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Interesseverklaringen

• eerste consortium : minimaal
• eerste en tweedelijnsactoren (huisartsen, thuisverpleging, 

ziekenhuis, …),
• partners uit de thuiszorg,
• medische specialismen,
• overlegstructuren,
• patiënten-, mantelzorg- en familieverenigingen

• activiteitenzone: 100.000 à 150.000 inwoners

• eerste doelgroep:
• chronisch zieken,
• niet pathologie-gericht,
• enkele duizenden patiënten

• algemene benadering, visie, perspectief



70 interesseverklaringen



70 interesseverklaringen

16 projecten beginnen aan de conceptualisatiefase
 populatie : 2.890.886 inwoners
 doelgroepen: 
• Chronische ziekte en kwetsbaarheid (fysiek, psychisch, sociaal, 

polymedicatie, polypathologie, metabool syndroom, meerdere 
hospitalisaties,…)

• Combinatie van somatische en mentale pathologie
• Groepering van verschillende chronische pathologieën: cardiaal,  

respiratoire, renaal, neurologisch, diabetes, depressie,…
• Rechthebbenden op de zorgverzekering of statuut/forfait 

‘chronisch zieken’
• geïsoleerde chronische patiënten in de thuissituatie, zwaar 

zorgbehoevende patiënten in de residentiële opvang



70 interesseverklaringen

• 19 projecten uitgenodigd om hun interesseverklaring 
te verduidelijken
• 3 in Brussel, 11 in Vlaanderen, 5 in Wallonië

• Nieuwe selectie in september

• 35 projecten met te weinig ambitie
• Beperkt tot één levensfase, één pathologie, één zorgdomein, één 

enkel innoverend initiatief, een te beperkte patiëntengroep,…

• Goede ideeën

• Eventueel aanvulling bij andere projecten

• Sommige projecten zijn op weg naar fusie met een 
weerhouden project



Conceptualisatiefase

• 7 maanden: van 1 juli 2016 tot 31 januari 2017

• opstellen van een locoregionaal actieplan voor de 
ontwikkeling van geïntegreerde zorg voor chronisch
zieken

• plan voor de 4 volgende jaren

• met als doel
• beter beantwoorden aan de noden van de patiënt,
• de bevolking in goede gezondheid houden,
• met een beter gebruik van de beschikbare financiële middelen, 
• met vermindering van gezondheidsongelijkheden,
• en met verbetering van de arbeidsomstandigheden van de 

professionelen

• door de ontwikkeling van 14 componenten



Loco-regionaal actieplan
• beschrijven van initiatieven die het project voorstelt

om de verschillende componenten van geïntegreerde
zorg te ontwikkelen

• gebaseerd op een analyse:
• van risico’s die zich in de populatie voordoen (stratificatie) 
• van beschikbare middelen in de regio

• met inbegrip van 
• een financieel plan en modaliteiten voor financieel beheer
• een timing
• een governance-structuur,
• een verdeling van de verantwoordelijkheden,
• een communicatieplan en een plan voor change 

management,
• een strategie voor zelfevaluatie



Analyse van de risico’s in de populatie
(stratificatie)

doelstellingen :

• identificeren en karakteriseren van de verschillende
‘segmenten’ in de populatie (subgroepen)

• de meest kwetsbare groepen identificeren

• identificeren van de specifieke noden in 
rurale/stedelijke gebieden

• de doelgroep concreet herdefiniëren en criteria
identificeren voor inclusie van patiënten in het project

• identificeren van de prioritaire noden



Analyse van de beschikbare middelen
in de activiteitszone

doelstellingen :

• identificeren van de middelen (structureel, menselijk, 
en financieel) die kunnen gemobiliseerd worden
binnen het project

• identificeren van nieuw te contacteren actoren: 
welzijnspartners, socio-cultureel, onderwijs, lokale
overheden, verenigingsleven, en de bedrijfswereld

• identificeren van de ontbrekende middelen in de 
omgeving

• identificeren van eventuele inefficiënties en 
overbodigheden



Nieuwe initiatieven – micro niveau
Reorganiseren van de zorg aan de patient én aan de gehele
populatie, elimineren van eventuele inefficienties en 
overbodigheden

• initiëren van nieuwe manieren van omgaan met de patiënt, zijn
omgeving en de gehele bevolking : empowerment, 
ondersteuning van de mantelzorger, preventie, case-
management, socio-professionele reintegratie,…

• aanpak aanpassen in functie van het profiel van de persoon: zijn
graad van autonomie, zorgnood, socio-economische factoren, 
levensvisie,…

• initieren van nieuwe samenwerkingsmodellen tussen de 
verschillende actoren: uitwisseling gegevens, overleg, 
coordinatie, zorgcontinuiteit, samenwerking met 
patientenorganisaties,…



Herorganisatie van de samenwerking tussen actoren en 
interactie met patiënten en bevolking

• nieuwe procedures voor uitwisseling van informatie, permanentie, 
patiëntenparticipatie in het project, opvolging van acties en hun 
impact, implementatie van multidisciplinaire guidelines,…

• garanties dat patienten en partners niet worden uitgesloten

• garanties m.b.t. respecteren van de privacy en keuzevrijheid van de 
patient,…

• ontwikkelen van een kwaliteitscultuur, indicatoren, verspreiding van 
resultaten,…

• het veranderingsproces begeleiden: ondersteuning en vorming van de 
actoren, communicatieplan, relatie met de bevolking,…

• herdenken van de bezoldigingsmodaliteiten voor de actoren

Nieuwe initiatieven – meso-niveau



Concretiseren van de verschillende geplande
initiatieven: 
• procedures die geïmplementeerd moeten worden voor de ontwikkeling 

van het initiatief  

• betrokken patiënten/personen en partners

• verwachte impact (in termen van zorgkwaliteit, levenskwaliteit, 
financiële impact, effect op de organisatie, …) voor de patiënten en de 
betrokken actoren

• componenten van geïntegreerde zorg gedekt door het initiatief

• indicatoren voor de meting van de graad van realisatie en de impact 
(auto-evaluatie) 

• timing van de uitvoering (horizon van 4 jaar) 

• middelen die besteed zullen worden (menselijke, financiële, …)

• Identificatie van de actoren/partners die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van het initiatief

Nieuwe initiatieven – beschrijving



• Over 4 jaar

• gebaseerd op: 
• de prioritaire behoeften binnen de bevolking of de doelgroep die 

vastgesteld werden tijdens de risicostratificatie
• de beschikbare middelen (menselijke middelen, infrastructuren…)
• de Triple Aim gedachte, het equity-principe en de tevredenheid

van de gezondheidsprofessionals
• de mogelijkheden van het op min of meer korte termijn vrijmaken 

van middelen (menselijke, financiële, …) die dan geherinvesteerd 
kunnen worden (« quick-wins »)

• de betrokken partners : betrekken van alle actoren die zich
geëngageerd hebben voor het consortium zonder sommige
actoren te overbelasten

Planning voor de uitvoering van het 
project



• over 4 jaar

• gebaseerd op: 
• de kosten van de nieuwe initiatieven,

• de financiële middelen die kunnen vrijgemaakt worden,

• de verwachte efficiëntiewinst, 

• de nieuwe bezoldigingsmodaliteiten voor de actoren

Financieel plan 



Een toekomstig samenwerkingsakkoord tussen
de partners bevat minstens volgende elementen:
• beslissingsstructuren, hun samenstelling en 

functionering, juridisch statuut van het project, 
referentiepersoon ten aanzien van de overheden, … 

• de benoemingswijze van de projectcoördinator, zijn/haar
functies en verantwoordelijkheden

• de verantwoordelijkheden van de actoren tegenover
elkaar en tegenover de overheden (met name financiële
verantwoordelijkheden, auto-evaluatie, …) 

• het financieel beheer van de middelen van het project 

• de modaliteiten in geval van inclusie van nieuwe partners
of in geval van uittreding van een partner

Beheer / governance-structuur



• 1 persoon, minstens halftijds beschikbaar 

• werkt ‘in duo’ met de coach om de partners te ondersteunen
gedurende de conceptualisatiefase

• bij voorkeur een persoon die 
• de pilootregio relatief goed kent,

• de organisatie en financiering van zorg- en hulpsystemen kent, 

• beschikt over voldoende autonomie ten aanzien van de verschillende
partners

• beschikt over competenties inzake projectmanagement, leadership, 
change management, presentatie en vergadertechnieken, redactie van 
nota’s en rapporten, luistervaardigheid en zoeken naar consensus

• Financiering van de coördinatie : forfait van 40.000€ via een
contract met een ziekenhuispartner van het project (in twee
fasen)

Projectcoördinator



Maatregelen ter begeleiding van het project:
• de betrokkenheid van partners tot het project

• de steun van de bevolking voor het project

• de tevredenheid van de patiënten en hun 
mantelzorgers over het project

• de aantrekkelijkheid van het project voor nieuwe
partners

• de erkenning van het project door de autoriteiten

Communicatieplan en change 
management 



Systeem van interne monitoring van het project
• beschrijving van strategische (Triple Aim, equity, 

tevredenheid van de actoren) en operationele
doelstellingen

• beschrijving van meetbare indicatoren voor de 
doelstellingen en doelwaarden

• timing en verantwoordelijkheden van het auto-
evaluatie proces

• procedures voor resultaatmetingen en aanpassing van 
de doelstellingen

• modaliteiten voor rapportage en voor verspreiding van 
de resultaten

Strategie voor zelfevaluatie



Methodologische begeleiding van het conceptualisatieproces
(business case) : 

• de actoren helpen bij het uitwerken van hun locoregionaal
actieplan

• methodologische analysetools voorstellen

• opzoeken en analyse van gegevens faciliteren

• zorgen dat men « op koers blijft »: einddoelstellingen van de 
projecten, timing van de conceptualisatiefase,…

De coach : eerste contactpersoon voor de projecten tijdens de 
conceptualisatiefase

Feed-back over projectverloop naar IAC

Begeleiding : coaching



• Contactpunt voor « administratieve » vragen

• Deelname leden van de cel aan coachingsessies

• Melding van opleidingsvragen, wettelijke problemen,…

• Steun via :
• Mailbox : chroniccare@health.belgium.be

• Newsletter

• FAQ’s

• Website : www.chroniccare.be / www.integreo.be

Begeleiding : de inter-administratieve
cel

mailto:chroniccare@health.belgium.be
http://www.chroniccare.be/
http://www.integreo.be/


Website: www.integreo.be

http://www.integreo.be/


Website: uw inbreng

Informatie over de 
projecten:

 Projectfiche

 Getuigenissen

 Foto’s



• Oproep op 17 juni 2016 gepubliceerd

• Missie van ondersteuning en evaluatie van projecten

• Taken tijdens de conceptualisatiefase (in 
samenwerking met de coaches) :
• ontwikkeling van methodologie voor wetenschappelijke

evaluatie van de pilootprojecten – definiëren van de te 
verzamelen gegevens

• begeleiding en steun aan de projecten bij de ontwikkeling
van de indicatoren voor zelfevaluatie

• begeleiding en steun aan de projecten bij de bepaling van 
acties om een kwaliteitscultuur te ontwikkelen

Begeleiding : Wetenschappelijke
equipe voor begeleiding en evaluatie



• Ad hoc werkgroep (RIZIV, IMA FOD, G/G, 
Verzekeringscomité, Begeleidingsplatform, 
Observatorium Chroinisch Ziekten,…)

• Definitie van begrippen als gebundelde zorg, budgetgarantie, 
gebundelde financiering,…

• Identificatie van patiënten via IMA data

• Aandachtspunten : inclusiecriteria (geen risicoselectie), 
supplementen ten laste van de patiënt, facturatiemodaliteiten

• Mogelijkheid van gebundelde financiering: pas vanaf 2018

• Ruimte voor innovatie: P4Q, P4P,…

• Work in progress…

Begeleiding : financieel luik



Oranje : budgetgarantie als project opteert 

voor bundeling van alle verstrekkingen (de 

46 groepen)

Ofwel voor doelgroep ofwel voor ganse 

populatie regio

Groen : budgetgarantie voor 

verstrekkingen binnen project 

(blauw), uitgebreid tot een minimum 

aantal verstrekkingen om 

budgetgarantie te hebben. 

Uitbreiding = verstrekkingen met 

risico van bijkomende kost of 

verschuiving van kost.

Blauw : globaal pakket aan 

gebundelde zorg zoals 

voorgesteld door het project 

(op basis van 46 groepen). 

Minimum te bepalen.

Geel : verstrekkingen binnen 

gebundelde zorg in systeem van 

gebundelde financiering (op basis 

van 46 groepen) 

”outliers”

Begeleiding : financieringsluik

NB : schema te vervolledigen met de opties van de deelstaten



• Innovatieve projecten binnen regio
(zorgvernieuwingsprojecten ‘P3’, ‘psy107’, …) of specifieke
conventies gericht op chronisch zieken: deelnemen aan
het project indien de doelgroep van deze projecten deel
uitmaakt van de doelgroep binnen het pilootproject

• Projecten in het kader van e-gezondheid:
• AP6 : Delen om samen te werken

• PA19 : Mobile Health – oproep tot kandidaturen voor 5 use 
cases : stroke, cardiovasculaire zorg, diabetes, geestelijke 
gezondheidszorg, chronische pijn 

Aanvullende initiatieven



• Koninklijk Besluit in uitvoering van artikel 56 van de GVU-wet: 
voorwaarden waaraan projecten moeten voldoen

• individuele conventie met elk project tussen de 
projectpartners en de verschillende betrokken overheden

• Samenwerkingsverbanden tussen projectpartners

• Mogelijkheid af te wijken van de traditionele regelgeving: 
flexibel juridisch kader ('regelluw') ten opzichte van 
bijvoorbeeld de nomenclatuur van de geneeskundige 
verstrekkingen, de nodige akkoorden van de adviserende 
geneesheren, de prestaties die zijn omschreven binnen de 
revalidatieconventies, ...

Juridisch kader van de projecten



• kandidatuur tegen 31 januari 2017

• op basis van een template

• selectie:
• interne samenhang van het project: duidelijke concepten,

doelstellingen en innovaties
• in lijn met de visie van geïntegreerde zorg (14 componenten)
• duidelijke link met Triple Aim, capaciteit van het project om 

gezondheidsongelijkheden binnen de regio te verminderen, het
integreren van rurale zones binnen het project en het verbeteren van 
de werkomstandigheden van alle betrokken (zorg)actoren

• verwachte impact: verwachte voordelen van het project, het 
ambitieniveau en de veralgemeenbaarheid van de voorgestelde 
initiatieven (upscaling)

• realistisch karakter van de financiële planning en timing
• aanwezigheid van een monitoringsysteem voor zelfevaluatie

Kandidatuur en selectie van de projecten



Als vervolg deze voormiddag…

meer over Triple Aim

en het coachingplan



Triple Aim
Kick-off meeting

Brussel, 22 Juni 2016
Marc Bruijnzeels

Jan Van Es Instituut



Fundamentals van de Triple Aim

Marc Bruijnzeels, 22 juni 2016



Bron: Berwick 2008

Redenen waarom huidige inrichting niet voldoet? 

Rationele maatschappelijke belangen en de rationale 
individuele belangen zijn in conflict met elkaar!

Enige barrières: 
- Nieuwe technologieën met té weinig impact; 
- physician-centric care; 
- En te weinig waardering en gebruik van de aanwezige

systeemkennis bij clinici en organisaties



Triple Aim in de pilootprojecten

Eén interafhankelijke doelstelling
Doelstellingen in balans





Source: UCSF Center for Excellence in Primary Care.

http://cepc.ucsf.edu/


Integratie: Verschillende vormen van schaalvergroting   

Lokaal (micro) Regionaal (meso) Landelijk (macro)

Klinische en service integratie 
Vloeiend proces van zorg & dienstverlening 

Professionele integratie 
Samenwerking tussen professionals  

Organisatie integratie 
Samenwerking tussen organisaties 

Systeem integratie
Politieke omgevingsklimaat

Functionele Integratie 
Technische ‘enablers’(ICT, Facilitair) 

Normatieve integratie
Sociale ‘enablers’(Cultuur, vertrouwen) 



Per capita cost: Risico's verplaatsen



Health Promotion: Gezondheid & Populatie



Integrator

De belemmeringen zijn niet technisch, maar worden veroorzaakt 
door belangentegenstellingen (politiek!)

Noodzaak voor een integrator: een entiteit gelegitimeerd in de 
region die verantwoordelijkheid neemt voor de drieledige
doelstelling (dus inhoudelijke en financiële
verantwoordelijkheid).

In de pilootprojecten taken van de integrator:

- Integratie van patient en zijn/haar omgeving in het zorgproces
- Geïntegreerd multidisciplinair werken op alle niveau’s
- Andere kijk op zorg- en hulpsysteem: kwaliteit, financiering, 

risicostratificatie e.d.



Triple Aim aanpak



© Copyright 2013, Jan van Es Instituut, Kenniscentrum voor de geïntegreerde eerstelijnszorg

Succesfactoren na 7 jaar Triple Aim ervaring

1. Toepassen van Populatie Health Management 
principes

2. Organiseren van de zorg- en hulpverlening op 
voldoende schaal voor de populatie

3. Realiseren van een lerend systeem in de regio’s om 
de verandering te stimuleren en duurzaam te 
verankeren over een langere periode



Kenmerken Population Health Management

1. Hele zorg continuum:
"intensive care management for individuals at the highest 
level of risk" and "personal health management... for 
those at lower levels of predicted health risk.“

2. Meer dan één chronische aandoening: niet ziektespecifiek
oppakken

3. Meer dan één coördinatiepunt in de zorg is
4. Voorspellend modelleren
5. Verbeteren van kwaliteit, gezondheid en financiële uitkomsten

(Triple Aim)
6. Verscheidenheid aan individuele, organisationele en culturele

interventies
7. Binnen GEDEFINIEERDE populaties (Geografisch afgelijnde

regio)





Pilootprojecten Chronische Zorg
Coaching – plan van aanpak

Kick-off meeting
22 Juni 2016



business consulting. profoundly different.54

• 16 projecten
• 7 in Vlaanderen
• 6 in Wallonië
• 2 in Brussel
• 1 in Duitstalig België

• 7 coaches
• 3 Nederlandstaligen 
• 1 Franstalige
• 3 tweetaligen

• 1 coach is algemeen projectcoördinator

Voorstelling van de projecten / coaches



business consulting. profoundly different.

Geselecteerde projecten



business consulting. profoundly different.56

7 coaches:
3 Nederlandstaligen 1 Franstalige

3 meertaligen

Voorstelling van de coaches: een multi-
disciplinair en tweetalig team

Sarah Misplon
(projectcoördinator)

Marc Segers Peter Willen

Dirk Beets
(Fr, Du, Nl)

Krista Vandenborre
(Fr, Nl)

Delphine Vanvooren
(Fr, Nl, Du)

Olivier Camaly



business consulting. profoundly different.57

Voorstelling van de coaches: expert 
geïntegreerde zorg en triple aim

Marc Bruijnzeels



business consulting. profoundly different.

Toewijzing projecten aan de coaches



business consulting. profoundly different.59

Projectstructuur

STUURGROEP

PROJECTGROEP

KLANKBORD-
GROEP

WERKGROEP
...

WERKGROEP
...

WERKGROEP
...

Lokale 
coördinator



business consulting. profoundly different.60

• Stuurgroep
• Grotere groep – vertegenwoordiging van de 

belangrijkste stakeholders;
• Komt 4 X samen in de loop van het project;
• Rol :  bekrachtigen van voorstellen en 

documenten;

• Projectgroep 
• Kleinere groep (4 à 7 personen) - ‘trekkers’ van 

het project;
• Komt 8 x samen in de loop van het project;
• Rol : uitwerken van voorstellen, detecteren van 

problemen, …;

Projectstructuur

STUURGROEP

PROJECTGROEP



business consulting. profoundly different.61

• Werkgroepen
• Kleinere groepen - experten rond bepaalde 

thema’s;
• Verschillende tijdelijke groepen ad hoc 

samengesteld, op vraag van de projectgroep;
• Rol : inhoudelijk uitdiepen van bepaalde 

thema’s; 

• Klankbordgroep
• Grote groep van deelnemers uit het 

consortium;
• Komen minstens één maal samen in de loop 

van het project, op initiatief van de 
projectcoördinator;

• Rol : kennisname van de voorstellen + 
reflectie;

Projectstructuur

KLANKBORD-
GROEP

WERKGROEP
...



business consulting. profoundly different.62

• Contactpersoon tussen de verschillende stakeholders in het 
consortium;

• Single point of contact voor de coach;
• Organisatie van meetings stuurgroep en projectgroep 

(uitnodiging, voorzitterschap, verslaggeving, opvolging);
• Organisatie van werkgroepen (samenstelling, 

verslaggeving, opvolging);
• Coördinatie en eindredactie van documenten, presentaties, 

…:
• Praktische aspecten (beheer budget, vergoeding 

deelnemers, catering, …);

Rol van de lokale coördinator Lokale 
coördinator



business consulting. profoundly different.63

• Methodologische ondersteuning & aanreiken van 
templates;

• Bewaken van de timing / planning van het project;
• Deelname aan stuurgroep en projectgroep, niet aan 

werkgroepen en klankbordgroep;
• Terugkoppelen van vragen/problemen naar overleg met 

andere coaches en Overheid; 
• Coaching: 10 dagen per project – elke coach heeft 2 of 3 

projecten;

Rol van de coach



business consulting. profoundly different.64

Verloop projecten

Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep NovOkt Dec Jan

2016 2017

Conceptualisatiefase pilootprojecten:Voorbereiding:

Projectmanagement

Uitwerken 
tools & 

sjablonen 
obv pre-
piloot-

project / 
data-

analyse

Stand van zaken in de regio
Uitwerken loco-

regionaal actieplan

Begeleiding bij conceptualisatiefase

3 plenaire sessies



business consulting. profoundly different.65

• 1 pre-pilootproject (Hasselt) loopt enkele weken voorop:
• Testen methodologie;
• Uitwerken van templates (coaches in samenwerking 

met de Overheid);
• Uitwerken van het model voor data-analyse stratificatie 

van de risico’s binnen de lokale bevolking en analyse 
populatiedeterminanten;

Pre-pilootproject Voorbereiding



business consulting. profoundly different.66

Data-analyse & stratificatie
risico’s

Voorbereiding

Kwantitatieve ondersteuning voor de pre-pilootprojecten op basis van de 
IMA database;

1

• Lorentzcurves en 
segmentatie. 

• Opdeling in 
verschillende 
kosten-sectoren

• Populatie-
determinanten

• Cartografie

3

• Karakterisatie van 
de segmenten

• Kwantificeren van 
inclusie-criteria

2



business consulting. profoundly different.67

• Elk project volgt hetzelfde werkschema:
• Zeer ambitieuze planning en weinig of geen ruimte voor 

verschuivingen mijlpalen;

• Elk project werkt met dezelfde templates;

• Opeenvolging van projectgroepen, stuurgroepen, 2 plenaire 
sessies, 1 brainstormsessie en minstens één 
klankbordgroepmeeting;

• Tussentijdse evaluaties;
• Wekelijkse projectgroep FOD (voortgang, deliverables);
• Evaluatie na elke stuurgroep door de aanwezige stuurgroepleden;
• Tussentijdse afstemming coaches;

Verloop projecten in de 
conceptualisatiefase

Conceptualisatiefase 
pilootprojecten



business consulting. profoundly different.68

• Toelichting van de 
opeenvolgende stappen 
aan de hand van het                                                                                                
globale projectplan;

Verloop projecten tussen 22-6-16 en 31-1-17



business consulting. profoundly different.69

Verloop projecten

Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep NovOkt Dec Jan

2016 2017

Stand van zaken in de regio

3 plenaire sessies

Segmenteren 
populatie + 

analyse

Populatie-
determinanten

Beschikbare 
middelen

Verwachtingen 
patiënten

1

2

3

4

Visie & 
doelstellingen

Activiteiten en 
projecten

Partners en 
doelgroep

Randvoorwaar-
den financiering

6

7

8

9

SWOT regio

5
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Verloop projecten

Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep NovOkt Dec Jan

2016 2017

Conceptualisatiefase pilootprojecten:

Stand van zaken in de regio
Uitwerken loco-

regionaal actieplan

3 plenaire sessies
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• Meetings te organiseren op vaste overlegmomenten, om 
planning van de coaches te faciliteren :  
• Vaste dag;
• Vast moment - voormiddag, namiddag of avond;

• Vaste of wisselende locaties binnen de zorgzone;
• Map op google drive voor elk project individueel;

• Handleiding (zie infobundel);
• Vaste indeling projectmap;
• Lees- en schrijfrechten;
• Toegang voor alle betrokkenen - projectcoördinator heeft 

toegang tot alle projecten;

• Openen van een rekening voor het project;
• Verzamelen van FAQ’s via de coaches – terugkoppeling via 

portaal Chronische Zieken; 

Praktische aspecten
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• Kennismaking met coach (2 of 3 projecten samen) – 13u tot 14u15;
• Gedetailleerde toelichting bij de planning;
• Vragen en antwoorden;

• Uitwisselingsmoment/koffiepauze – 14u15 tot 15u15;

• Postersessie;
• Min. 1 persoon per project geeft toelichting bij het project aan 

bezoekers;
• Andere teamleden bezoeken andere projecten en infostanden;
• Doelstelling: kennismaking andere projecten, uitwisseling ideeën, 

mogelijkheid tot vragen stellen aan Overheid, IMA…;

• Toelichting door pre-piloot: verwachtingen van patiënt – tot 15u45;

• Afsluiting (stipt om 16u);

Praktische organisatie namiddagsessie
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• Q&A uit de groepen;
• Next steps;

Afsluiting
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Tout seul tu vas plus vite,   
Ensemble tu vas plus loin …

Paroles d’un Africain

Afsluiting



Bedankt voor uw aandacht
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Lunch

13u00 – Ontmoet uw coach
14u15 – Uitwisselingsmoment en koffiepauze

Kick-off meeting
Brussel, 22 Juni 2016



13u00 - Ontmoet uw coach
Coach Project - Projet Zaal - Zaal

Delphine Vanvooren

Waasland

BaraBruxelles Pentagone - BOOST

Bruxelles Ouest - Keep Moving

Dirk Hainaut Centre 
01C378 Permeke A

Beets Gesunde DG

Krista Dinant, Beauring

01C228 Jacques BrelVandenborre Grand Namur

Luxembourg - Chronilux

Marc ZorgZaam Leuven 

01C371 Permeke B
Seghers

Genk, As, Opglabbeek, Zutendaal

Olivier Brabant Wallon Centre
01C385 Père Damien

Camaly Liège Seraing - Rélian

Peter Kortrijk Menen - De Brug
Bara

Willen Midden West Vlaanderen

Sarah Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek
01C234 Peyo

Misplon Torhout Oostende Veurne



In kaart brengen van de 
ervaringen van de patiënten

Toelichting door het pre-pilootproject 
Hazodi

Nele van Meer
Ilse Weeghmans

Pre-pilootproject 
Hazodi



Pre-pilootproject Hazodi

• Regio: Hasselt-Diepenbeek-Zonhoven (116 283 inw.)

• Doelgroep: 
– Zorgforfait chronisch zieken en/ of BEL-score ≥35 

– BEL-score 30-34 of gelijkaardige zorgnood

• Doelstellingen:
– Versterken persoon met zorgnood en mantelzorgers

– Versterken proces van zorgondersteuning

– Preventie 

– Vereenvoudigen en versterken mesostructuur voor doelgroep

– Continue opvolging en bijsturing



Waarom patiënten betrekken?

• Andere invalshoek  breder beeld noden & 
knelpunten in de regio

• Motiveert patiënten en zorg- en hulpverleners 
elkaar anders te benaderen

• Toetssteen voor actieplan 



Waarom patiënten betrekken?

• Evolutie naar patiënt georiënteerd

 Patiënt als volwaardige partner
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Waarom patiënten betrekken?

• Verbinding tussen verschillende

– Niveau’s (federaal, Vlaams, lokaal)

– Sectoren (welzijn, gezondheid)

– Settingen (eerstelijn, ziekenhuis, 

woonzorgcentra, …)
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Waarom patiënten betrekken? 

Niet louter medische benadering…

• Patient empowerment

• Toegang tot informatie
– Betrouwbare, medische informatie

– Personal health record

• Zorg op maat
– Vertrekkende vanuit de doelstellingen van de patiënt

• Verschil medische doelen en doelen patiënt

• Organisatie van zorg en samenwerking

• Continuïteit van zorg (bijv schakelmomenten)

• Keuzevrijheid

• Veilige zorg 

• Privacy persoonlijke levensfeer

• Betaalbaarheid van zorg

• Toegang tot gepaste en kwaliteitsvolle zorg zonder wachtlijsten

• Lotgenotencontact

• …
83



Hoe patiënten betrekken?

Fase 1: samenstelling consortium

• Patiënten betrekken

– Zoek patiëntenverenigingen actief in de 

regio  (www.zelfhulp.be) 

– Bestaande initiatieven in regio? 

 Expertenpool samenbrengen 
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http://www.zelfhulp.be/


Hoe patiënten betrekken?

Fase 1: samenstelling consortium
• Waarom expertenpool? 

– Informatie over projecten 

– Aftoetsen voorstellen 

– Inbrengen ideeën 

– Afvaardiging naar werkgroepen 

– … 

• Gebruikte methode afhankelijk van:
– Doelgroep 

– Fase van project 

– Gewenste input
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Stoornis mentale

functies/activiteiten

Stoornis fysieke

functies/activiteiten

mindere mate

van beperking

hogere mate

van beperking
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Vormen participatie



Hoe patiënten betrekken?

• Fase 2: conceptualisatie

– Analyse knelpunten, noden, wensen
• Inbreng patiënten

– Uittekenen van plan
• Inbreng patiënten zowel in alle verdere fases 

• Nadenken op welke wijze patiënten best betrokken worden 

als volwaardige partner

 Verschillende vormen van participatie mogelijk

 Rekening houdend met draagkracht vereniging

 Ondersteuning bieden
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Randvoorwaarden

• Informatie patiënten

• Participatiebevorderende methoden

• Middelen, tijd, ondersteuning
Vergoeding expertise ervaringskennis, onkosten 
verplaatsing (vb heet iedereen printer? Voorbereiding met 
patiënten? Nabespreking?  Vakjargon? )

• Houding, vaardigheden zorgverleners

 Opleiding door vereniging “wat 
betekent het om te leven met een 
chronische aandoening?”

• Kenmerken patiënten 
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Ondersteuning door VPP 

Expertise over patiëntenparticipatie
• Prepilootproject 

• Uittesten methoden van participatie 

• Extra ondersteuning mogelijk dankzij antenne 

• Aanbod voor andere pilootprojecten 
• Advies over patiëntenparticipatie

• Contacten patiëntenverenigingen 

• Ondersteuning patiëntenvertegenwoordigers

Contactpersoon VPP: 

An De Cock 

an.decock@vlaamspatientenplatform.be

016 23 05 26 

91

mailto:an.decock@vlaamspatientenplatform.be


Hoe patiënten betrekken in Hazodi?

• Expertpool
 1e samenkomst: kennismaking

• Voorstellen projecten

• Feedback vanuit aanwezige patiëntenverenigingen

• Contacten leggen voor betrokkenheid

• Deelname governance (consortium, beleidsmatige 
stuurgroep, ad hoc aan projectgroep)

• Verkennende gesprekken patiënten

• Latere stadia  op basis van concrete vragen –
methodiek te bepalen (doel? – fase?)



Verkennende gesprekken –
Waarom?

• Eerste verkenning doelgroep

 Vinger aan de pols krijgen ivm noden & knelpunten

• Bevindingen samenbrengen met cijfers IMA-
database + aanvullende data

 verdere uitwerking actieplan met stuurgroep & 
consortium



Verkennende gesprekken –
Wie bevragen?

• 10-tal patiënten

• Vanuit verschillende invalshoeken
– Via patiëntenverenigingen

– Via initiatieven/ dienstverlening partners bv.:
• Dienstverlening (DVC, gezinszorg,…)

• Protocol 3-project

• Zorgoverleg (MDO)

• Verenigingen waar armen het woord nemen/ 
samenlevingsopbouw

• Werkgroep chronisch zieken mutualiteit



Verkennende gesprekken –
Eerste bevindingen

• Leerrijk

• Bereidheid deelname patiënten groot

• Toetssteen afbakening doelgroep

• Tips

– Selectie patiënten via vertrouwde persoon

– Inschakelen projectgroep 

– Opbouw interview

• Enkel patiënten bevragen?



Aan de slag…
met de boodschappen van vandaag

Kick-off meeting

Brussel, 22 Juni 2016
Sarah Misplon – Krista Van den Borre

Möbius – Alfa Management


