
 

 

Guus Schrijvers Prijs: 
Beste Zorgpad 2014 

 

 

info CZ zorgverzekeringen heeft bij het afscheid van prof. Guus Schrijvers de Guus 
Schrijvers Prijs ingesteld voor het beste Zorgpad van het jaar. 
 
De prijs is voor de eerste keer uitgereikt tijdens het Zorgpaden Congres op 8 februari 
2013. In aanmerking kwamen toen naast de zorgpaden met een relatie met het 
ziekenhuis (ziekenhuiszorgpaden) , ook de transmurale zorgpaden. De trotse 
winnaar was toen het Amphiaziekenhuis met het Zorgpad Longkanker. 
 
In 2014 wordt opnieuw de Guus Schrijvers Prijs uitgereikt, tijdens het Zorgpaden 
Congres op 7 februari 2014. 
 
De jury bestaat uit 4 personen:  
Nicolette Huiskens, medisch adviseur,  CZ Zorgverzekering Tilburg, 
Jan Swinkels, hoogleraar, AMC Amsterdam, 
Wynand Ros, onderzoeker Julius Centrum, UMC Utrecht 
Guus Schrijvers, emeritus hoogleraar Public Health, UMC Utrecht 
 
De jury beoordeelt het zorgpad aan de hand van elf criteria, die hieronder vermeld 
staan . Met behulp hiervan kun je aangeven hoe het aangeboden zorgpad aan de 
criteria voldoet. Ook is mogelijk om relevante documenten als bijlage mee te sturen. 
De jury neemt alleen aanmeldingen in behandeling over zorgpaden die langer dan  
drie maanden bestaan.  
 
Per criterium kun je maximaal twee punten verdienen, in totaal dus 22 punten 
maximaal. Dat gaat alsvolgt: 
 
2 punten: voldoet in hoge mate  aan het criterium 
1 punt: voldoet enigszins aan het criterium 
Nul punten: voldoet niet aan het criterium. 
 
De inzender die het dichtsbij bij de 22 punten komt, ontvangt de prijs.  
 
Wij zien jullie aanmelding vol belangstelling tegemoet. Liane van Schaik is ambtelijk  
secretaris van de jury en beantwoordt eventuele vragen van jullie kant.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nicolette Huiskens 
Jan Swinkels 
Wynand Ros 
Guus Schrijvers 

 

        AANMELDINGSFORMULIER 



1 Naam zorgpad 
Voor welke patiënten is het zorgpad bedoeld?    

 

   

2 Welke stappen doorlopen de patiënten   
(voeg eventueel een bijlage toe) 
 

 

3.  De entree  
Beschrijf in detail de entree tot het zorgpad, bijvoorbeeld benoem inclusiecriteria of geef de 
beslisbomen aan die leidt tot toegang tot het zorgpad. Voeg eventueel een bijlage toe.  

 

4 Probleemstelling 
Welk probleem of welke problemen moest het zorgpad oplossen? 
 

 

   

5 Verandering  
Wat is precies anders in het zorgpad in vergelijking met de gebruikelijke zorg totdat het zorgpadpraktijk 
werd?  

 

 

6 Betrokkenheid patiënten 
Op welke manier zijn patiënten betrokken bij het zorgpad? Spelen ze een rol bij de ontwikkeling, de 
voorbereiding, de implementatie, de evaluatie? 

 

7 Wetenschappelijke onderbouwing 
Welke nationale of internationale richtlijnen heb je gebruikt om het zorgpad te ontwerpen? 
 

 

   

8 Professionele verantwoordelijkheden 
Hoe zijn de (professionele) verantwoordelijkheden geregeld? Zijn ze in het zorgpad uitgeschreven? Is er 
een eindverantwoordelijke? Eventueel bijlage(n) toevoegen. 

 

   

9 ICT 
Welk gebruik maak je van specifieke  ICT bij het zorgpad , bijvoorbeeld voor beslissingsondersteuning, 
monitoring en informatie aan patiënten en zorgprofessionals? 

 

   

10 Kwaliteitswaarborging 
Hoe wordt de kwaliteit en veiligheid in het zorgpad gewaarborgd? Welke indicatoren zijn hierbij 
gehanteerd? 

 

   

11 Evaluatie 
Heb je het zorgpad al een keer geëvalueerd? Zo ja, hoe? Voeg eventueel een bijlage toe met evaluatie 
resultaten  

 

   

 
 

  

 
Datum: 
inzending 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 
Naam: 
inzender 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mailadres: 
Telefoonnummer: 

 

 


