
Geïntegreerde zorg voor de chronisch zieken 
 
 



Agenda 

Agenda en doelstelling van de ronde tafel    

Toelichting bij het Gemeenschappelijk Plan 
 
Grote lijnen van de “Gids voor een oproep van projecten 
geïntegreerde zorg” 
 
Uitnodiging op een ronde tafel door de deelstaten 



Agenda en doelstelling van de ronde tafel    
objectief 

• Inspraak in de oproep en het proces van de pilootprojecten 
dat in de gids wordt voorgesteld 
 

• Aftoetsen of de principes die in de gids zijn opgenomen 
duidelijk zijn, haalbaar en realistisch binnen het tijdsbestek 
 

• Zorgen voor een draagvlak voor de uitvoering van dit plan via 
projecten 
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 Belang  
 
 Historiek 
  
 Visie en Missie 
   
Cultuurverandering bottom-up aanmoedigen 
 
Vragen voor het terrein 



Beleid geïntegreerde zorg voor chronisch zieken    
Belang 

• Stijgende prevalentie door vergrijzing 
• Chronische ziekten:  "langdurige ziekten met een meestal 

langzame progressie”,  
• Noden van chronische zieken evolueren naarmate het 

ziektestadium evolueert 
• Multimorbiditeit  verhoogde complexiteit van de zorg 
• 63% van alle overlijdens: belangrijkste reden voor morbiditeit en 

mortaliteit wereldwijd 
• 70 tot 80% van de totale gezondheidszorgkosten worden 

uitgegeven voor chronische ziekten (€ 700 miljard in de EU) 
• Inequity by disease 



Beleid geïntegreerde zorg voor chronisch zieken    
Histo-
riek 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Beleid geïntegreerde zorg voor chronisch zieken    
Visie & 
Missie 

 “Triple Aim” In kader van de geïntegreerde 
zorg betekent het halen van volgende 
doelstellingen:  
• Met een efficiëntere organisatie en 

inzet van de middelen 
• Geniet de patiënt van betere, 

hoogkwalitatieve zorg  
• En gaat de algemene gezondheid  

van de bevolking er op vooruit  

 



Beleid geïntegreerde zorg voor chronisch zieken    
Visie & 
Missie 

Huidige paradigma’s 
 
• Gefragmenteerd aanbod 

 
• Reactieve acute zorg 

 
• Monodisciplinair 

 
• Gezagsrelatie 

 

Toekomst 
 
• Geïntegreerd aanbod 

 
• Proactieve, geplande zorg 

 
• Multidisciplinair zorgmodel 

 
• Partnerschap 

 



Beleid geïntegreerde zorg voor chronisch zieken    



 
Beleid van de geïntegreerde zorg voor chronisch zieken 
 
Cultuurverandering bottom-up aanmoedigen 
 
Vragen voor het terrein  
 



Cultuurverandering bottom-up aanmoedigen 
Verand
ering 

 
• De noden van de patiënt eerst 

 
• Sectoren stimuleren om samen te werken 

 
• Mensen echte kansen op innoveren geven 

 
• Doen zonder taboes of dogma’s 



Cultuurverandering bottom-up aanmoedigen 
Onderst
euning 

 
• Coaching door ervaren project/change managers voor 

uitwerken van het businessplan 
 

• Financiering van 1 coördinator per project 
 

• Methodologische ondersteuning door het 
begeleidingsplatform 
 

• Budgetgaranties binnen het project 
 

 



 
Beleid van de geïntegreerde zorg voor chronisch zieken 
 
Cultuurverandering bottom-up aanmoedigen 
 
Vragen voor het terrein  
 



Vragen voor het terrein 

1.       Wat zijn de sterke en de zwakke punten in het voorstel 
van pilootprojecten om geïntegreerde zorg tot stand te 
brengen ? 
 
2.       Hoe worden de voorwaarden ontvangen waaraan de 
pilootprojecten moeten voldoen: op vlak van afdekking van de 
scope van de verschillende componenten van geïntegreerde 
zorg, op vlak van aantal en type partners, enz.? 
 
3.       Hoe bekijken zij de arrangementen op vlak van 
financieel beheer van de pilootprojecten die naar voor 
worden geschoven in het voorstel? 

Vragen 
terrein 



Vragen voor het terrein 

• De ontwerpgids is beschikbaar: 
• Frans en Nederlands 
• Digitaal op www.chroniccare.be 
 

• Reageren kan tot: 3 januari 2015 
 

• Contact: chroniccare@health.belgium.be 
 

• Bespreking op ronde tafels per deelstaat 
 

 

Vragen 
terrein 

http://www.website.be/


Bedankt ! 



Gemeenschappelijk plan voor chronisch 
zieken 

Geïntegreerde zorg  
voor een  

betere gezondheid 
 

Rondetafel 
2 december 2015 
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duiding van de problematiek 
 

1. Concrete voorbeelden van vaststellingen op het terrein 
• In een gebied van 100.000 inwoners stellen we bij wijze van 

voorbeeld een aantal zeer concrete cijfers vast : 
– 22.500 personen die geneesmiddel nemen verbonden aan hoge 

bloeddruk 
– 8.500 personen met diabetes 
– 4.000 personen met COPD 
– 4.000 personen met astma 

• Verwachte toename van obesitas, nierfalen, CVA, problemen 
geestelijke gezondheid, dementie, kanker, … 
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Vergrijzing 
& 

Polymorbiditeit 
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duiding van de problematiek 
 2. Concrete voorbeelden van vaststellingen op het terrein 

 
• Onvoldoende medicatietrouw 
• Blijven roken 
• Gebrek aan sociale steun 
• Gebrek aan ondersteuning mantelzorg 
• Aanpak van polymorbiditeit 
• Problemen betaalbaarheid 
• Nood aan preventie 
• Onvoldoende afstemming van de zorg 
• Onvoldoende ziekte-inzicht 
• Werkverlet 
• Duplicatie van verstrekkingen 
• Ongeplande  en onnodige consultaties  
• Onvoldoende en soms tegenstrijdige informatie 
• Vermijdbare en/of herhaalde opname in  

ziekenhuizen 
• … 
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Frustraties 
Efficiëntieverlies van 
- de zorg 
- de organisatie van 

de zorg 
- de besteding van 

de middelen 
Verlies aan kwaliteit 
en tevredenheid 
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18 componenten en 4 actielijnen 
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”geïntegreerde zorg” : WHO 
• NIET “per pathologie” 
• WEL vanuit het “perspectief van de patiënt” 
• geïntegreerde zorg = het managen en leveren van 

gezondheidsdiensten, naadloos doorheen gezondheidspromotie, 
preventie, diagnose, behandeling, permanente opvolging, 
reïntegratie, palliatieve zorg; op verschillende niveaus en 
verschillende plaatsen en afgestemd op de behoeften van de 
patiënt. 

• horizontaal én verticaal geïntegreerd 
• multidisciplinair en, gezamenlijk door eerste, tweede & derde lijn 
 

“geïntegreerde benadering” : op niveau van de patiënt, 
het aanbod, de bevolking en op beleidsniveau 
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Uitgangspunten 
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Triple aim 
1. Organiseer de zorg lokaal,  

in teamverband, op basis van  
een analyse van de bevolking  
(analyse van morbiditeit, mortaliteit,  
levenskwaliteit, verminderen van  
opnames...) 

2. Verbeter de zorg zoals de patiënt die ervaart 
(prioriteiten van de patiënt, tevredenheid, vertrouwen, 
motivatie, empowerment, betrokkenheid...) 

3. Verhoog de efficiëntie (kosten/baten meten, hogere 
productiviteit, lagere ‘cost per capita”) 
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Uitgangspunten 
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Chronic Care Model 
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Uitgangspunten 
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Risicostratificatie 
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Uitgangspunten 
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Equity 
 
• Verzekeren toegang tot medische en niet 

medische zorg die betaalbaar is 
• Op basis van behoeften individuele patiënt 
• Onafhankelijk van sociaal-economische 

positie, woonplaats, geslacht, etnisch-
culturele achtergrond, religie of andere 
determinanten 
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Uitgangspunten 
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• De patiënt centraal stellen en hem, in overleg en in zijn 
omgeving, de noodzakelijke zorg geven 

• Partners verbinden en samenwerken 
• Informeren in volledige transparantie 
• Integratie realiseren tussen gezondheidszorg, zorg en welzijn 

(over bevoegdheidsdomeinen heen) 
• Naadloze zorg realiseren 
• Concrete acties voor preventie en versterking autonomie 
• Inefficiënties bannen en efficiëntiewinsten herinvesteren in 

meer waardevolle zorg 
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Pilootprojecten: verwachtingen 
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Actielijn 1 : organisatie van pilootprojecten 
• Uittesten van geïntegreerde zorg voor chronisch zieken met 

respect voor Triple Aim en met aandacht voor equity principe 
• Implementatie 14 componenten 
• Voor een doelgroep binnen een zone 
• Ondersteuning van de projecten 
• 4 fases voor de uitvoering van de projecten (timing) 
• Juridisch en financieel kader 
• Evaluatie projecten 
 

GIDS VOOR PILOOTPROJECTEN 
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Actielijn 1 : oproep pilootprojecten 
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gids : work in progress !!! 
 

 
2 december 2015 : rondetafel 
2 december 2015 : presentatie aan Observatorium Chronisch Zieken 
Begin januari 2016 : rondetafel met deelstaten  
11 januari 2016 : feedback leden Observatorium 
 
2 februari 2016: consolidatie gids en presentatie aan breed publiek – oproep 
naar interesse 
 
Februari 2016 – april 2016 : tussentijdse infomoment(en) voor kandidaten 
met interesse 
 
Nadien : continue aanvulling van de gids vanuit:  
• Werkpakketten 
• Input n.a.v. voorbereidingsfase en conceptualisatiefase 
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GIDS oproep pilootprojecten 
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Kernbegrippen in deze gids 
• Zone 
• Consortium van partners 
• Doelgroep 
• 14 componenten 
• Governance van het project 
• Budgetgarantie 
• Bundeling van zorg 
• Facturatie van zorg 
• Regelluwte 
• Evaluatie 
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GIDS oproep pilootprojecten 
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Zone 
• Doelstelling:  

– elk project verbetert de gezondheid binnen zijn bevolking 
– Op basis van behoeften en specifieke risico’s 
– Rekening houdend met beschikbare middelen binnen zijn bevolking 

• In een afgebakend werkingsgebied : minstens 75.000 inwoners – optimaal tussen de 
100.000 en 150.000 inwoners  

• Deelstaten bepalen preciezere criteria 
• Eén pilootproject per territorium  
• Impliceert niet dat alle vormen van zorg- en hulpverlening aanwezig dienen te zijn (of 

dienen ontwikkeld te worden) - bv. hooggespecialiseerde zorg 
• Aanbod van zorg- en hulpverlening afstemmen in functie van de lokale realiteit, zowel 

wat de behoeften betreft van de bevolking als de beschikbare middelen in het 
territorium (zie component 13: stratificatie van de risico’s in de bevolking en 
cartografie van de omgeving) 

• Patiënt blijft de mogelijkheid behouden van zorg buiten de zone 
• Ontwikkeling van het project over de ganse zone kan progressief in de tijd 
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Gids : kernbegrippen 
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Consortium van partners 
 
• Zo breed mogelijk 
• In elk geval eerste en tweede lijn 
• Overlegstructuren 
• Ook woon- en thuiszorg en andere gemeenschapsvoorzieningen 
• Patiënten en familieverenigingen 
• Ziekenfondsen 
• Eventueel andere (commerciële) partners 
• In de loop van uitvoering dient meerderheid van hulp- en 

zorgverleners betrokken  
 
Meerdere goede voorstellen in een regio worden geïntegreerd. 
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Doelgroep (1/2) 
 

• In principe alle personen in de bevolking die te maken hebben 
met gezondheidsproblemen en die langdurige zorg nodig 
hebben, zowel door niet-overdraagbare aandoeningen (diabetes, 
kanker, astma,…), als door overdraagbare aandoeningen (HIV-
aids,…), mentale aandoeningen (psychose,…), bepaalde 
anatomische of functionele beperkingen (blindheid, multiple 
sclerose,…), zeldzame ziekten, beperkingen ten gevolge van een 
ongeval (amputatie, verlamming,…), complexe multimorbiditeit, 
een grote zorgafhankelijkheid of in de fase van het levenseinde. 

• Aangezien geïntegreerde zorg een mentaliteitswijziging van de 
gehele bevolking vereist, worden ook gezonde personen 
aangesproken om op deze manier het ontstaan en de 
verergering van chronische aandoening(en) terug te dringen 
(preventieve gezondheidszorg). 
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Doelgroep (2/2) 

 
• Starten met haalbare doelgroep 
• Doelgroep wordt niet bepaald op basis van één pathologie 
• Identificeerbare inclusiecriteria zijn noodzakelijk 
• Voldoende relevant voor brede waaier van zorgverstrekking  
• Nadruk op generieke processen en op potentieel om de 

componenten te operationaliseren 
• Streven naar doelgroep van enkele duizenden patiënten 
• Inclusie van alle chronisch zieken progressief in de tijd 
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Gids: kernbegrippen 
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Implementatie 14 componenten 
1. empowerment van de patiënt 
2. ondersteuning van de mantelzorgers  
3. case-management 
4. werkbehoud, socio-professionele en socio-educatieve reïntegratie  
5. preventie 
6. overleg en coördinatie 
7. extra-, intra-  en transmurale zorgcontinuïteit 
8. valorisatie van de ervaring van patiëntenorganisaties, familie-organisaties en 

ziekenfondsen  
9. geïntegreerd patiëntendossier  
10. multidisciplinaire guidelines 
11. ontwikkeling van een kwaliteitscultuur  
12. aanpassing van de financieringssystemen  
13. stratificatie van de risico’s binnen de bevolking en cartografie van de omgeving 
14. change management 
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Gids : kernbegrippen 
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Governance van het project 
 
• Beheermodel op basis van het geheel van de deelnemende 

actoren 
• Aanduiding van een coördinator – de coördinatie mag niet 

aangestuurd worden door één partner 
• Zekere mate van bundeling financiering 
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Budgetgarantie 
 

• De som van uitgaven (terugbetalingen en remgelden) die op 
federaal (én gemeenschap) zouden worden uitgegeven indien 
geen pilootproject 

• Steeds herleidbaar tot uitgaven per rechthebbende 
• Nog in bespreking:  

– Tot op niveau doelgroep of tot op niveau populatie ?  
– Berekend voor een bepaalde groep van verstrekkingen of op niveau totale 

uitgaven ?  
– Welke zijn de modaliteiten voor berekening ? 
– Welke zijn de mechanismen bij onderschrijding of overschrijding ? 

• Uitzondering voor catastrofale uitgaven: nog te bepalen 
• Aantal uitgaven vallen buiten garantie: supplementen, niet 

vergoedbare geneesmiddelen, aanvullende verzekeringen, … 
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Bundeling van zorg 
• Het project beslist over het pakket van zorg waarover de 

partners binnen het project afspraken zullen maken : 
gebundelde zorg. Daarbij kan beslist worden dat de inhoud van 
de gebundelde zorg kan evolueren in de loop van het project 
doorheen de tijd 

• Deze afspraken kunnen gaan over:  
– De wijze van organisatie/coördinatie van de zorg 
– Het beheer van het project (vb. ter beschikking stellen van informatie) 
– Het bijeenbrengen en de aanwending van bepaalde middelen in een 

gezamenlijk beheer (bundeling van de financiering van de zorg binnen 
het project) 
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Facturatie van de zorg 
• Van klassieke facturatie (per verstrekking volgens de regels van de 

nomenclatuur) tot gebundelde financiering aan het project 
– Optie 1 : alle verstrekkingen worden aangerekend via de huidige technieken 
– Optie 2 : aantal verstrekkingen worden aangerekend via de huidige technieken en 

ander aantal verstrekkingen worden aangerekend via een systeem van gebundelde 
financiering (bedrag dat a priori wordt vastgelegd per patiënt) 

– Optie 3 : alle verstrekkingen worden aangerekend via systeem van gebundelde 
financiering (globaal bedrag dat a priori wordt vastgelegd per patiënt) 

• Modaliteiten moeten nog worden overlegd: 
– Notificatie en facturatie via My CareNet 
– Derdebetalersregeling 
– Remgelden en MAF-teller 

• Kan evolueren in loop van project naar meer globale financiering 
• Nog ter overweging: prefinanciering van de efficiëntiewinsten die 

pas later worden gerealiseerd  
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Regelluwte 
• Doelstelling: zo veel als mogelijk de obstakels die geïntegreerde 

zorg bemoeilijken weghalen indien hiervoor een wettelijke 
kader bestaat. 

• Enkel mogelijk bij gebundelde financiering; in de andere 
gevallen blijven de regels van toepassing (vb. nomenclatuur) 

• Geen afwijking mogelijk van “KB78” – evenwel reeds meerdere 
mogelijkheden van delegatie daarin voorzien.  

• Obstakels zullen tijdens de voorbereiding of de 
conceptualisatie van de projecten worden meegedeeld, ook 
wat “KB78” betreft. 
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Kwaliteitsevaluatie 
• In welke mate worden de objectieven van een project 

bereikt : “Triple Aim” 
• In de actielijn 2 “methodologische, wetenschappelijke en 

technische ondersteuning” worden aantal werkpakketten 
voorzien, waaronder: 
– Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie 
– Ondersteuning van kwaliteitscultuur en change management 
– Identificatie van Best Practices 
– Performantiemeting en globale evaluatie 
Deze werkpakketten moeten nog worden toegewezen en 
uitgewerkt.  
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4 fases voor de uitvoering van pilootprojecten: 
 
1. Voorbereidingsfase 
2. Conceptualisatiefase 
3. Uitvoeringsfase 
4. Uitbreidingsfase 
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uitvoering pilootprojecten: 4 fases 
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Timing 
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uitvoering pilootprojecten: 4 fases 
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Voorbereidingsfase 
• Uitgaande van de Gids : overleg opstarten op lokaal niveau: 

– Dialoog initiëren met potentieel geïnteresseerde partners 
– Grote lijnen uittekenen van een project : doelgroep + zone 
– Eerste lokaal consortium oprichten 
– Identificeren andere mogelijke partners 
– Interesseverklaring indienen (via template) 

• Voor deze fase wordt 3 maand voorzien 
• Ondersteuning door de Interadministratieve Cel en zo nodig 

informatiesessies 
• In geval in 1 zone meerdere interesses: vraag dat zij in overleg tot 1 

voorstel zouden komen 
• Beoordeling interesseverklaringen : beslissing door de IKW 

Chronisch Zieken  
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uitvoering pilootprojecten: 4 fases 
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Conceptualisatiefase 
• Opmaak locoregionaal actieplan voor ontwikkeling van geïntegreerde zorg 

in een zone 
– Analyse van de behoeften in de zone 
– Analyse van de beschikbare/ontbrekende middelen  
– Plan opmaken met indicatoren voor de evaluatie van de acties 
– Timing opmaken 
– Principes van het beheer van het project 
– Kandidaatsdossier indienen (via template) 

• Voor deze fase wordt 6 maand voorzien 
• Begeleiding tijdens deze fase: 

– Door een onafhankelijke coach (gefinancierd door de overheid) 
– Door aanstelling en financiering van een coördinator die is aangeduid door het 

project in overleg met alle partners 
• Financiële bijdrage overheid: 40.000 euro is voorzien (vergoeding 

coördinator + vergoeding partners voor deelname aan opmaak actieplan) 
• Selectie door jury (criteria nog verder uit te werken) 
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Uitvoeringsfase (1/2) 

• Overeenkomst tussen project en het Verzekeringscomité van het 
Riziv en de bevoegde Minister van de deelstaat 

• De uitvoeringsfase bedraagt 4 jaar Binnen die termijn wordt 
verwacht dat een project progressief de 14 componenten uitwerkt 

• De aangeboden geïntegreerde zorg moet op termijn 
veralgemeenbaar zijn naar alle chronisch zieken binnen de zone.  

• Begeleiding in deze fase: 
– Coördinator 
– Interadministratieve cel 
– Informatie vanuit de werkpakketten – ondermeer de resultaten uit de  

wetenschappelijke, methodologische en technische begeleiding 
– Intervisiemomenten en opleidingen 

 

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 19 oktober 2015 
” Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken -  
Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid “  

uitvoering pilootprojecten: 4 fases 
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Uitvoeringsfase (2/2) 

• Federaal: juridisch kader : artikel 56 van de ZIV-wet die toelaat 
om een tegemoetkoming te verlenen voor modellen met een 
experimenteel karakter van voorschrijven, verstrekken of 
betaling van geneeskundige verzorging. Daartoe is een KB 
nodig en een overeenkomst met een project. 

• Samenwerkingsovereenkomst tussen projectpartners 
• Financiering coördinator en van de administratieve kost van 

coördinatie tijdens de projectfase: 150.000 euro per jaar.  
• Budgetgarantie – (gebundelde) financiering en facturatie : zie 

hoger 
• Evaluatie: nog uit te werken: zie werkpakketten 

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 19 oktober 2015 
” Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken -  
Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid “ 

uitvoering pilootprojecten: 4 fases 
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Fase 4 : uitbreiding en uitrol van geïntegreerde zorg 
 
wordt uitgewerkt 

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 19 oktober 2015 
” Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken -  
Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid “ 

uitvoering pilootprojecten: 4 fases 
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Actielijn 2: methodologische, wetenschappelijke en technische 
ondersteuning 
 
• Wordt aangestuurd door een begeleidingsplatform, 

samengesteld uit wetenschappelijke, technische en 
methodologische experts vanuit de publieke en private sector 

• Ondersteuning op niveau van elke project en op niveau van 
het plan zelf 

• Momenteel zijn 9 werkpakketten voorzien, noodzakelijk voor 
deze ondersteuning. 

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 19 oktober 2015 
” Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken -  
Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid “ 

Actielijnen 2, 3 en 4 
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Actielijn 2: 
9 werkpakketten: 
 

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 19 oktober 2015 
” Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken -  
Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid “ 

Actielijnen 2, 3 en 4 
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Actielijn 3: governance  
van het plan 
 

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 19 oktober 2015 
” Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken -  
Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid “  

Actielijnen 2, 3 en 4 
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Stakeholders : 
-Observatorium / 
Observatoire 
-Vezekeringscomité 
/ Comité de 
l’assurance 
-… 

IMC / CIM 

IAC / CIA 

Stuurgroep 
/ Groupe 

de pilotage 

Coaches Begeleidingsplatform / 
Plate-forme d’accompagnement 

WP1 – WP4 
Ondersteuning van de 
pilootprojecten / 
Soutien des projets-
pilotes 

IKW / GTI 

WP5 – WP9 
Ondersteuning 
van het Plan /  
Soutien du Plan 



Actielijn 4 : specifieke initiatieven van de verschillende overheden 
 
• Meerdere componenten overstijgen het “departement 

gezondheidszorg” : andere departementen moeten betrokken 
worden (werk, onderwijs, justitie, …) 

• Lopende projecten rond chronisch zieken kunnen meerwaarde 
bieden om dit plan te implementeren : vraag naar samenwerking 
met deze projecten 

• Andere initiatieven hebben ook impact op deze pilootprojecten: 
plan e-Gezondheid, plan hervorming ziekenhuizen, BelRAI, 
hervorming GGZ, HIV-plan, …  Ook hier moet gecoördineerd 
worden 

• Elk beleidsniveau kan nog bijkomende accenten leggen: 
opsomming: zie plan zoals goedgekeurd op IMC van 19 oktober 
2015 

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 19 oktober 2015 
” Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken -  
Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid “ 

Actielijnen 2, 3 en 4 
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• Gids zal worden bijgewerkt op basis van contacten met 

stakeholders, verzekeringsinstellingen en Observatorium chronisch 
zieken 

• Gids zal worden bijgewerkt op basis van output van werkpakketten 
en input van projecten bij interesseverklaring op bij 
conceptualisatie 

• Aantal elementen worden verder uitgewerkt voor de start van de 
conceptualisatiefase: 
– Hoe bepalen van budgetgarantie ? 
– Welk is lijst van uit te sluiten verstrekkingen ? 
– Welk kader voorzien dat zorgt voor betaalbaarheid in hoofde van de patiënt ? 
– Zorgen voor regelluwte. 
– Op welke wijze regulariseren bij budgetgarantie door twee overheden ? 
– Hoe zien we de 4de actielijn ? 
– … 

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 19 oktober 2015 
” Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken -  
Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid “ 

Gids = “work in progress”  
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• Wat zijn de sterke punten en wat zijn de zwakke punten in het 
voorstel van pilootprojecten om geïntegreerde zorg tot stand te 
brengen ?      

 
• Wat is uw mening over de voorwaarden waaraan de 

pilootprojecten moeten voldoen op vlak van de scope van de 
verschillende componenten van geïntegreerde zorg,  op vlak van 
aantal en type partners, enz. 

 
• Wat is uw opinie over de modaliteiten op vlak van financiering en 

financieel beheer van de projecten die voorgesteld worden in de 
gids ? 

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 19 oktober 2015 
” Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken -  
Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid “ 

Vragen  aan stakeholders 
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Feedback 
• Uitnodiging aan elkeen om te reageren op het ontwerp van “Gids 

voor een oproep naar pilootprojecten”, via een “openbare 
consultatieronde” via de website www.chroniccare.be (t.e.m. 3 
januari 2016)   

 
• Een rondetafel zal worden georganiseerd begin januari door elke 

deelstaat om daar advies te kunnen geven over de wijze waarop 
specifieke bevoegdheden van elkeen kunnen meegenomen in deze 
pilootprojecten 

 
• Feedback  Observatorium  op 11 januari 2016 – 10 uur 

 

• Uitnodiging op 2 februari 2016 op een consolidatieronde met alle 
stakeholders 

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 19 oktober 2015 
” Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken -  
Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid “  

Feedback van stakeholders 
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http://www.chroniccare.be/


Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 19 oktober 2015 

” Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken -  
Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid “  

 
Geïntegreerde zorg  

voor een betere gezondheid betekent eveneens : 
 

Een locoregionaal gedeeld ondernemerschap 
Een sterk partnership overheid – pilootprojecten  

Een gedeeld leerproces 
Change management op alle niveaus 

 
Het is onze missie om al het potentieel te mobiliseren 

om deze uitdaging te realiseren ! 
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

GEÏNTEGREERDE ZORG: PILOOTPROJECTEN 
Vlaamse Overheid 



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

VOORBEREIDINGSFASE: 
VOORWAARDEN VOOR CONSORTIUM 

> overlegstructuren dienen minstens inhoudelijk betrokken te 
worden:  

> samenwerkingsinitiatieven eerste lijnsgezondheidszorg (SEL), 
> lokale multidisciplinaire netwerken (LMN),  
> overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg,  
> locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie (LOGO) 
> partners die in functie van de gekozen doelgroep(en) door de 

Vlaamse Gemeenschap als relevant beschouwd worden (per 
project te bepalen) 

3.12.15 Agentschap Zorg en Gezondheid 2 



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

VOORBEREIDINGSFASE: 
VOORWAARDE VOOR GEOGRAFISCHE ZONE 

> Kleinstedelijke zorgregio’s volgens zorgregiodecreet  
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONCEPTUALISATIEFASE - LOCOREGIONAAL PLAN: 
VOORWAARDEN VOOR PROJECT 

> Van bij aanvang van het project: 
• moet het project zich inschrijven in de concepten van de Vlaamse 

Sociale Bescherming zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De 
projecten moeten een leeromgeving zijn voor de financiering van de zorg 
met het oog op het zorgmodel van de toekomst; 
- is het gebruik van de BelRAI screener verplicht; 
- in zoverre het gaat om complexe zorg: het opmaken van 

multidisciplinaire zorgplannen  
- moet samenwerking met de zorgkassen opgezet worden indien zorg 

uit de VSB geïncludeerd wordt 
• Een oplijsting te maken van de regelluwte die nodig is om het project te 

kunnen realiseren - De Vlaamse overheid zal de gevraagde regelluwte 
per project onderzoeken en indien mogelijk toestaan. 
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

UITVOERINGSFASE 

> Tijdens het project: 
• moet het project zich inpassen in concepten die goedgekeurd worden 

door de Vlaamse Regering en die ontwikkeld worden nav implementatie 
van de Vlaamse Sociale Bescherming; 

• Moet het project zich inpassen in beleidsinitiatieven en –ontwikkelingen 
van de Vlaamse overheid op vlak van gezondheidszorg en welzijn: 
- mantelzorgplan,  
- preventie (gezondheidsbevordering en ziektepreventie),  
- ouderenzorg,  
- eerste lijn,  
- ziekenhuizen,  
- revalidatie,  
- breed intersectoraal onthaal welzijn,  
- ICT,  
- geestelijke gezondheidszorg 

3.12.15 Agentschap Zorg en Gezondheid 5 
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www.zorg-en-gezondheid.be 

 
 



« Soins intégrés en faveur des malades 
chroniques » 

  
Projets-pilotes 

 
en Wallonie 

 
2/12/2015 



• Plan conjoint en faveur des malades 
chroniques: approuvé lors de la CIM du 
19/10/2015 
 

• La 6ème réforme de l’Etat  
 

• Les accords de la Sainte-Emilie 
 
 
 



Défis de notre système de soins actuel face 
aux malades chroniques: 

  
– Besoins spécifiques  (connaissances, informations 

compréhensibles, échanges,…) 
– La maladie impacte tous les gestes de la vie 

quotidienne 
– Paradigme pasteurien 
– Notre SDS cloisonné et centré par pathologie 
– Problèmes d’efficience 



• La Wallonie souhaite le développement des 
projets qui intègrent les composantes 
 

• Participation au groupe de travail IC avec 
l’Administration 
 



• Avis des stakeholders  sur le guide:  
  - Tester la faisabilité des projets-pilotes 
 
• Financement wallon: dispositifs déjà financés 
 
• Pas de conditions additionnelles 
 
• Points d’attention: 
 - Liberté de choix du patient 
 - Décloisonner la prévention: facteurs de   
 risques qui agissent sur plusieurs maladies 
 
 
 

 



 
Réflexions/Remarques/ propositions par mail: 
chroniccare@health.belgium.be 
Deborah.cuignet@gov.wallonie.be 
Sandrine.boyals@spw.wallonie.be 
 
 

mailto:chroniccare@health.belgium.be
mailto:Deborah.cuignet@gov.wallonie.be
mailto:Sandrine.boyals@spw.wallonie.be


 
 

Merci pour votre attention 
 


	PPT fed RondeTafel20151202 NL
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16

	PPT Gids Rondetafel 2 december 2015
	Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken�Geïntegreerde zorg �voor een �betere gezondheid��Rondetafel�2 december 2015
	Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 19 oktober 2015�” Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken -  Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid”�duiding van de problematiek�
	Slide Number 3
	Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 19 oktober 2015�” Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken -  Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid”�duiding van de problematiek�
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41

	PPT Vlaanderen Stakeholdersconsultatie20150202
	Geïntegreerde zorg: pilootprojecten
	Voorbereidingsfase:�voorwaarden voor consortium
	Voorbereidingsfase:�Voorwaarde voor geografische zone
	Conceptualisatiefase - locoregionaal plan:�voorwaarden voor project
	Uitvoeringsfase
	�

	PPT Wallonie -20151202- ikw maladies chroniques (2)
	« Soins intégrés en faveur des malades chroniques »�
	Slide Number 2
	Défis de notre système de soins actuel face aux malades chroniques:�
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7


