage naar de manager.” 
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De participanten geven wel aan dat het omzetten van handgeschreven rapportage naar 

digitale informatie die geanalyseerd kan worden veel tijd vraagt. Dit gebeurt in de beginfase 

van het werken met klinische paden vaak nog niet. ICT ondersteuning in de vorm van een 

elektronisch patiënten dossier is hierbij zeer wenselijk.  

In tabel 4 is een overzicht gegeven van de tien competenties die in de focusgroep expliciet 

benoemd zijn.  

 

Tabel 4: Expliciet benoemde competenties in de focusgroep (SNCM) 
Dimensie  Competentie 
Denken: Probleemanalyse 
Verbeeldingskracht: Visie, Creativiteit/vindingrijkheid 
Voelen: Tact/sensitief gedrag 
Interactie: Assertiviteit; Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 
Doen: Onderhandelen, Durf, Confronteren, Tactisch 

gedrag/schakelvermogen. 
 

Plaats van de competenties in het SNCM 

In het Delphi-onderzoek en de focusgroep zijn verschillende competenties benoemd. De 

competenties die benoemd zijn in de focusgroep zijn een specifcering van de competenties 

uit het Delphi-onderzoek. Deze competenties zijn de tien kerncompetenties van de direct 

leidinggevende ten aanzien van het coördineren en managen van klinische paden.  

De verdeling van de competenties over de dimensies van het SNCM is niet evenwichtig.  

De competenties waarover in het Delphi-onderzoek volledige consensus is bereikt zijn 

verdeeld over alle dimensies van het SNCM waarbij de dimensies ‘interactie’ en ‘doen’ 

sterker vertegenwoordigd zijn, zoals weergegeven in tabel twee onder de paragraf 

resultaten. De spreiding van de competenties is vergelijkbaar gebleven tijdens het Delphi-

onderzoek. De vijf competenties waarover geen volledige consensus is bereikt, zijn verdeeld 

over vier dimensies, zoals weergegeven in tabel drie. 

De competenties die benoemd zijn in de focusgroep komen in vijf van de zes dimensies 

voor, zie tabel 4, waarbij in de dimensie ‘doen’ de meeste competenties zijn benoemd. In de 

dimensie ‘logica’ zijn geen competenties benoemd. 

Binnen het SNCM worden managementniveau en –stijl over de competenties gelegd om de 

verbanden zichtbaar te maken. In figuur drie (zie inleiding) is te zien dat binnen het 

managementniveau het operationeel management valt over de dimensies ‘doen’ en 

interactie’ De direct leidinggevende functioneert op het niveau van het operationeel 

management. De managementstijl ‘taakgericht leider/ producent’ valt samen met de 

dimensie ‘doen’ en ‘integrator/ mensgericht leider’ valt samen met ‘interactie’ (16).  
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De kerncompetenties kunnen gebruikt worden om een competentieprofiel op te stellen voor 

direct leidinggevenden die met klinische paden werken. De leidinggevende kan ook bij 

zichzelf nagaan of hij over deze competenties beschikt als hij klinische paden moet 

coördineren en managen. 

 

Discussie 
Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de competenties die nodig zijn voor het 

coördineren van meerdere klinische paden. Het Delphi-panel heeft zich gericht op benoemen 

van competenties die nodig zijn in het managen van klinische paden. De focusgroep heeft 

zich gericht op specifieke competenties van de direct leidinggevende. Het onderzoek heeft 

tien specifieke competenties (zie tabel 4) opgeleverd die nodig worden geacht voor het 

managen van klinische paden door de direct leidinggevende.  

Deze studie heeft een aantal beperkingen in de uitvoering. Het aantal experts van het 

Delphi-onderzoek is beperkt. De uitval tijdens het Delphi-onderzoek is beperkt gebleven tot 

één expert in de laatste ronde. De laatste ronde heeft niet voldaan aan de minimale 

deelname van vijf panelleden om de inhoudsvaliditeit te garanderen (16). De mate van 

consensus is hierdoor mogelijk ruimer gebleven in de laatste ronde waardoor meer 

competenties overgebleven zijn. De spreiding van de expertise is niet in gevaar gekomen 

omdat de andere expert op het gebied van managementopleiding wel in de laatste ronde 

heeft deelgenomen. In dit onderzoek is deskundigheid van de experts het belangrijkste 

criterium geweest, waardoor toch gekozen is om met een beperkt aantal experts het 

onderzoek uit te voeren (15, 16, 18).  

Het meetinstrument van het Delphi-onderzoek is opgebouwd uit resultaten van de 

literatuurstudie. Voor de literatuurstudie is alleen gezocht naar gepubliceerde artikelen in 

peer-reviewed tijdschriften. Dit geeft publicatie-bias waarbij mogelijke negatieve resultaten 

minder belicht zijn.  

Het meetinstrument is niet getest voorafgaand aan het onderzoek. Het is wel beoordeeld 

door de onderzoeksbegeleider. Het onderzoek heeft zoveel mogelijk vanuit de literatuur 

plaatsgevonden waarbij uitgegaan is van wat bekend is in de wetenschap over het 

coördineren van klinische paden. De onderzoeker heeft zo weinig mogelijk invloed 

uitgeoefend op de onderwerpen van het meetinstrument omdat het een explorerend 

onderzoek betreft en daarmee de focus zo breed mogelijk is gehouden.  

 

De focusgroep heeft met drie participanten plaatsgevonden, wat van invloed geweest kan 

zijn op de uitkomst. In de literatuur wordt een minimum van vier participanten aangegeven 
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(14). In deze studie is gekozen om de focusgroep toch door te laten gaan, omdat de 

participanten over de vereiste expertise beschikken.  

Het is niet zeker dat saturatie opgetreden is met één focusgroepbijeenkomst. Uit 

methodologische literatuur blijkt dat hier wel naar gestreefd moet worden (14, 20). Meer 

focusgroepbijeenkomsten zal mogelijk meer specifieke competenties opgeleverd hebben of 

vaker noemen van een beperkt aantal competenties. In deze studie is hiervoor niet gekozen 

omdat de focusgroep een onderdeel van het onderzoek is naast het Delphi-onderzoek. 

Hierdoor zijn niet alle data afhankelijk van de uitkomsten van de focusgroep.  

Het focusgroep-interview is niet opgenomen op tape omdat de apparatuur niet optimaal 

werkte ondanks dat dit gepland is. Om de betrouwbaarheid toch zoveel mogelijk te 

garanderen is een verslag gemaakt en member-checking toegepast.  

 

In de literatuur is nauwelijks iets bekend over competenties die nodig zijn bij het managen 

van klinische paden door de direct leidinggevende. Hierdoor waren de uitkomsten van dit 

onderzoek nauwelijks te vergelijken met uitkomsten uit eerder onderzoek. De beperkte 

wetenschappelijke kennis op dit gebied heeft voor een extra uitdaging gezorgd om dit 

onderzoek uit te voeren en hiermee de kennis te vergroten.  

Klinische paden zijn in deze studie onderzocht vanuit het perspectief van competenties voor 

het coördineren van meerdere klinische paden waarbij de direct leidinggevenden 

afdelingsoverstijgend kunnen denken en handelen. In de resultaten is de relatie met het 

SNCM zichtbaar gemaakt. De competenties benoemd door het Delphi-panel en de 

focusgroep liggen in het gebied van de operationele managementstijl over de dimensies 

‘doen’ en ‘interactie’ (3). De spreiding van de competenties is verklaarbaar omdat specifiek 

gezocht is naar competenties van direct leidinggevenden. Het Delphi-panel heeft alle vrijheid 

gehad om competenties toe te voegen of aan te geven dat ze niet van toepassing zijn. 

Desondanks heeft het Delphi-panel vooral competenties benoemd die binnen de dimensies 

liggen die de operationele managementstijl vertegenwoordigen. De focusgroep heeft de 

nadruk gelegd op de dimensie ‘doen’ wat ligt binnen het gebied van het operationeel 

management (zie figuur 3). Het onderzoek heeft zich gericht op leidinggevenden die binnen 

het operationele management functioneren. Uit het onderzoek is niet volkomen duidelijk 

geworden of de experts uit het Delphi-panel vooral in deze richting denken als ze gevraagd 

wordt naar competenties van direct leidinggevenden of dat de uitkomsten beïnvloed zijn door 

de vragen die gesteld zijn aan het Delphi-panel. 

Deze studie heeft een eerste inventarisatie van tien kerncompetenties opgeleverd van de 

direct leidinggevende. Deze tien kerncompetenties kunnen samengevoegd worden tot een 

competentieprofiel, waarbij mogelijk nog een verdere specifcering nodig is. Een 

competentieprofiel bestaat meestal uit zes tot acht competenties. Bestaande 
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competentieprofielen van direct leidinggevenden kunnen beoordeeld worden op 

aanwezigheid van de kerncompetenties.  

De competenties gericht op het tactisch niveau worden niet gezien als noodzakelijk voor het 

coördineren van klinische paden. Uit onderzoek blijkt dat het hogere management op 

tactisch niveau minder betrokken is bij de ontwikkeling van klinische paden (1, 2). Deneckere 

(2007) toont aan in zijn onderzoek dat de belangrijkste toekomstplannen van de 

ziekenhuizen verdere uitbreiding en verankering van de klinische paden zijn. Het is goed om 

in het licht van de toekomstplannen nader onderzoek te doen naar de competenties op beide 

managementniveaus.  

 

Conclusie  
Het doel van dit onderzoek is het inzicht krijgen in de competenties van de direct 

leidinggevende in coördineren van klinische paden. Het onderzoek levert inzicht in de 

competenties van de direct leidinggevende bij het coördineren van meerdere klinische 

paden. De nadruk ligt op competenties op het niveau van het operationeel management 

waarbij vooral de dimensies ‘doen’ en ‘interactie’ naar voren zijn gekomen. Uit het onderzoek 

zijn tien competenties benoemd die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van een 

competentieprofiel voor de direct leidinggevende.  

Duidelijkheid over competenties kan de verspreiding, borging en opvolging van klinische 

paden in ziekenhuizen stimuleren. 

Aanbevelingen 

Dit onderzoek heeft zich gericht op de direct leidinggevende. Aanvullend onderzoek is nodig 

om de kerncompetenties om te buigen tot een competentieprofiel voor de direct 

leidinggevende gericht op het managen van klinische paden. De rol van de manager op 

tactisch niveau in het managen van klinische paden en ondersteunen van de direct 

leidinggevende moet nog nader onderzocht worden.  

Tevens is het zinvol onderzoek te doen naar de competenties van de coördinator klinische 

paden binnen het ziekenhuis. De coördinator kan de direct leidinggevende mogelijk 

ondersteunen bij het coördineren van klinische paden en afdelingsoverstijgend handelen.  

Het NKP kan op basis van de kerncompetenties ondersteuning bieden en scholingsmateriaal 

ontwikkelen voor de direct leidinggevende en de coördinator klinische paden. 

Binnen ziekenhuizen kan op basis van de kerncompetenties het competentieprofiel van de 

direct leidinggevenden, die met klinische paden werken, aangescherpt of aangevuld worden. 

De kerncompetenties kunnen eveneens ingebed worden in het curriculum van de 

managementopleidingen. 
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Bijlage 1: resultaten literatuurstudie 
Auteur Tekst in artikel competenties 
Atwal 
(2002) 

Significante oorzaken uitstel van ontslag binnen de 
organisatie, bijv. uitslagen, geen weekend 
beschikbaarheid van therapeuten.  
Organisaties zijn niet flexibel genoeg en factoren als tijd 
en tekort aan acute bedden directe invloed op 
ontslagproces. 

tactisch gedrag/ schakelen, 
besluitvaardigheid, 
onderhandelen 

Bragato 
(2003) 

Kennis van patiënten planning van invloed op 
werkbaarheid klinisch pad (acuut versus electief). Leer de 
projectleden de professionals scholen in het gebruik. Zorg 
voor goede timing. Monitoren en controleren van het 
proces door variantie rapportage. 

visie (helikopterview), 
voortgangsbewaking 

Spear 
(2004) 

Voorgestelde veranderingen moeten gestructureerd 
worden als experiment. Begrijp het probleem en de 
oplossing. Medewerkers en managers moeten 
experimenteren zoveel als mogelijk (veel, eenvoudig, 
incrementeel) 

coachen,  
tactisch gedrag/schakelen 

Spear 
(2004) 

Ken alle werkprocessen, richten op enkele onderwerpen 
(productiviteit en veiligheid) om te kunnen verbeteren.  

visie(helikopterview), 
voortgangsbewaking 

Spear 
(2004) 

Er is geen vervanging voor directe precieze observatie, dit 
geeft de mogelijkheid voor verbetering van 
werkprocessen.  

voortgangsbewaking, 
innovatie/vernieuwings-
gerichtheid 

Pace 
(2002) 

Elimineren dubbele documentatie; verbetering scholing en 
communicatie; klinisch pad beter toegankelijk en 
vanzelfsprekend voor elke CHF patiënt; versterking van 
de manier van aanpassen pad voor individuele patiënt.  

klantgerichtheid,  
plannen en organiseren, 
doelgerichtheid 

Bragato 
(2003) 

Scholing aanbieden aan de projectgroep en aan de 
professionals. Wijs een sleutelpersoon aan om te 
stimuleren. Maak het doel van het klinisch pad expliciet, 3 
doelen mogelijk. Zorg voor gezamenlijk taal tussen de 
professionals  

voortgangsbewaking, 
doelgerichtheid,  
mensgericht leiderschap 

Gifford 
(2006) 

Faciliteren van de afdelingsleiding om richtlijnen te 
gebruiken.  

coachen, initiatief, 
mensgericht leiderschap, 
visie(helikopterview) 

Mellor  
(2004) 

Door samen werken met medisch teamconsulent, afdeling 
scholing was er de mogelijkheid om scholing te geven aan 
nieuwe artsen tijdens introductie. 

plannen en organiseren, 
gespreksvaardigheid, 
tact/sensitief gedrag  

Mellor 
(2004) 

Nadat fundament gelegd was, was de verpleegkundige 
staf verantwoordelijk voor continuering van het klinisch 
pad scholing in het ziekenhuis. 

voortgangsbewaking, 
plannen en organiseren, 
taakgericht leiderschap. 

Gifford 
(2006) 

Versterken doelen en organisatie filosofie. Beïnvloeding 
van veranderingen; verbinden aan rolmodel en acceptatie 
van richtlijnen. Verzekeren van scholing en 
gedragsafspraken; monitoren klinische uitkomsten. 

tact/sensitief gedrag, 
mensgericht leiderschap, 
innovatie/vernieuwings-
gerichtheid 

Hahn 
(2002) 

Strategische doelen integreren in dagelijkse praktijk. 
Senior manager ondersteunt manager door beste service 
de hoogste prioriteit te geven. (kennis+vaardigheid).  

omgevingsbewust zijn, 
mensgericht leiderschap, 
klantgerichtheid, 
visie(helikopterview) 

Jackson 
(2002) 

Zorg voor een tijdelijke coördinator bij ontwikkeling klinisch 
pad.  

besluitvaardigheid,  
plannen en organiseren 

Mellor 
(2004) 

Juiste persoon fulltime stafmedewerker op tijdelijke basis 
kiezen.  

Oordeelsvorming, 
voortgangsbewaking 

Atwal 
(2002) 

Ondersteuning van verpleegkundige managers en 
bestuurders is beoordeeld als noodzakelijk als 
verpleegkundigen gebruik willen maken van bewijs in hun 
werk.  

coaching, creativiteit, 
innovatie/vernieuwings-
gerichtheid 

Gifford Ondersteuning bieden; kan goed communiceren. coachen, luisteren, 
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Auteur Tekst in artikel competenties 
(2006) Ondersteunen van ontwikkeling van klinische leiders. mondelinge 

uitdrukkingsvaardigheid 
Mellor 
(2004) 

Verpleegkundige ondersteunen bij overleg met medici om 
start klinisch pad te bespreken. 

assertiviteit, 
onderhandelen, 
conflicthantering 

Pace 
(2002) 

Inschatting faciliteiten en barrières gerelateerd aan 
cultuur. Inschatting ontstaan procedurele problemen. 
Gebruik positieve ervaringen voor volgende projecten.  

probleemanalyse, 
stressbestendigheid, 
doorzettingsvermogen 

Bragato 
(2003) 

Omgaan met weerstand van diverse groepen 
professionals. Complexiteit en weinig groepsidentiteit 
vragen meer management uitdaging. Gebrek aan 
participatie door groepen professionals kunnen managen. 

stressbestendig, 
conflicthantering, 
mensgericht leiderschap, 
tact/sensitief gedrag 

Gibbon 
(2002) 

Opbouwen van cohesie, gedeelde waarden en positief 
klimaat binnen een team. 

probleemanalyse, flexibel, 
coachen, 
tact/sensitief gedrag 

Gibbon 
(2002) 

Leiderschap bieden taakgericht en mensgericht 
leiderschap 

Hahn 
(2002) 

Monitoren van klanttevredenheid en dit bespreken in 
teamoverleg met als resultaat hogere scores. 

mondelinge 
uitdrukkingsvaardigheid, 
klantgerichtheid, 
presenteren 

Spear 
(2004) 

Inspanningen van de senior manager moet gericht zijn op 
excellente groepsleiders die leren door continue 
experimenten. Men kan niet oefenen in veranderen, wel 
het proces van observeren en testen. 

coachen, 
omgevingsbewust, 
mondelinge 
uitdrukkingsvaardigheid, 
zelfkennis 

Pace 
(2002) 

Aansluiten van cultuur en innovatie door perceptie 
aanpassen. 

leervermogen interactief, 
tactisch gedrag/schakelen 

Gibbon 
(2002) 

Klimaat creëren dat bijdraagt aan gevoel van veiligheid 
van teamleden waardoor geparticipeerd wordt aan 
besluitvorming. 

coachen, visie, 
innovatie/vernieuwings-
gerichtheid 

Gibbon 
(2002) 

Barrières voor interdisciplinaire samenwerking zoals 
interprofessionele jaloezie. 

tact/sensitief gedrag, 
stressbestendigheid, 
gespreksvaardigheid 

Gifford 
(2006) 

Creëer een positief milieu voor best practice. Beïnvloed 
organisatorische structuren en processen. 

durf, coachen, 
innovatie/vernieuwings-
gerichtheid 

Gifford 
(2006) 

Is beschikbaar en zichtbaar mensgericht leiderschap, 
luisteren, coachen 

Hahn 
(2002) 

Zorgen voor juiste cultuur.  coachen, overwicht, 
visie(helikopterview) 

Jackson 
(2002) 

Duidelijk leiderschap nodig om klinisch pad te handhaven.  taakgericht leiderschap, 
initiatief, overwicht 

 


