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  9.00 Onthaal 

  9.20 Welkomstwoord  
Benoit Mores, Beleidscel M. De Block, Federale 
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  

  

9.30 Richting loco-regionaal actieplan 
Sarah Misplon, coach  
Isabelle van der Brempt, FOD Volksgezondheid 

  

10.00 

 
Gebundelde zorg, 
Budgetgarantie, Gebundelde  
financiering 

Daniel Crabbe en Ri De Ridder  
RIZIV 

  11.00 Koffiemoment  

  
11.30 

Informatie vanuit de 
Gemeenschappen en gewesten  

Karen Fredrix, Agentschap Zorg en Gezondheid 
Sandrine Boyals, Waals Gewest 
Luc Detavernier, Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

  
12.00 Vragen en ideeën uit de zaal  Plenair 

  12.30 Lunch    

  

13.30 Visie en doelstellingen Mathias Fahy, Coach 

  

14.15 

 
Interactieve Kennisdeling in 
5 themagroepen 
 

1. Creëren van draagvlak en Change 
management 
2. Lessen vanuit gegevensgebruik  
3. Voorbereiding van Governance 
4. Alternatieve financieringsbronnen  
5. Gedeeld patiëntendossier 

   
15.45 

Aan de slag met de 
boodschappen van vandaag 

 
Sarah Misplon, coach  
 

   
   

 



Geïntegreerde zorg voor de chronisch zieken

Benoit MORES, adviseur
Kabinet Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid



2 februari 16 13 oktober 16

Interesseverklaring
consortium samenstellen
visie uittekenen
oriëntatie doelgroep/regio/governance

Conceptualisatie
populatie afbakenen
dataverzameling
baseline creëren
finance en governance
…



“Het goede nieuws…

Het is van groot belang dat men in de 
pilootprojecten naar oplossingen zoekt 
in het belang van de patiënten, …”

L Annemans (2016)



Heart transplant Zabrze, Poland 1987 – photograph by James Lee Stanfilnt



31 Januari  2017

31 maart 2017

31 maart 2017
indienen dossier actieplan

31 maart 2017- 31 mei 2017 
jury

1 juni 2017
start implementatiefase



Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken

SUCCES !
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Richting
Locoregionaal actieplan

Infodag

kandidaat Projecten Geïntegreerde zorg

Brussel FOD Volksgezondheid, 13 oktober 2016

Sarah Misplon 

Isabelle van der Brempt



Inhoud

• Coaching plan stand van zaken

• Loco-regionaal actieplan

10



Algemeen plan van aanpak
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22/6
Kick off

Mei
/16

Jun
/16

Jul
/16

Aug
/16

Sep
/16

Okt
/16

Nov
/16

Dec
/16

Jan
/17

Feb
/17

Huidige stand van zaken 
voor pilootregio

Uitwerken locoregionaal 
actieplan

26/8
Project-

coördinatoren

13/10
Plenaire
sessie

6/12
Plenaire
sessie

Mrt
/17



1ste golf (16 projecten) 2de golf (4 projecten)

17/08: praktische fiche + template 
Risicostratificatie en Cartografie van de 
middelen ontvangen 

22/09: voorstelling praktische fiche en 
template als onderdeel van de kick-off 
(online beschikbaar www.integreo.be) 

11/08: 1ste rapport IMA-data per 
project + begeleidende nota ontvangen 

(nog niet voor exacte doelgroep) 

26/08: informatievoormiddag 
projectcoördinatoren over stratificatie

(alle slides: www.integreo.be) 

22/09: stratificatie als onderdeel van de 
kick-off meeting

Oktober: rapport IMA-data voor 
geherdefinieerde doelgroep 

Oktober: rapport IMA-data + 
begeleidende nota 

http://www.integreo.be/
http://www.integreo.be/


Huidige stand van zaken voor 
pilootregio

13

Praktische fiche Template



Stappen 1e fase

Kwalitatieve analyse (behoeften zorgverleners en patiënten, 
sterktes zorgverleners en patiënten)

Objectivering van de behoeften en risico’s in de regio

Cartografie van de middelen

SWOT (samenvattend)

14

Huidige stand van 
zaken voor pilootregio
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Goede praktijken en knelpunten

Tijd

Beschikbaarheid 
data

Communicatie

Elkaar leren kennen
Vertrouwen

Luisteren naar
behoeften

Participatieve
aanpak

Concretiseren 
plan Duidelijkheid



Volgende stappen

16

22/6
Kick off

Mei
/16

Jun
/16

Jul
/16

Aug
/16

Sep
/16

Okt
/16

Nov
/16

Dec
/16

Jan
/17

Feb
/17

Huidige stand van zaken 
voor pilootregio

Uitwerken locoregionaal 
actieplan

26/8
Project-

coördinatoren

13/10
Plenaire
sessie

6/12
Plenaire
sessie

• Verder objectiveren behoeften en
cartografie van de middelen

• SWOT

Mrt
/17
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22/6
Kick off

Mei
/16

Jun
/16

Jul
/16

Aug
/16

Sep
/16

Okt
/16

Nov
/16

Dec
/16

Jan
/17

Feb
/17

Huidige stand van zaken voor 
pilootregio

Uitwerken locoregionaal actieplan

26/8
Project-

coördinatoren

13/10
Plenaire
sessie

6/12
Plenaire
sessie

Volgende stappen

Mrt
/17



Opbouw locoregionaal actieplan

Inhoudstabel

A. Contextueel kader

B. Risicostratificatie van de populatie en 
middelencartografie (=AS IS) 

C. Locoregionaal actieplan voor de ontwikkeling van 
geïntegreerde zorg voor chronisch zieken (=TO BE)

Template voorzien

18



A. CONTEXTUEEL KADER

• Administratieve gegevens

• Geografische activiteitenzone

• Samenstelling consortium

=> Actualisatie interesseverklaring

Opbouw locoregionaal actieplan



B. RISICOSTRATIFICATIE VAN DE POPULATIE EN 
MIDDELENCARTOGRAFIE 
• AS IS situatie bepalen aan de hand van kwalitatieve

en kwantitatieve analyse 
 23 vragen in template

• Zie informatie-voormiddag 26 augustus 2016 (1ste golf)

• Zie Kick-off 22 september 2016 (2de golf)

• Ook beschikbaar op www.integreo.be

Opbouw locoregionaal actieplan

http://www.integreo.be/


C. PROJECTPLAN

1. Visie en doelstellingen 

2. Doelgroep en inclusie

3. Projectplan

4. Zelf-evaluatie 

5. Governance van het project 

6. Financieel plan

7. Communicatieplan

Opbouw locoregionaal actieplan



C. LOCO-REGIONAAL ACTIEPLAN

Rekening houden met: 
• Alle informatie uit de Gids voor Pilootprojecten 

geïntegreerde zorg voor chronisch zieken 

• Alle bijkomende informatie uit de plenaire sessies 
en op de website www.integreo.be

• Uw bevindingen van de risicostratificatie van de 
populatie en middelencartografie (AS IS)

http://www.integreo.be/


1. Visie en doelstellingen

• Globale beschrijving van de visie en de 
hoofddoelstelling van het project

• Strategische doelstellingen van het project 
• ten opzichte van de gehele populatie
• ten opzichte van de chronische zieken
• ten opzichte van de geindentificeerde doelgroep
• rekening houden met de  geïdentificeerde risico’s

 sessie in de namiddag



2. Doelgroep en inclusie

• Beschrijving doelgroep
• = de groep mensen die u beoogt te bereiken over de 

looptijd van het project 

• Beschrijving + aantallen (+ geplande uitbreidingen)

• Inclusie
• Geïncludeerd persoon = de vaststelling dat een persoon 

die tot de doelgroep behoort, effectief gekend is als lid 
van het project bij zijn zorgverleners 

• Inclusiecriteria - inclusieprocedure 

• Specifieke aandacht voor kwetsbare groepen



3. Projectplan
• Innovatieve interventies – concrete acties

• Op niveau van de patiënt & zijn omgeving (Micro)

• Op niveau van individueel gedrag van de zorgverstrekkers (Micro)

• Op niveau van afspraken binnen en tussen organisaties en 
zorgverleners (Meso) 

• Op niveau van de bevolking (Meso/macro)

verschillende acties tegelijkertijd

om de verschillende doelstellingen te bereiken (Triple Aim, equity, 
jobtevredenheid, 14 componenten)

 rekening houdend met de behoeften van de verschillende sub-
doelgroepen

door implicatie van alle partners



3. Projectplan
WAT en 
HOE?

VOOR 
WIE?

DOOR 
WIE?WAAROM?

WANNEER?

HOE 
METEN?



• Welke criteria/indicatoren? Welke gegevens?

• Vastgelegde procedure data-verzameling

• Vastgelegde procedure data-analyse

• Feedback en communicatie

• Verbeteringen implementeren

4. Zelf-evaluatie



• Interne organisatie, beslissingsorganen: samenstelling, 
bevoegdheden en werking

• Projectovereenkomst: engagementen van de actoren
tegenover elkaar

• Afstemming van het project met andere initiatieven, 
samenwerkingsakkoorden

• Projectcoördinator / integrator (profiel, rol, taken, 
verantwoordelijkheden,…) 

• Uitbreiding consortium (aanpak) 

5. Governance van het project



• WEL: 
• Globaal beeld geschatte efficiëntiewinsten en nieuwe kosten

die gepaard gaan met nieuwe interventies
• Financieel plan = financiële kant van het projectplan

• Identificatie van de middelen die gepoold worden bij het 
begin van het project

• Modaliteiten gezamenlijk beheer van de middelen die 
gepoold worden bij het begin van het project

• Modaliteiten gezamenlijk beheer van het coördinatiebudget
(150 000 euro)

• NIET: een volledig plan voor alle inkomsten en uitgaven

6. Financieel plan 



• Voor wie?: de targetpopulaties
• Brede bevolking & externe actoren

• Consortium 

• Geïncludeerde patiënten

• Lokale overheden

• Wie?: wie communiceert, wie bepaalt de inhoud

• Wat?: de inhoud van de communicatie / boodschap

• Waarom?: wat wilt u bereiken met deze communicatie

• Hoe?: communicatiekanalen en middelen

7. Communicatieplan





PRAKTISCH

• De template met de concrete vragen wordt 
beschikbaar gesteld

• Zodra de template volledig klaar is zal er een 
infomoment voor de projectcoördinatoren worden 
gepland

32



Aandachtspunten 
• Eerste focus = ontwikkelen van een gezamenlijke visie en 

doelstellingen voor project, 

• Het project is in overeenstemming met de doelstellingen 
van het Plan ‘Geïntegreerde Zorg voor een betere 
gezondheid’, is gericht op het bereiken van de Triple Aim, 
verhogen van equity en jobtevredenheid en de 14
componenten van geïntegreerde zorg. 

• Betrek alle partners in uw consortium bij het ontwikkelen 
en uitvoeren van initiatieven 



Aandachtspunten 
• Goede, duidelijke en open communicatie en leiderschap

• ontwikkelen van een heldere governance-structuur voor 
het project

• De initiatieven zijn in eerste instantie afgestemd op de 
noden en behoeften van de personen binnen de 
doelgroep van het project, maar kunnen ook reeds 
gericht zijn aan een bredere doelgroep 



Aandachtspunten

• Steeds volledige groep chronisch zieken voor ogen 
houden- kunnen andere profielen chronisch zieken van 
de initiatieven genieten

• Het project heeft een goede interne samenhang; 
rekening houden met de vastgestelde noden en 
behoeften

• Alle 14 componenten voor geïntegreerde zorg komen 
evenwichtig aan bod in het project.

35



Aandachtspunten

• Het project initieert innovaties op verschillende 
niveaus (micro-meso)

• Grijp de kans om écht innoverend te zijn binnen uw 
project!

• de innoverende initiatieven dienen niet allemaal 
tegelijkertijd te starten: analyseer prioriteiten

36



Aandachtspunten

• De innoverende initiatieven dienen niet onmiddellijk 
voor de ganse doelgroep te starten, een 
opschalingsplan

• De fasering van de acties moet eveneens rekening 
houden met de betrokken partners

• Belang van uitbreiding consortium en doelgroep 

37



Met dank voor uw aandacht…
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Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken: 
geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid

pilootprojecten voor geïntegreerde zorg

Financiering

13 oktober 2016



Agenda

• Inleiding:

– Kader : financiële werkgroep

• Methodologie financiering

– Bundeling van prestaties

– Budgetgarantie

– Bundeling van financiering

• Administratieve weerslag in kader van 

ziekteverzekering 

41
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Kader : Governance van plan : financiële werkgroep



Kader : werkpakket 10 – Financiële werkgroep

Gids: 

“De principes rond budgetgarantie, bundled payment, modaliteiten 
voor financiering en facturatie, regularisatie, prefinanciering,… 

moeten nog verder verduidelijkt en gepreciseerd worden in de loop 
van het proces. 

Op federaal niveau zal een specifieke technische werkgroep belast 
worden met de verduidelijking van de mogelijke en wenselijke 

modaliteiten om te komen tot een duidelijk kader voor de start van de 
conceptualisatiefase van de projecten”

Thema’s :
- Formuleren van een “pakket aan gebundelde zorg” binnen de ZIV 
- Bepalen budget en budgetgarantie
- Bepalen van de tegemoetkoming voor het pakket aan gebundelde zorg
- Bepalen van de kost ten laste van de patiënt - MAF
- Wijze van facturatie
- Opvolgen uitgaven per pilootregio

43



Kader : werkpakket 10 – Financiële werkgroep

Wie is hierbij betrokken ?

- Delegatie Verzekeringscomité (permanente werkgroep)
- Intermutualistisch Agentschap (IMA)
- Leden van de Commissie voor informatieverwerking
- Delegatie patiëntenorganisaties binnen Observatorium
- Experten uit Begeleidingsplatform
- Vertegenwoordiging van de Dienst voor geneeskundige 

evaluatie en controle van het Riziv
- Vertegenwoordigers van de deelstaten
- Administraties van FOD VG en Riziv, de Interadministratieve 

cel en de beleidscel van de Minister. 

44



Kader : opdrachten Financiële werkgroep

• Meedelen van het financieel kader tegen 13 oktober 2016 aan de 
20 kandidaat projecten

• Input geven voor de opmaak van een koninklijk besluit “art. 56”
– Laat projectwerking vanuit het Riziv toe met een financiering voor 

bijzondere modellen met een experimenteel karakter van 
voorschrijven, verstrekking of betaling van geneeskundige verzorging 

– Koning bepaalt het kader waarbinnen dit mogelijk kan zijn
– Bepaalt ook wat in een overeenkomst tussen project en 

Verzekeringscomité kan worden geregeld :
• Partners, doelgroep, regio
• Objectieven (locoregionaal actieplan uitvoeren)
• Financiering
• Gegevensinzameling
• Ondersteuning door wetenschappelijke equipe
• Administratie en facturatie

• Eventueel bijkomende opdrachten vanuit de deelstaten

45



Methodologie financiering

Vooraf : 

Work in progress : ook integratie op vlak van 
besluitvorming

Kader = Plan en Gids

Deze presentatie beperkt zich tot de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging

Gebundelde zorg

Budgetgarantie

Gebundelde financiering

46



Gebundelde zorg

• Bundeling van verstrekkingen (zorg- en 
hulpverlening) => zorgpakket: 
– lijst van (alle) verstrekkingen die worden 

opgenomen in project, inclusief innovatieve 
verstrekkingen (ter vervanging van bestaande of 
écht nieuwe)

– Bundeling van verstrekkingen betekent niet 
automatisch bundeling van financiering

– Deze gebundelde zorg definiëren op basis van 40 
groepen van verstrekkingen

47



Gebundelde zorg

Groepen van verstrekkingen

48

Groep Omschrijving – Libellé

Honoraria van geneesheren

Honoraires médicaux

1 a) Klinische biologie

Biologie clinique

2 b) Medische beeldvorming

Imagerie médicale

3 c) Raadplegingen, bezoeken en adviezen

Consultations, visites et avis

4 d) Speciale verstrekkingen

Prestations spéciales

5 e) Heelkunde

Chirurgie

6 f) Gynaecologie

Gynécologie

7 g) Toezichtshonoraria

Honoraires de surveillance

8 Honoraria van tandheelkundigen

Honoraires dentaires



Gebundelde zorg

49

 
1. Farmaceutische verstrekkingen – Prestations 

pharmaceutiques 

 
1. Farmaceutische specialiteiten – Spécialités 

pharmaceutiques 

10 

a) Specialiteiten afgeleverd aan niet-
gehospitaliseerde rechthebbenden in de officina’s 
Spécialités délivrées aux bénéficiaires non 
hospitalisés dans les officines 

11 

b) Specialiteiten afkomstig van de ziekenhuisofficina, 
en afgeleverd aan niet ter verpleging opgenomen 
rechthebbenden  
Spécialités, provenant de l’officine hospitalière, 
délivrées aux aux bénéficiaires non hospitalisés 

12 
c) Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde 

rechthebbenden  
Spécialités délivrées aux bénéficiaires hospitalisés 

 
        

 
2. Andere – Autres 

13 
a) Magistrale bereidingen -  Récipés magistraux 

Voorwaardelijk karakter – Caractère conditionnel 

14 
b) Diverse honoraria  

Honoraires divers 

15 
c) Bloed en bloedplasma  

Sang et plasma sanguin 

16 
d) Medische hulpmiddelen  

Moyens médicaux 

17 
e) Medische voeding  

Alimentation médicale 

52 
f) Zuurstof  

Oxygène 

18 
g) Diverse farmaceutische verstrekkingen 

Prestations pharmaceutiques diverses 

 



Gebundelde zorg
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9 Honoraria van verpleegkundigen 

 
Honoraires des praticiens de l’art infirmier 

 
 19 Verzorging door kinesitherapeuten 

 
Soins par kinésithérapeutes 

 
 

20 
Verzorging door bandagisten (exclusief zesde 
staatshervorming) 

 
Soins par bandagistes (6

ième
 réforme état exclus) 

 
  

21 Verzorging door orthopedisten 

 
Soins par orthopédistes 

 
 22 Implantaten + implanteerbare hartdefibrillatoren 

 
Implants + défibrillateurs cardiaques implantables 

 
 23 Verzorging door opticiens 

 
Soins par opticiens 

 
 24 Verzorging door audiciens 

 
Soins par audiciens 

 
 25 Honoraria van vroedvrouwen 

 
Honoraires accoucheuses 

 



Gebundelde zorg
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26 Verpleegdagprijs  

 
Prix de la journée d’entretien  

 
  

28 Forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen 

 
Forfait pour journée d’entretien dans l’hôpital général 

 
 27 Militair hospitaal – all-in prijs 

 
Hôpital militaire – prix all-in 

 
 

 
Dialyse 

 
Dialyse 

29 a) Geneesheren 

 
     Médecins 

30 b) Forfait nierdialyse 

 
    Forfait dialyse rénale 

31 c) Thuis, in een centrum 

 
    A domicile, dans un centre 

 
 

58 
RVT/ROB/Dagverzorgingscentra (exclusief zesde 
staatshervorming) : 

 
MRS/MRPA/Centres de soins de jour (6

ième
 réforme état 

exclus ) : 

 
coma - MS/ALS/huntington 

 



Gebundelde zorg
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Geestelijke gezondheidszorg 

 
Soins de santé mentale 

37 Forfaitaire dagprijzen in psychiatrische ziekenhuizen 

 
Forfait pour journée d’entretien dans l’hôpital psychiatrique 

 
 

38 
Revalidatie en herscholing (exclusief zesde 
staatshervorming) 

 
Rééducation fonctionnelle et professionnelle  (6

ième
 

réforme état exclus) 

 
 40 Logopedie 

 
Logopédie 

 
 47 Menselijk lichaamsmateriaal 

 
Matériel corporel humain 

 
 55 Medische huizen 

 
Maisons médicales 

 
 56 MS/ALS/Huntington 

 
SEP/SLA/Huntington 

  

XX Alternatieve verstrekkingen Geïntegreerde zorg 

 Prestations alternatves Soins intégrés 

 



Budgetgarantie

De federale overheid voorziet een systeem van 
‘budgetgarantie’ en desgevallend nieuwe manieren 
van financieren om deze budgetgarantie te bieden.  

Concreet garandeert de federale overheid dat, na 
afloop van een kalenderjaar, het project de middelen 
ontvangt voor de kosten die men zou verwachten
rekening houdende met de concrete kenmerken van 
de doelgroep binnen de regio van dat project.
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Principes Budgetgarantie

• Budgetgarantie wordt uitgedrukt in een bedrag 
per patiënt (per maand of per jaar). 

• Budgetgarantie wordt berekend na afloop van het 
kalenderjaar. Huidige piste (nog in onderzoek): 
– Indicatief wordt het project op voorhand 

geïnformeerd op basis van historische gegevens

– Garantie 2017 wordt bepaald in september 2018 op 
basis van de reële uitgaven 2017; daarin :

• Reële patiënten in de doelgroep

• Reëel geïncludeerde patiënten

• Reële tarieven (index, besparing, maatregelen)

• Uitgaven volgens facturatiedatum
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Principes Budgetgarantie

• Evolutie van de kost/patiënt van een project 
– ofwel berekend op basis van de geïncludeerde patiënten

ofwel berekend op basis van de ganse doelgroep (en dus 
niet enkel voor de geïncludeerde patiënten – kan de ganse 
populatie omvatten)
ofwel voor alle projecten: berekend op basis van de 
personen met het statuut chronische aandoening
 Keuze nog in onderzoek; kan evolueren in de tijd

– Wat als deze kost toeneemt doorheen de tijd?
– Wat als de kost afneemt?

Schema (zie verder)

• Budget terugbetalen aan overheid is geen
uitgangspunt. Wel beperkingen inbouwen die 
aanleiding kunnen geven tot stopzetting project
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Principes Budgetgarantie

• Het voorstel van berekening van de 
budgetgarantie voor de zogenaamde outliers is 
nog in voorbereiding. 

• De budgetgarantie wordt berekend voor 
minstens 16 groepen (aangeduid in het groen) 
van verstrekkingen

• In de budgetgarantie worden de remgelden
toegevoegd die niet langer geïnd worden 
omwille van het niet meer verstrekken van deze 
zorg
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Principes Budgetgarantie: normalisatie
• Voor elk project wordt jaarlijks een genormaliseerde kost 

berekend op basis van een statistisch model :
– Basis = IMA-gegevens
– de vastgestelde consumptie van de verstrekkingen die zijn 

weerhouden binnen de 40 groepen (minstens 16 –
aangeduid in het groen) 

– verricht voor de patiënten die voldoen aan de criteria van de 
doelgroep binnen de regio van het project

– Daarbij wordt rekening gehouden met reeks van specifieke 
kenmerken waaraan de doelgroep van een regio voldoet (zie 
lijst van parameters)

• De kost van een project wordt elk jaar vergeleken met 
een genormaliseerde kost
– Afwijking wordt in kaart gebracht (zie schema verder) 
– Aangezien het model niet alles verklaart, wordt een 

tolerantie voorzien (zie schema verder)
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Principes Budgetgarantie : normalisatie –
gehanteerde parameters

• Leeftijd 
• Geslacht
• Weduwschap, invalide, gepensioneerde of wees (met recht op verhoogde tegemoetkoming) 
• Sterftecijfer (aantal sterfgevallen per 100 personen) 
• Primaire arbeidsongeschiktheid 
• Isolement (alleenstaanden) 
• Verstedelijking (aantal stedelingen) 
• Criteria die recht geven op een sociaal MAF (vroeger “sociale franchise”):

– Tegemoetkoming voor gehandicapten
– verhoogde kinderbijslag 
– Bestaansminimum of hulp van het OCMW

• Criteria die recht geven op het forfaitair bedrag voor de zorgen voor chronische ziekten:
– Thuiszorgforfait voor de sterk zorgafhankelijke personen (forfait B of C)
– Kinesitherapie voor zware pathologie (lijst E)
– Forfait ‘hulp van derden’
– Integratietegemoetkoming
– Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

• Uitkering voor de hulp van derden
• Verhoogde invaliditeits- of primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering voor hulp van derden
• Invaliditeitsdiagnostiek : nog te onderzoeken
• Aandoeningengroepen ADG (diagnostieken gebaseerd op het gebruik van bepaalde 

geneesmiddelen in farmanet) 
• Diagnostiekgroepen DxG (diagnostieken gebaseerd op Minimale Klinische Gegevens van de 

ziekenhuizen) : nog te onderzoeken
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Principes Budgetgarantie : normalisatie 
simulatie voor project X : 121.000 inwoners en 11.966 

patiënten met statuut chronische aandoening

Alle patiënten: 
per patiënt per 
jaar

Alle patiënten: 
totaal

Patiënt met statuut 
chronische aandoening: 
per patiënt per jaar

Patiënten met statuut 
chronische 
aandoening : totaal

Reële uitgaven 
16 groepen

1.212 euro 146,7 mio euro 5.776 euro 69,1 mio euro

Reële uitgaven
Alle groepen

1.997 euro 241,6 mio euro 9.798 euro 117,2 mio euro

Genormal.
uitgaven 
16 groepen

1.148 euro 138,9 mio euro 5.566 euro 66,6 mio euro

Genormal.
Uitgaven 
Alle groepen

1.916 euro 231,8 mio euro 9.953 euro 119,1 mio euro

59



Schema budgetgarantie (nog in onderzoek)

Zeker hoger dan genormaliseerd bedrag

Mogelijks hoger dan genormaliseerd bedrag 

Mogelijks lager dan genormaliseerd bedrag

Zeker lager dan genormaliseerd bedrag

Het betrouwbaarheidsinterval kan bepaald worden 
per project, bijvoorbeeld in functie van het volume 
van patiënten binnen de doelgroep.  Bepaling 
interval : nog in onderzoek

De coëfficiënten kunnen aangepast 
worden doorheen de tijd om projecten 
aan te sporen om te evolueren naar meer 
efficiëntie. Vermelde coëfficiënten zijn 
indicatief.

2017 20192018

100

Coëff

I = 30%

II = 50%

IIII = 80%

IV = 100%



Voorbeeld : reële uitgaven van een project zijn mogelijks 
hoger dan de genormaliseerde uitgaven (model nog in onderzoek)

COEFF

a

100 b

c

IV - 100%

III - 80%

Z2=
Status quo t.a.v. Y1. Hoe lang dit aanvaarden 

: nog in onderzoek

Resultaten

X1=>Y1
Geen compensatie. Geen terugbetaling.

Maximale stijging ? Nog in onderzoek

X1=>Y2 Status quo : geen compensatie

X1=>Y3

X1=>Y4

Compensatie = (X1-Y3)*50%

Compensatei = (X1-b)*50%+(b-Y4)*80%

Z1= Stop

I - 30%

II - 50%

1: Vergelijkingspunt : nog in onderzoek

2:
Enkel de vermindering in uitgaven geven 

aanleiding tot een compensatie

Vanaf wanneer wordt een project in het 

rood stopgezet : nog in onderzoek
3:

Z3= Compensatie :  nog in onderzoek

20192017 2018

Y

X1 Y2

Y3

Y1

Y4

Z1

Z2

Z3



Gebundelde financiering 

3 mogelijkheden
• puur boekhoudkundig, door de opvolging van de evolutie 

van de uitgaven die gekoppeld zijn aan de ‘gebundelde’ 
zorg en de analyse van de financiële impact van de nieuwe 
zorgmodaliteiten : facturatie en inning volgens de 
traditionele principes

• door een koppeling op niveau van het project van de 
financieringen die overeenkomen met de gebundelde 
prestaties: het project ontvangst de financiering voor deze 
prestaties en herverdeelt ze volgens de modaliteiten die 
overeengekomen zijn tussen de verstrekkers : deels 
traditioneel, deels facturatie en inning en verdeling op 
projectniveau

• door de financiering ‘per prestatie’ van de gebundelde 
prestaties te vervangen door een gebundelde betaling : 
alles wordt gefactureerd, geïnd en verdeeld op 
projectniveau.
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Gebundelde financiering

• Voor welke verstrekkingen ?

– Op basis van de 40 groepen van verstrekkingen

– Voor een deel van de gebundelde zorg

– Voor ganse pakket van gebundelde zorg

– Voor alle verstrekkingen

• A priori : prospectief bedrag per patiënt per 
maand, berekend volgens dezelfde principes als 
budgetgarantie.  Bedrag = genormaliseerd 
bedrag. 

• Facturatie door project aan verzekeringsinstelling.
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Samenvatting 
begrippen



Principes Budgetgarantie en gebundelde 
financiering na afloop van de projecten

Budgetgarantie geldt voor de looptijd van de projecten
Dit heeft als gevolg:
• Een project dat in het klassiek systeem blijft 

(nomenclatuur,…) zal het bedrag van efficiëntiewinst  
nadien niet meer ontvangen

• Een project dat kiest voor systeem van gebundelde 
financiering:
– gebundelde financiering : structureel verankeren in de 

regelgeving in geval van positieve beoordeling (3AIM, 
equity, tevredenheid)

– Efficiëntiewinst = [bedrag gebundelde financiering – kost 
van de verstrekkingen]

– Project kan dan efficiëntiewinsten blijven inzetten
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Administratieve weerslag in kader 
ziekteverzekering

• Er loopt overleg met Nationaal Intermutualistisch College : 
– Identificatie van een project : zone, gebundelde financiering
– Identificatie van de patiënt /doelgroep: vlaggen van patiënten 

binnen project en communicatie van de 
populatiedeterminanten (criteria IMA)

– Mededeling door VI van patiëntengegevens aan projecten
– Communicatie en facturatie via MyCareNet – aanpassing 

facturatie-instructies
– Communicatie/facturatie in geval van gebundelde financiering : 

facturatie verstrekkingen aan waarde 0 euro, met vermelding 
van remgeld (MAF) 

– Door de VI het in mindering brengen van de factuur van het 
project van de verstrekkingen aangerekend door verstrekkers 
buiten het project 

– Wat met patiënten die niet zijn aangesloten bij een VI ?
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Administratieve weerslag  in kader 
ziekteverzekering

• Wijze van inclusie van patiënten: in onderzoek (ook op basis van de 
input uit projecten)

• Betalingsmodaliteiten vastleggen in de overeenkomst met het 
Verzekeringscomité: nog te onderzoeken

• Duidelijk kader van de “alternatieve verstrekking”: in onderzoek
• Bedragen ten laste van de patiënt : nog in onderzoek
• Model patiëntenfactuur: nog te onderzoeken
• Voorstel in onderzoek: als patiënt de MAF heeft bereikt: facturatie 

remgeld aan VI. 
• Impact van verstrekkingen, verleend in het buitenland: niet in 

budgetgarantie : impact nog te onderzoeken
• Regelluwte is mogelijk.  Input wordt verwacht van de projecten
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  9.00 Onthaal 

  9.20 Welkomstwoord  
Benoit Mores, Beleidscel M. De Block, Federale 
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  

  

9.30 Richting loco-regionaal actieplan 
Sarah Misplon, coach  
Isabelle van der Brempt, FOD Volksgezondheid 

  

10.00 

 
Gebundelde zorg, 
Budgetgarantie, Gebundelde  
financiering 

Daniel Crabbe en Ri De Ridder  
RIZIV 

  11.00 Koffiemoment  

  
11.30 

Informatie vanuit de 
Gemeenschappen en gewesten  

Karen Fredrix, Agentschap Zorg en Gezondheid 
Sandrine Boyals, Waals Gewest 
Luc Detavernier, Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

  
12.00 Vragen en ideeën uit de zaal  Plenair 

  12.30 Lunch    

  

13.30 Visie en doelstellingen Mathias Fahy, Coach 

  

14.15 

 
Interactieve Kennisdeling in 
5 themagroepen 
 

1. Creëren van draagvlak en Change 
management 
2. Lessen vanuit gegevensgebruik  
3. Voorbereiding van Governance 
4. Alternatieve financieringsbronnen  
5. Gedeeld patiëntendossier 

   
15.45 

Aan de slag met de 
boodschappen van vandaag 

 
Sarah Misplon, coach  
 

   
   

 



Inspiratiesessie
Visie & doelstellingen



Vandaag beantwoorden we 3 kernvragen

Waarom hebben we een visie en
doelstellingen nodig voor ons

pilootproject? 

Hoe verhouden deze zich tov elkaar?

70

Doelstellingen operationaliseren: 
vertalen naar initiatieven op 

verschillende niveaus

Hoe vertalen naar strategische
en operationele doelstellingen? 

Wat is het verschil?



Visie en doelstellingen zijn een 
scharniermoment

71

22/6
Kick off

Mei
/16

Jun
/16

Jul
/16

Aug
/16

Sep
/16

Okt
/16

Nov
/16

Dec
/16

Jan
/17

Feb
/17

Huidige stand van 
zaken voor pilootregio

Uitwerken locoregionaal 
actieplan

26/8
Project-

coördinatoren

13/10
Plenaire

sessie

6/12
Plenaire

sessie

• SWOT vat de huidige stavaza voor
de pilootregio samen

• Visie en doelstellingen baseren
zich op de SWOT- en geven
richting aan het locoregionaal
actieplan

Mrt
/17



Het locoregionaal actieplan start 
met visie & doelstellingen

Visie & doelstellingen

Kritieke succesfactoren en 
belemmeringen

Financieel plan

Projectplan

Governance en financieel 
beheer

Uitwerken locoregionaal 
actieplan



Visie & doelstellingen

Kritieke succesfactoren en 
belemmeringen

Financieel plan

Projectplan

Governance en 
financieel beheer

Het locoregionaal actieplan start 
met visie & doelstellingen Uitwerken locoregionaal 

actieplan

Waar willen we heen? 
En hoe?

Wat gaan we doen om 
hier te geraken?



Alice in Wonderland

74

`Would you tell me, please, which way I ought to go from here?'

`That depends a good deal on where you want to get to'

`I don't much care where'

`Then it doesn't matter which way you go‘

– Lewis Carroll  ‘Alice in Wonderland’





Visie & 
missie

Doel-
stellingen

Projectplan 
(acties)



Strategische doelstellingen (1)

Zelf-
evaluatie 

(4) 
(2017-21)

Projectplan (3) 

Governance (5)

Communicatieplan (7) 

Operationele doelstellingen (1)

Visie en doelgroep (1&2)

Financieel plan (6)

Visie & doelstellingen: de start van een 
cascade



Strategische doelstellingen (1)

Zelf-
evaluatie 

(4) 
(2017-21)

Projectplan (3) 

Governance (5)

Communicatieplan (7) 

Operationele doelstellingen (1)

Visie en doelgroep (1&2)

Financieel plan (6)

Visie & doelstellingen: de start van een 
cascade



Strategische doelstellingen (1)

Zelf-
evaluatie 

(4) 
(2017-21)

Projectplan (3) 

Governance (5)

Communicatieplan (7) 

Operationele doelstellingen (1)

Visie en doelgroep (1&2)

Financieel plan (6)

Visie & doelstellingen: de start van een 
cascade
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“True north”
Kompas

Houvast Inspiratiebron
- Geeft goesting
- mobiliserend

Vision Statement: (Desired End-State)

A one-sentence statement describing the clear 

and inspirational long-term desired change resulting from 
an organization or program’s work.



Eerst even terug in de tijd... naar ‘80

81

By the year 2000, we want to 
put a personal computer in 

every home!

????



82

A just world, without poverty.

????



83

We seek to save a planet, a world of 
life. Reconciling the needs of human 
beings and the needs of others that 

share the Earth…

????



84

We want to become the company most 
known for changing the worldwide poor-

quality image of Japanese products

????



Maak het niet té generiek...
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Een inspirerende visie... drijft engagement
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Visie: iets meer houvast

… geeft aan waar het pilootproject naartoe wil

… is een motor voor verandering, een bron van inspiratie

… is een ambitieus doel – praktisch onbereikbaar



Visie: nog iets meer houvast

Kort en krachtig

Draagt een afgelijnd tijdsdoel in zich

Is afgestemd op een niche (= de doelgroep!)

Bevat een resultaat (liefst meetbaar)



Wat willen we bereiken?

Triple Aim

1. Verbeterde gezondheidstoestand in de gehele 
bevolking, 

2. Verbeter de kwaliteit van zorg zoals de patiënt die 
ervaart

3. Verhoog de efficiëntie – “more value for money”
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Strategische doelstellingen (1)

Zelf-
evaluatie 

(4) 
(2017-21)

Projectplan (3) 

Governance (5)

Communicatieplan (7) 

Operationele doelstellingen (1)

Visie en doelgroep (1&2)

Financieel plan (6)

Vertaling van visie naar strategische 
doelstellingen
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Werven
Ambities

Leidraad



Hoe komen tot strategische 
doelstellingen
• Hoe gaan we de visie realiseren?

• Bouw verder op de sterktes, compenseer de 
zwaktes.

• Counter de risico’s die je op je weg vindt en grijp 
de opportuniteiten.

• AMORE: ambitieus, motiverend, onderscheidend, 
relevent, echt

92



Uit het leven gegrepen...

• We gaan voor een 9/10 voor patiëntervaring

• We bouwen ons ziekenhuis uit tot een senior 
friendly ziekenhuis – en dit wordt door 95% van de 
patiënten ook zo ervaren



Worden best SMART geformuleerd



Strategische doelstelling Bijdrage aan visie

1…………………………….
 Ervaren kwaliteit

 Gezondheid

 Beschikbare middelen

2. ………………………………
 Ervaren kwaliteit

 Gezondheid

 Beschikbare middelen

3. ………………………………



business consulting. profoundly different.96

Baseren op verschillende types 
informatie

• SWOT-analyse

• Behoeften van patiënten & mantelzorgers

• Behoeften van professionele zorgverstrekkers

• Connecteren op risicostratificatie
• Adhv IMA-data



Van strategische doelstellingen 
naar initiatieven...
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Visie en doelgroep

Strategische doelstellingen

Operationele doelstellingen

Opvolging 
en 

bijsturing 
(2017-21)

Acties Projecten Activiteite
n

Het locoregionaal actieplan
Vertaling van strategische doelstellingen naar 
operationele doelstellingen

Leiderschap & governance

Communicatie

V
is

u
al

is
at

ie B
o

rgin
g



Van strategische doelstellingen naar 
concrete werkpakketten

De kunst van het klein maken

Operationele doelstellingen zijn concrete doelstellingen, die toelaten om acties en 
projecten aan vast te knopen: “het tussenniveau”



Uit het leven gegrepen...

10
0

We brengen 
multi-

disciplinariteit in 
de praktijk via een 
orthogeriatrische 

praktijk

De patiënt ervaart 
senior friendly 
care vanaf het 

eerste contact met 
het ziekenhuis, 

ook op niveau van 
de spoed

Ook op andere 
afdelingen 

worden 
elementen van 

een senior 
friendly 

ziekenhuis 
geïmplementeerd

We bieden 
infrastructuur, 
informatie en 

communicatie aan 
op maat van de 

geriatrische patiënt 
en bezoeker

We bouwen ons ziekenhuis uit tot een 
senior friendly ziekenhuis – en dit wordt 

door 95% van de patiënten ook zo ervaren



Visie en doelgroep

Strategische doelstellingen

Operationele doelstellingen

Opvolging 
en 

bijsturing 
(2017-21)

Acties Projecten Activiteite
n

Het locoregionaal actieplan
Vertaling van naar een projectplan

Leiderschap & governance

Communicatie

V
is

u
al

is
at

ie B
o

rgin
g



Enkele leidende principes bij het 
opstellen van het actieplan
• Stem af op strategische & operationele 

doelstellingen > begin niet van een wit blad!

• Mix van grote en kleine verbeteringen

10
2



De kunst van het klein maken



Combinatie van grote en kleine 
verbeteringen

Grote verbeteringen
- Project van 1-3 jaar
- Volledige pilootregio

Middelgrote verbeteringen
- Op 6 maanden te 

realiseren 
- Meerdere personen

Kleine verbeteringen
- continu mee te nemen in de werking
- Geen budget/kleine tijdsinvestering

Van strategische doelstellingen naar concrete 
werkpakketten met activiteiten en projecten
Combinatie van grote en kleine verbeteringen



Enkele leidende principes bij het 
opstellen van het actieplan

• Stem af op strategische & operationele doelstellingen > 
begin niet van een wit blad!

• Mix van grote en kleine verbeteringen

• Ga snel naar successen

• Pas op voor een overload aan initiatieven

• Zorg voor de juiste fasering: “we hebben 4 jaar”

10
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Samengevat….

10
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Strat Doel:

Operationele doelstellingen

Wie?
Wat?
Wanneer?

Wie?
Wat?
Wanneer?

Wat?
Wanneer? 



Een template zou wel 
van pas komen...
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Toolbox strategie-
implementatie

• Een interactieve template

• Helpt bij formuleren, 
registreren…

• En het overzicht te houden
…

109
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14.15 
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1. Creëren van draagvlak en Change 
management 
2. Lessen vanuit gegevensgebruik  
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15.45 

Aan de slag met de 
boodschappen van vandaag 

 
Sarah Misplon, coach  
 

   
   

 



Interactieve kennisdeling

1. Creëren draagvlak en change management
zaal: De Gerlache – Dirk Beets en Mathias Fahy

2. Lessen vanuit gegevensgebruik
deze zaal (ruimte Bara) – Nicolas Claus & Marc B

3. Voorbereiding van governance

deze zaal (ruimte Bara) – Krista Van den Borre

4. Alternatieve financieringsbronnen
zaal: Vandersteen – Marc S & Olivier C

5. Gedeeld patiëntendossier
deze zaal (ruimte Bara) – Peter Willen



Aan de slag met de 
boodschappen van vandaag

Bedankt en gelieve uw evaluatieformulier in te vullen


