
 

 

 
 

 

Gids voor pilootprojecten 
Consolidatiesessie 

 

02/02/2016  • Square Brussels Meeting Centre • Mont des Arts •  1000 Brussel 
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  9.00  Onthaal 

 
9.50  Welkomstwoord  

C. Decoster 
Waarnemend Voorzitter FOD Volksgezondheid 
Voorzitter van de dag 

 

10.00 
Het belang van geïntegreerde 
zorg 

M. De Block, Federale Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid  
J. Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 
M. Prévot, Waals Minister van Openbare Werken, 
Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed 
D. Gosuin, Brussels Minister van Tewerkstelling, 
Economie, Brandbestrijding en Dringende Medische 
Hulp 

 
11.00 

Visie op 'Geïntegreerde Zorg' in 
België 

Interadministratieve Cel Geïntegreerde Zorg 
J. Bourgeois, M. Goemans, T. Verhaeghe 

  12.00  Lunch   

 

13.15 

Aan de slag… feedback van de 
consultatieronde en volgende 
stappen  
 
Dialoog met de zaal 

R. De Ridder
Directeur generaal Gezondheidszorg, RIZIV 
I. van der Brempt 
Dienst Acute en Chronische zorg, FOD 
Volksgezondheid  
S. Misplon, coach, Möbius 
I. Weeghmans en M. Fierens 
Vlaams Patiëntenplatform en  
Ligue des Usagers des Services de Santé 

 

14.45 

Zijn we er klaar voor?  
Reacties vanuit het veld 
 
Panel 
Moderator : C. Decoster 

G. Goderis 
Huisarts en academicus 
S. Noreilde, thuiszorgbedrijf  
C. Van Der Straten, MS Liga 
I. Mertes, Directie Ziekenhuis 
H. Roger, GDT ‐ SISD 
E. Hens, mutualiteit 

 
15.30  Take home messages 

P. Facon 
Directeur Beleidscel van de minister van  Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, M. De Block 
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• Programma •
9.00 Onthaal

9.50 Welkomstwoord 
C. Decoster, Waarnemend Voorzitter FOD Volksgezondheid, Voorzitter 
van de dag

10.00
Het belang van geïntegreerde 
zorg

M. De Block, Federale Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
J. Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
M. Prévot, Waals Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale 
Actie en Erfgoed
D. Gosuin, Brussels Minister van Tewerkstelling, Economie, 
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp 

11.00
Visie op 'Geïntegreerde Zorg' in 
België

Interadministratieve Cel Geïntegreerde Zorg, J. Bourgeois, M. Goemans, 
T. Verhaeghe

12.00 Lunch

13.15

Aan de slag… feedback van de 
consultatieronde 
Dialoog met de zaal

R. De Ridder, Directeur generaal Gezondheidszorg, RIZIV
I. van der Brempt, Dienst Acute en Chronische zorg, FOD Volksgezondheid 
S. Misplon, coach, Möbius
I. Weeghmans en M. Fierens, Vlaams Patiëntenplatform en Ligue des 
Usagers des Services de Santé

14.45

Zijn we er klaar voor? 
Panel
Moderator : C. Decoster

G. Goderis, Huisarts en academicus • S. Noreilde, thuiszorgbedrijf • C. 
Van Der Straten, MS Liga • I. Mertes, Directie Ziekenhuis • H. Roger, GDT 
– SISD • E. Hens, mutualiteit

15.30 Take home messages
P. Facon
Directeur Beleidscel van de minister van  Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, M. De Block
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• Code Wifi •
LOGIN : spfsante

PASSWORD : spfsante16

FR = 1

NL = 2

• Kanaal vertaling •
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Welkomstwoord
•

C. Decoster
Waarnemend Voorzitter FOD Volksgezondheid • Voorzitter van de dag



Het belang van geïntegreerde zorg

J. Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin

M. Prévot, Waals Minister van Openbare Werken, Gezondheid, 
Sociale Actie en Erfgoed

D. Gosuin, Brussels Minister van Tewerkstelling, Economie, 
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

M. De Block, Federale Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid



2 februari 2016

Voorstelling gids pilootprojecten 
chronische zorg

MINISTER VANDEURZEN



Demografische evoluties

7

polypathologie



Integraal zorgmodel

Referentiekader

8



Vlaamse sociale bescherming

Zorgkas = Loket
(dossieropvolging, 
uitbetaling, info en 

advies, …)

Uitgaan van de 
individuele zorgnood

Eén inschaling:
BELRAI-

screener/BELRAI

Zorgplan
rekening houdend met 

de keuzes van de 
gebruiker

Persoon met 
ondersteuningsnood

Door Vlaanderen 
gefinancierd zorgaanbod

Verdere uitwerking 
pijlers VSB 

Pilootprojecten

Decreet 
2019
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Vlaamse hervormingen
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Belang van preventie, 
participatie en educatie
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Kleinstedelijke zorgregio’s
12



Conclusie

• Moment om samen werk te maken van 
geïntegreerde zorg

• Ik hoop op massale interesse vanuit het terrein 
om samen met de verschillende overheden deze 
uitdagende evolutie te realiseren en mee te 
investeren in de zorg voor de toekomst

13



Het belang van geïntegreerde zorg

J. Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin

M. Prévot, Waals Minister van Openbare Werken, Gezondheid, 
Sociale Actie en Erfgoed

D. Gosuin, Brussels Minister van Tewerkstelling, Economie, 
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

M. De Block, Federale Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid



•  Visie op geïntegreerde
zorg in België •

Brussel, 2 februari 2016
Gids voor pilootprojecten • Consolidatiesessie

Interadministratieve Cel Geïntegreerde Zorg

Jolyce Bourgeois

Mireille Goemans

Tom Verhaeghe



Inhoud
1. Wat houdt ‘geïntegreerde zorg’ in?

• Uitgangspunten

• Naar een Belgisch model

2. Hoe samen ‘geïntegreerde zorg’ realiseren?

• Pilootprojecten

• Change management en co-creatie
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1. Wat houdt geïntegreerde zorg in?
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Uitgangspunten

World Health Organization (WHO):

“het managen en leveren van 
gezondheidsdiensten, naadloos doorheen 

gezondheidspromotie, preventie, diagnose, 
behandeling, permanente opvolging, re-

integratie, palliatieve zorg; op verschillende 
niveaus en verschillende plaatsen en 

afgestemd op de behoeften van de patiënt”

18



Uitgangspunten

WHO

19



Uitgangspunten

 Populatiegerichte aanpak en risicostratificatie
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Uitgangspunten

 Aandacht voor equity!

• Betaalbare toegang tot medische en niet 
medische zorg

• Op basis van behoeften individuele patiënt

• Onafhankelijk van socio-economische positie, 
woonplaats, geslacht, etnisch-culturele 
achtergrond, religie of andere determinanten

21



Naar een Belgisch model

EU Conference
(2010)

KCE Position 
Paper (2012)

Oriëntatienota
(2013)

Gem. Plan 
Geïntegreerde 

Zorg (2015)

22



Naar een Belgisch model

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 19 oktober 2015

23



Naar een Belgisch model

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”

24



Naar een Belgisch model

 Hoe dit te bereiken?       Integratie op 4 niveaus

1. de patiënt:

• gezondheid en welzijn

• preventieve zorg tot palliatieve
zorg

3. het aanbod:

• verschillende zorg ’lijnen’ en 
structuren

• verschillende bestaande 
initiatieven voor chronisch zieken

2. de bevolking:

• verankering op de lokale 
bevolking met buurtgerichte 
benadering

• equity, toegankelijkheid en 
vermindering van 
gezondheidsongelijkheden

4. het beleid:

• verankering op de verschillende 
beleidsniveaus

• promotie van « health in all 
policies »

25



Naar een Belgisch model

 Hoe dit te bereiken? 

Van…

Gefragmenteerd systeem

Reactieve zorg

Ziektegerichte aanpak

Medisch model

Aanbodgestuurd

Passieve patiënt

naar…

Zorgcontinuïteit en integratie

Proactieve en geplande zorg

Persoonsgerichte aanpak

Multidisciplinair model

Vraaggestuurd

Actieve patiënt

« Change »

26
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Naar een Belgisch model

 18 componenten van geïntegreerde zorg

Actieniveaus Componenten

1. Patiënt

2. Actoren

3. Systeem

14 componenten uit te testen via 
pilootprojecten

4. Beleid 4 componenten uit te voeren op beleidsniveau

29



Naar een Belgisch model

 18 componenten van geïntegreerde zorg

Actieniveau Componenten Kernboodschappen

Patiënt

1. Empowerment van 
de patiënt

2. Ondersteuning van 
de mantelzorgers

3. Case-management

4. Werkbehoud, socio-
professionele en 
socio-educatieve re-
integratie

- Patiënt centraal !

- Betrokkenheid in 
zorgproces van zowel
patiënt als 
mantelzorger(s)

- Ondersteuning 
aangepast aan noden en 
behoeften van patiënt 
en mantelzorger(s)

30



Naar een Belgisch model

 18 componenten van geïntegreerde zorg

Actieniveau Componenten Kernboodschappen

Actoren

5. Preventie

6. Overleg en coördinatie

7. Extra-/intra- en trans-
murale zorgcontinuïteit

8. Valorisatie ervaring van 
patiënten- en familie-
organisaties, ziekenfondsen

9. Geïntegreerd patiëntdossier 

10. Multidisciplinaire 
guidelines

- Multidisciplinaire 
samenwerking

- Doorbreken van 
‘silo’s’ en 
fragmentatie

- Naadloze zorg

- Efficiënte vormen
van samenwerking
en overleg

- Informatie delen
en uitwisselen

31



Naar een Belgisch model

 18 componenten van geïntegreerde zorg

Actieniveau Componenten Kernboodschappen

Systeem

11. Ontwikkeling 
kwaliteitscultuur

12. Aanpassing 
financieringssystemen

13. Stratificatie van de 
risico’s binnen de 
bevolking en cartografie 
van de omgeving

14. Change management

- Zelfevaluatie

- Gealigneerde
financierings-
technieken en 
incentives

- Populatiegerichte 
aanpak

- Co-creatie (samen 
realiseren)

32



Naar een Belgisch model

 18 componenten van geïntegreerde zorg

Actieniveau Componenten Kernboodschappen

Beleid

15. Opleiding in empowerment 
en multidisciplinaire 
samenwerking

16. Continue vorming in het 
domein van geïntegreerde zorg

17. Evaluatie van de performantie
van het systeem

18. Beroepsattractiviteit

- Versterken
competenties

- Jobtevredenheid

- Synergiën met 
andere beleids-
sectoren/domeinen

- Transparantie en 
rapportering

33
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Naar een Belgisch model

 4 actielijnen

Actielijn 1 Pilootprojecten geïntegreerde zorg

Actielijn 2
Methodologische, wetenschappelijke en 

technische ondersteuning

Actielijn 3 Governance van het plan

Actielijn 4
Specifieke initiatieven van de 

verschillende overheden

35



Actielijn 2
36



Naar een Belgisch model

 4 actielijnen

Actielijn 1 Pilootprojecten geïntegreerde zorg

Actielijn 2
Methodologische, wetenschappelijke en 

technische ondersteuning

Actielijn 3 Governance van het plan

Actielijn 4
Specifieke initiatieven van de 

verschillende overheden

37



Naar een Belgisch model

 Actielijn 3

 Gemeenschappelijk plan!

 Aansturing op niveau van Interministeriële
Conferentie (IMC) Volksgezondheid

 Cöordinatie door Interadministratieve Cel (IAC) 
Geïntegreerde Zorg, in samenwerking met de 
verschillende overheden en stakeholders

 Ondersteuning door begeleidingsplatform en 
coaches, adviesorganen en stakeholders

38



Naar een Belgisch model

 4 actielijnen

Actielijn 1 Pilootprojecten geïntegreerde zorg

Actielijn 2
Methodologische, wetenschappelijke en 

technische ondersteuning

Actielijn 3 Governance van het plan

Actielijn 4
Specifieke initiatieven van de 

verschillende overheden
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Naar een Belgisch model

 Actielijn 4

 Geïntegreerde zorg = ‘domeinoverschrijdend’

 Tussen beleidsdomeinen

 Tussen beleidsniveaus

 Bijkomende initiatieven per deelstaat

 Maximale afstemming met reeds lopende en 
geplande beleidsinitiatieven en projecten

40



2. Hoe samen geïntegreerde zorg
realiseren?

41
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Hoe samen geïntegreerde zorg
realiseren?

 4 actielijnen

Actielijn 1 Pilootprojecten geïntegreerde zorg

Actielijn 2
Methodologische, wetenschappelijke en 

technische ondersteuning

Actielijn 3 Governance van het plan

Actielijn 4
Specifieke initiatieven van de 

verschillende overheden

43



Pilootprojecten

 Doelstelling:

“het uittesten van geïntegreerde zorg voor 
chronisch zieken binnen een bepaalde regio met 

respect voor de Triple Aim gedachte, met 
aandacht voor het equity principe en de 

jobtevredenheid bij alle zorgactoren”

44



Pilootprojecten

 Gids voor pilootprojecten:

1. werkkader voor projecten (organisatorisch, 
juridisch, financieel…)

2. ondersteuning en begeleiding voor projecten

3. timing: 4 projectfases

45



Pilootprojecten

 Verwachtingen:

 Geleidelijke implementatie van 14 componenten

 Ten aanzien van chronisch zieken

 Binnen een pilootregio

 In samenwerking met partners vanuit de regio

 Op basis van geïdentificeerde behoeften en 
beschikbare middelen

46



Pilootprojecten

 Verwachtingen:

 Innovaties initiëren en uittesten:

• Benadering van de patiënt en zijn omgeving

• Overleg en samenwerking met partners

• Beslissings- en financieringsmodaliteiten

• Begeleiding van de verandering

 In afstemming met de lokale noden, behoeften en 
middelen

47



Voorbereiding
Conceptua-

lisatie
Uitvoering Uitbreiding

Verzamelen
geïnteresseerde

actoren

Oprichten lokaal
consortium

Gedeelde visie

Opstellen
locoregionaal

actieplan
(business case) 

Samenwerking
met coaches

en project-
cöordinator

Implementatie
actieplan

Evaluatie
project (intern

en extern)

Succesvolle
veranderingen

verankeren

‘Best 
practices’ 

uitrollen en 
opschalen

Selectie Selectie Globale evaluatieOproep

Interesseverklaring Kandidatuur

4 maanden 7 maanden 4 jaar

48



Voorbereiding

• Informatiedag

• Bijkomende informatievergaderingen ‘ter plaatse’

• FAQ (up-to-date)

Conceptualisatie

• Externe coaching

• Lokale projectcoördinator

• Wetenschappelijke ondersteuning, tools , hulpmiddelen…

Uitvoering

• Opleidingen en intervisiemomenten voor projectcoördinatoren

• Ontwikkeling instrumenten, indicatoren , guidelines , …

• Actualisering van de FAQ, website en tools

Website: www.chroniccare.be
Interadministratieve cel (IAC) via chroniccare@health.belgium.be

49
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Pilootprojecten

• Regelluwte

• Flexibiliteit

• Budgetgarantie

• Pre-financiering

• Herinvesteren van efficiëntiewinsten (‘shared savings’)

• Bijkomende initiatieven per deelstaat

50

Faciliterende maatregelen vanuit de overheden:



Hoe samen geïntegreerde zorg
realiseren?

51



 Paradigmashift : veranderingen op lange termijn

• structurele veranderingen

• culturele veranderingen

 Change management op alle niveaus

 Merkbaar ‘wil en goesting om te veranderen’ !

 Change management = leerproces

 Belang van co-creatie en bottom-up aanpak

Change management

52



Co-creatie

 Overheden en terrein als partner!

 Co-creatie is een proces …

 dus evolutief…

 van consultatie …

 en consolidatie …

53



J. Kotter : 8-stappenmodel voor change management

Change management

54
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• Lunch •

Brussel, 2 februari 2016

Gids voor pilootprojecten • Consolidatiesessie



• Aan de slag… • 
feedback van de consultatieronde

Brussel, 2 februari 2016
R. De Ridder, Directeur generaal Gezondheidszorg, RIZIV

I. van der Brempt, Dienst Acute en Chronische zorg, FOD Volksgezondheid 

S. Misplon, coach, Möbius

I. Weeghmans , Vlaams Patiëntenplatform

M. Fierens,  Ligue des Usagers des Services de Santé



Consultatieronde : pluspunten

 Sterke punten

“Ambitieus, 

maar zeker

haalbaar”

“Engagement om 

samen met de 

verschillende 

overheden te 

zoeken naar 

oplossingen”

“De coaching en 

methodologische 

ondersteuning zijn 

pluspunten”

“De visie 

en opzet 

zitten 

goed”

“Zorgvernieuwend, 

multidisciplinair en 

patiëntgericht”
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Consultatieronde : pluspunten

lokale organisatie

coaching

generisch

overleg

interministerieel

betaalbaarheid

equity

defragmenteren

holistisch 14 componenten

patiëntgericht

multidisciplinair

motivatie

budgetgarantie analyse zorgbehoeften

integratie vernieuwend

Triple Aimzelflerend

ambitieus

out of the box

Co-creatie

zorgoptimalisatie alle gezondheidsactoren

vorming

innovatie

visie zit goed

regelluw
Zorg & gezondheid
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Consultatieronde: nog veel vragen…

juridisch haalbaar?

wat bij stopzetting?
vele partners!

welzijnsperspectief?

focus?

werklast?

theoretisch!
bundelen financiering?

Gegevens ter beschikking?

partners motiveren?

governance?

1ste lijn <> 2de lijn?

evaluatie?
tools?

werkingsgebied?

eerstelijnsconferentie?
vrijwilligerswerk!

bundelen zorg?

doenbaar?optimalisatie?

timing?

nieuwe ziekenhuisfinanciering?
Vergoeding verstrekkingen?

75.000 inw. ?
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Think out of the box…

Koen Kas
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Prof. Dr. Koen Kas
@kaskoen

Brussel, 2 februari 2016



Waar willen we zijn / heen?





0pportuniteiten zien en grijpen





Cirque du Soleil



“Soms moet je de 

bestaande realiteit

achterlaten en iets

nieuws bouwen” 

Buckminster Fuller

Gezondheidszorg hertekenen



White sails hospital & spa, Tunis

Verdienen aan chronische ziektezorg



WaterWheel, Cynthia Koenig

‘Chief Patient Experience Officer’



Nieuwe (digitale) beschermengelen



KipstR, Virgin Media

Empower patient - Omarm technologie



“Connecting the dots”



“No one made a greater mistake than he who 
did nothing because he could do only a little”-

Edmund Burke, Staatsleider 18eE

Daino Florentijn Hofman



Identiteit





Tomorrowland Chronische zorg

‘Let’s work as one, for dignity for all,



http://mhealth.be

Alvast co-creatie
78

http://mhealth.be/


Betrek Patient

Deel data, verbind 
de dots

‘Speedboot’ 
service



Elk met onze eigen expertise



Muriel Bordier

Klaar om te springen

Prof. Dr. Koen Kas    

koen@advance.healthcare

@kaskoen

+32 479 419962

Health Innovation Engine

http://advance.healthcare
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Nog veel vragen…

 Voorbereidende fase

 Pilootzone: waarom? min. 75.000 inw.? één 
project per zone? Beroep op partners buiten 
de zone? 

 Doelgroep: multi-pathologies? alle leeftijden? 
Caseload?

 Consortium: hoe breed? wie moet erin? is het 
haalbaar?

 Waarom niet ‘kleinschalige projecten’? 

 Ondersteuning ?
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Nog veel vragen…

Conceptualisatiefase

 Componenten van geïntegreerde zorg: 14 
tezamen? quid 4 bijkomende componenten?

 Begeleiding: ondersteuning door de coaches? 
rol begeleidingsplatform? rol IAC en IKW 
chronische ziekten?

 Coördinator: superman?

 Financiële ondersteuning?

85
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Coaching pilootprojecten



87

business consulting. profoundly different.2

De coaches bieden hulp bij het uitwerken 
van de pilootprojecten

Goed 
plan

Methodologie & 
tools

Ervaring

Project-
opvolging Pilootprojecten 

integrale zorg
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business consulting. profoundly different.3

Plan van aanpak

Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep NovOkt Dec Jan

2016 2017

Conceptualisatiefase pilootprojecten:Grondige voorbereiding:

Projectmanagement

Uitwerken tools & 
sjablonen obv piloot-

project
Data-analyse

Stand van zaken in de regio Projectplan

Begeleiding bij conceptualisatiefase

3 plenaire sessies
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business consulting. profoundly different.4

Stratificatie-
methodes

Financierings-
systemen in de zorg

Triple Aim 
principe

Equity

Geïntegreerde 
zorg 

Public Health en 
organisatie van 

zorg

Financieel 
management

METHODOLOGIE & KENNIS SJABLONEN EN INSTRUMENTEN

Kwaliteit

DOELGROEP

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

PARTNERS

FINANCIEEL PLAN

ACTIVITEITEN
PROJECTEN

INFRA-
STRUCTUUR

MENSEN

EVALUATIE- EN PROCESINDICATOREN

WIJZE VAN DIENSTVERLENING

DIENSTVERLENING

  

SWOT

Positief Negatief

In
te

rn
E

xt
er

n

Kansen

• Uitbouw nieuwe activiteiten (minder complexe 
revalidatie, parkinson, neuro oncologie…)

• Groei acute MS door toename incidentie
• Toekomstige evolutie naar zorgprogramma’s: 

centralisatie en specialisatie van zorg
• Betere financiering revalidatiepatiënten met 

minder complexe zorg 
• Toename verwijzingen vanuit ZOL
• Uitbouw neurologische revalidatie (aantrekken 

artsen)

Sterktes
• Netwerk ZOL-MZNL-R&MSC
• Nieuwbouw
• Sterke reputatie voor MS
• Interdisciplinair en wetenschappelijk 

onderbouwd
• Combinatie locomotorische en neurologische 

revalidatie

Zwakke punten

• Revalidatie: beperkte regio

• Voornamelijk verwijzing van neurologische 
revalidatie (locomotorische revalidatie: Bree)

• Daling klinische activiteit 

• Lage bezetting, lage weekendbezetting

• Verwijzingen 50% vanuit MZNL

• Daling resultaat 2008-2012 en negatief 
bedrijfsresultaat 2014 en verder

• Onderfinanciering dagziekenhuis en 
MDR

Bedreigingen
• Onduidelijkheid door overheveling 

bevoegdheden naar Vlaams niveau

• BFM budget klinische diensten is 
fundamenteel lager dan het gemiddelde van 
de categorale ziekenhuizen. 

• Afname bedbehoefte binnen het netwerk

• Uitbreiding bedden Mol-Geel (+30b.)

Onze rol: overdracht van kennis en 
methodologische ondersteuning

Change 
management

SWOT analyse Projectplanning & 
projectmanagement

Data-
management
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business consulting. profoundly different.5

De coaches: een multidisciplinair en 
tweetalig team
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business consulting. profoundly different.

Brede ervaring in de zorg

In ziekenhuizen

Projecten op beleidsniveau

In de eerste lijn + 
samenwerking eerste 

en 2e lijn

Zieken-
fondsen
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Vragen



Nog veel vragen…

Uitvoeringsfase 

 Financiële ondersteuning?

 Gebundelde prestaties en bundled payment?

 Regelluwte en juridische kader?

 Vrije keuze en toestemming van de patiënt? 

 Evaluatie van de projecten?

 Ondersteuning?
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Nog verder uit te werken

 Financiële aspecten

 Juridische aspecten

 Coaching proces

 Risicostratificatie

 Opleiding van de coördinatoren

 Evaluatie indicatoren

 eGezondheidstools

 Meting van performantie

 …
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Nog verder uit te werken

Groupe de travail technique à mettre en place

 Welke activiteiten kunnen gebundeld worden?

 Hoe van huidige methodes tot gebundelde financiering op 
projectniveau

 Prefinanciering

 Facturatiemodaliteiten

 Vastleggen van de principes en de opvolging van 
budgetgarantie. Regularisatie.

 Informatiedoorstroming voor de Maximum Factuur

 Kosten die kunnen aangerekend worden aan de patiënt

 Lijst van dure en uitzonderlijke verstrekkingen
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 Oproep tot kandidaten voor pilootprojecten

= oproep tot medewerking aan het co-creatieve proces

 Werk met de coaches en de wetenschappelijke 
begeleidingsequipe

 Intervisiemomenten, vergaderingen met coördinatoren

 Gemeenschappelijke reflectie over de juridische context, 
financieringsmodaliteiten, … 

 Vragen en suggesties aan de inter-administratieve Cel

 Regelmatige evaluaties

 …

 Consultatie … en consolidatie … heen en weer !

Co-creatie… nog steeds ! 
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Zijn we er klaar voor? 
Reacties vanuit het veld

•
PANEL

Moderator: C. Decoster

G. Goderis - Huisarts en academicus • S. Noreilde, thuiszorgbedrijf • 

C. Van Der Straten - MS Liga •  I. Mertes - Directie Ziekenhuis • H. 

Roger - GDT – SISD • E. Hens - mutualiteit 
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« Het is niet noodzakelijkerwijs 
de sterkste of de meest 
intelligente speler die 
overleeft, maar degene die 
zich het best weet aan te 
passen aan veranderende 
omstandigheden. »

Charles Darwin

De toekomst:
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Panel geïntegreerde zorg

Panel soins intégrés

2/2/2016



1. Hoe kunnen de principes van het Plan en van de Gids in praktijk
omgezet worden in uw dagelijkse realiteit?

1. Door het proces verder te zetten. Het zit goed in mekaar.

2. Door « coaches » te voorzien voor de patiëntenorganisaties die  
aan het proces willen deelnemen of die reeds op weg zijn naar
een geslaagde integratie. Daartoe de nodige middelen voorzien.

3. Door patiëntenorganisaties van chronische ziekten te helpen
« clusteren » (Parkinson MS – ALS – Huntington)

4. Door « kruisbestuivende » initiatieven te nemen en organisaties
per sub-regio samen te brengen

5. Door bestaande samenwerkingsverbanden te bevorderen en aan
te vullen

6. Door het Hoofdstedelijk Gewest en de Duitse Gemeenschap te 
helpen « bijbenen » om het federaal model niet scheef te 
trekken.
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2. Wat kunnen wij meegeven om aan de slag te gaan?

1.    Een degelijke vertegenwoordiging van patiëntenorganisaties

voorzien op hoog niveau en met inspraak;

2.    Rekening houden met de diversiteit van chronische ziekten en

patiënten;

3.    Empowerment bevorderen: Rekening houden met de kleinschalige

patiëntenorganisaties (zelfhulpgroepen en organisaties die

patiëntgedreven zijn) tov grootschalige instellingen en

verenigingen die door de overheid worden opgericht, gereguleerd

of gecontroleerd (VPP – Ziekenfondsen)

4.    De specificiteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de

Duitstalige Gemeenschap niet minimaliseren. Noch de ene, noch

de andere wensen een betuteling.  
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Take home messages
•

P. Facon
Directeur Beleidscel van de minister van  Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, M. De Block
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