
AUTO-EVALUATIE

DASHBOARD

Ondersteuning FAITH.be – IMA – Hdata.be
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Kwaliteitscultuur ontwikkelen

Doelstelling:

• zelf processen beheren en kunnen aanpassen om op die manier een 
continue en dynamische verbetering van de kwaliteit van zorg voor 
een populatie te bekomen, die zich continu aanpast aan de behoeften 
van de populatie, zorgactoren, en aan de gezondheidsdoelstellingen, 
en waarbij uitgaven opgevolgd worden: 

(1) bepalen welke indicatoren men kan opvolgen, (2) de nodige data 
verzamelen, (3) deze data kunnen analyseren en hieruit mogelijke 
problemen of verbeterpunten vaststellen, (4) de initiatieven/acties 
aanpassen aan de hand van de gevonden resultaten in de analyse.
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Kwaliteitscultuur ontwikkelen

Doelstelling:

-auto-evaluatie wordt door actoren ervaren als een evident 
proces

 Attitude
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Kwaliteitscultuur ontwikkelen

Ondersteuning :

- kennis, bestaande en toekomstige mogelijkheden onderzoeken, 
interpretatie… 

Faith.be, IMA, Hdata.be

- Tools 

Dashboard

PROCES 
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Kwaliteitscultuur ontwikkelen

Ondersteuning :

FAITH.be: hulp wat betreft selecteren indicatoren, data-verzameling, 
interpretatie, kwaliteitscultuur installeren

IMA: naast de belangrijkste databron voor opvolgen indicatoren, extra 
ondersteuning ikv budgetgarantie en opvolging administratieve 
doelgroep

Hdata.be: technisch aspect van mogelijkheden van data-
verzameling/koppeling/toegang
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Opvolging en ondersteuning voor de projecten geïntegreerde
zorg

Intervisie met de projecten van geïntegreerde zorg
Brussel, 25 januari 2018



Plan 

• Proces voor zelfevaluatie

• Opmaken van indicatoren
• uitkomsten
• proces
• kosten

• Visualisatie van het dashboard

• Inclusieprocedure en geïnformeerde toestemming

• Ondersteuning door IMA

• Ondersteuning door FAITH.be

• Link met de implementatie-analyse
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Proces voor zelfevaluatie
• Doel: 

 Versterken van locoregionale governance – aanpassen van het 
actieplan om te leiden naar beter geïntegreerde zorg en “Triple aim 2+”

• Middelen
• Divers set van indicatoren - Dashboard
• Jaarlijks rapport
• Leren op basis van experimenten

• Ondersteuning door FAITH.be
 Individuele ondersteuning: gebruik maken van de informatie voor het 
nemen van beslissingen, uitbouwen van specifieke indicatoren, gebruik maken 
van middelen voor de zelfevaluatie
 Ondersteuning voor het opbouwen van een “lerende gemeenschap”
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Locoregionale
Governance 

Onderhande
lingen

Informatie

Beslissingen

Acties

Administratieve populatie

Geïncludeerde
populatie

Professionals binnen de 
geografische zone

Deelnemende
professionals
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Deelnemende
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Gezondheid van de 
populatie

Dekking van de 
populatie Dekking

professionals

Locoregionale
zorgrekening

PROMS-PREMS

Outcome 
professionnals

Zorggebruik
(toegevoegde

waarde)

Zorggebruik
(toegevoegde

waarde)

Opvolgen van zorgparcours voor
subgroepen van de populatie

(strata)

6 “transversale” indicatoren + 
projectspecifieke indicatoren
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Gezondheid van de 
populatie

Dekking van de 
populatie Dekking

professionals

Locoregionale
zorgrekening

PROMS-PREMS

Outcome 
professionnals

Zorggebruik
(toegevoegde

waarde)

Opvolgen van het herschikken
van middelen

Opvolgen van transfers tussen 
“organisaties” en/ of “sectoren”

Locoregionale
zorgrekening



Locoregionale
Governance 

Onderhande
lingen

Informatie

Beslissingen

Acties

Dashboard 

jaarrapport

10 groepen van transversale 
acties

Actieplan
Hypotheses over de 

verandering
Om te leren

Groepen van specifieke acties
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Locoregionale
Governance

Onderhande
lingen

Informatie

Beslissingen

Acties

Dashboard 

Administratieve populatie

Geïncludeerde
populatie

Professionals binnen de 
geografische zone

Deelnemende
professionals

Jaarlijks
rapport
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implementatie
proces

Uitgaven en 
“outcomes”

Presentatie i.f.v. groepen van 
populatie en/of subgroepen

(specifieke dekking)  

Presentatie via kaarten
(geografische dekking)

Globale, synthetische presentatie

Evolutie doorheen de tijd



Plan 

• Proces voor zelfevaluatie

• Opmaken van indicatoren
• uitkomsten
• proces
• kosten

• Visualisatie van het dashboard

• Inclusieprocedure en geïnformeerde toestemming

• Ondersteuning door IMA

• Ondersteuning door FAITH.be

• Link met de implementatie-analyse
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Indicatoren voor de uitkomsten
en de kosten
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Indicatoren, stratificatie, kostenanalyse

RHM/MZG

PROMS/PREMS

BELRAI screener

MyCareNet

IMA/AIM

Professionnal

H
E
A
L
T
H
D
A
T
A

AIM/IMA 
(indicatoren

administratieve
populatie & 

budgetgarantie)
Stratificatiecriteria

Indicatoren zorggebruik

Inclusieproces

Activiteiten van het project

Zelfgerapporteerde gegevens door
patiënt

Indicatoren van de processen van het 
project

Analyse van financiële flows

F
A
I
T
H

Zelfgerapporteerde gegevens door
de professional
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EMD
Resultaten gezondheid



Indicatoren, stratificatie, kosten op routinematig opgevraagde gegevens

Indicator als tool voor 
governance > < indicator, te behalen 
doelstelling 

• 6 (gemeenschappelijke) 
“sleutel” indicatoren en 
projectspecifieke indicatoren 
i.f.v. zorggebruik

• Criteria voor de stratificatie

• Comborbiditeitsindex
(hospitalisatie)

• Kosten analyse

Databronnen

AIM/IMA

RHM/MZG

…

HEALTHDATA

DASHBOARD
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Criteria voor de stratificatie

• Pathologieën (proxies)
• Socio-economische status
• Afhankelijkheidsprofielen en 

cognitieve en psychische
stoornissen

• Charlson comorbiditeitsindex
• Sociodemografische 

karakteristieken
• Regio 
• Equity en ervaren sociale 

ondersteuning

Analyse  en visualisering van de 
indicatoren (dashboard)

• IMA (1/jaar)
• RHM/MZG (1/jaar)
• BelRAI Screener ( 1/week)
• EMD (automatisch)
• PROMs & PREMs (1/jaar)
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Indicatoren voor het zorggebruik

Literatuur & targets van de 
projecten

• Projectoverstijgende indicatoren
>>> 6 sleutelindicatoren (1ste

levering dashboard)

• Projectspecifieke indicatoren >>> 
dynamiek van cocreatie/selectie
met elk project

• Frequentie : 1/jaar

IAM/IMA

Sleutelindicatoren
• Onderhandelingen en ondersteuning 

(globaal medisch dossier)

• Continuïteit (spoedopname, 
rehospitalisaties)

• Profiel van het zorggebruik (consultaties 
artsen, verhouding specialisten/huisartsen) 

• Polymedicatie 

Indicatoren & stratificatiecriteria 
te definiëren per project
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Kosten analyse

Analyse van de evolutie van de 
financiële flows binnen de 
projecten

Analyse i.f.v. kostengroepen en 
van de evolutie van de uitgaven

Doel:

• Ondersteuning van de 
herschikking van de middelen
per project

• Inventaris van de evolutie van 
de uitgaven

IMA, …?

Dashboard (i.f.v. 
kostengroep)
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Dekkingsindicatoren

Participatie van professionals van 
de projecten

Opvolgen van het 
rekruteringsproces en van de 
inclusie van de patiënten in de 
projecten

• Geïncludeerde patiënten die deel
uitmaken van de administratieve
populatie

• Geïncludeerde patiënten

Levering door IMA 
(registratie via MyCareNet)

Regelmatige actualisering
Informatie geleverd door de 
projecten
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Indicatoren zelfgerapporteerd door patient

25

PROMs (5Q-5D-5L-vragenlijst) 

Gaat over hoe de patiënt zelf zijn 
gezondheid beoordeelt (“Patient
Reported Outcome Measures”)

PREMs (PACIC-vragenlijst)

Gaat over hoe de patiënt zijn zorg 
ervaart (“Patient Reported Experience
Measures”)

+ 2 extra vragen (ervaring sociale 
ondersteuning + verzaken aan zorg 
omwille van financiële redenen)

Steekproef van de geïncludeerde
patiënten (methode nog te bepalen)

1x/jaar

Worden gecontacteerd door FAITH.be 
via Healthdata (zonder tussenkomst
pilootproject)

Toestemming voor contact bij inclusie



EMD = huisartsendossier
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Gezondheidsuitkomsten:

- Status bepaalde vaccinaties

- Status bepaalde medicatie

- Resultaat testen (bloeddruk, 
cholesterol…)

- Status bepaalde diagnoses 
(COPD, diabetes…)

Quasi allemaal automatisch uit
patiëntendossier te halen via 
koppeling Healthdata

Hangt af van correcte registratie
in patiëntendossier



Bevraging van professionals

Vragen rond:

- Burn-out

- Samenwerking

- Jobtevredenheid

• Steekproef van deelnemende
zorgverleners – kan wisselen
van jaar tot jaar

• 1x/jaar

• Worden gecontacteerd door 
FAITH.be via Healthdata 
(zonder tussenkomst 
pilootproject, behalve voor hun 
identificatie)
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Volgende stappen– 1ste stap = ASAP

• PROMs & PREMs: voor de geïncludeerde patiënten die hun 
toestemming hebben gegeven om gecontacteerd te worden via 
email.
• Nagaan met HD hoe de emailadressen & telefoonnummers van patiënten 

die toestemming hebben gegeven om door FAITH.be gecontacteerd te 
worden: in overleg

• 2 additionele vragen (equity en ervaren sociale ondersteuning) 
• Nagaan met HD hoe deze gegevensverzameling zo simpel mogelijk kan 

verlopen voor de patiënt et de professional die includeert
• In een eerste fase: alleen voor patiënten van de steekproef

• Mogelijkheid om  additionele vragen (lijsten) toe te voegen
• Niet voor de eerste machtigingsaanvraag (zie volgende slide)
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Volgende stap– 2de stap

• Additionele vragenlijsten
• Relevantie van de additionele vragen overwegen

• Proportinaliteitsprincipe : verwachte meerwaarde van de additionele vragen versus het proces voor de 
patiënt verzwaren

• Overwegen of de vragen eventueel relevant zijn voor andere projecten
projectoverstijgende bijlage bij de eerste machtigingsaanvraag (timing nagaan)

• Indien projectspecifiek : aparte machtigingsaanvraag per project

• BelRAI  opleiding: voor alle professionals die includeren
• Nog te organiseren: cf. federaal lopend opleidingsplan BelRAI
• Wanneer? BelRAI 2.0 verwacht in het voorjaar

• Professionals: provider work life: voor de professionals die direct of indirect bij het 
project betrokken zijn (“die bewust zijn dat ze deel uitmaken van Integreo)
• Identificatie met de hulp van de projectcoördinatoren 

• Wat zijn de profielen van professionals die we willen includeren
• Hoe contacteren
• Hoe email adressen verkrijgen
• Hoe hun akkoord tot deelname verkrijgen

• Wanneer? Tijdens de interacties met de projecten (cf. vervolg ppt)
29



Procesindicatoren

30



Ontwikkeling transversale procesindicatoren
Doel: PDCA

Lijst van procesindicatoren op basis van de 18 kandidaatsdossiers:

- index van acties

- Voorgestelde indicatoren (door projecten zelf)

Rangschikking van gewicht van indicatoren op basis van

- Aantal projecten dat acties plannen gelinkt aan de indicator

- Aantal acties die dmv de indicator geëvalueerd kunnen worden

- Link met de 14 componenten van geïntegreerde zorg

Voorstellen voor procesindicatoren, gebaseerd op SMART -principe, met extra aandacht voor feasibility:

- zo veel mogelijk gebaseerd op externe bronnen

- administratie zo veel mogelijk vermijden
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Ontwikkeling indicatoren: gefaseerde aanpak
1. Starten met beperkt aantal indicatoren, gebaseerd op 

- externe databanken

- gegevens die eenvoudig te verzamelen zijn

2. Co-creatie van transversale indicatoren voor vaakvoorkomende, 
complexere acties

Doel: indicator voor alle 14 componenten

3. Ontwikkeling project-specifieke indicatoren
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Voorstel: online tool voor gegevensverzameling
Doel:

- ontwikkelingen/voortgang communiceren binnen project

- gestructureerde gegevens verzamelen voor (auto-) evaluatie

Werkwijze:

- Project definieert schrijf- en leesrechten

- Project definieert index van acties

- Continue registratie door betrokken zorgverleners  vraagt opvolging

- Zo veel mogelijk automatiseren

- Gefaseerde ontwikkeling: eenvoudig starten; gaandeweg  uitbreiden en 
eventueel koppelen aan gegevens andere databanken
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Voorstel: online tool voor gegevensverzameling

Fase 1: beperkt aantal transversale procesindicatoren meten in tool

Actie  

omschrijving

datum

deelnemers N/ID

opmerkingen

Medicatie Review  

omschrijving

23/6/2017

opmerkingen

ID patiënt

Training

omschrijving

25/1/2018

opmerkingen

2 patiënten, 4 
mantelzorgers

Training

omschrijving

25/1/2018

opmerkingen

P32843
P85462
IC5342 
IC3254
IC9436
IC2543

Casemanagement

omschrijving

Start 4/6/2017

ID patiënt

Stop 18/6/2017

opmerkingen

Zorgproces

omschrijving

Start 4/6/2017

ID patiënt

Stop 18/6/2017

opmerkingen

+ aantal  FTE 
Casemanagers

NEXT STEP: feedback via mail en bespreking tijdens individuele meetings? 34



Ontwikkeling projectspecifieke indicatoren

Next step: Individuele meetings tijdens de komende weken

Reflecteren over: 

- Hoe de voorgestelde transversale procesindicatoren gebruiken?

- Welke andere indicatoren wensen jullie te gebruiken?

- Hoe zijn deze gelinkt aan jullie actieplan en doelen?

- Hoe gegevensverzameling efficiënt organiseren?

35



Fase 2: co-creatie transversale procesindicatoren
Verdere ontwikkeling van transversale indicatoren mbt vaakvoorkomende acties en 
componenten zoals:

- Socio-culturele integratie

- Centraal telefoonnummer als contactpunt

- Ontwikkeling van multidisciplinaire guidelines

- Nieuwe financieringsvormen (rugzakjes, vouchers,…)

- Adverse events

- Klinische zorgprocessen: uitdieping

- Financiële flows

- Ontwikkeling van kwaliteitscultuur

- …

NEXT STEP: uitwerken tijdens workshops?
36



Plan 

• Proces voor zelfevaluatie

• Opmaken van indicatoren
• uitkomsten
• proces
• kosten
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• Ondersteuning door IMA
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• Link met de implementatie-analyse
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Dashboard
FAITH.be 

48



Dashboard: de ajuin

49

- Dashboard bevat verschillende lagen, zoals
een ajuin

- Laag 1: Status op dit moment

- Laag 2: Evolutie doorheen de tijd

- Laag 3: Subgroepen

- Laag 4: Geografische opdeling

- Progressief: hoe verder we zitten hoe
meer info meer mogelijk in dashboard

- Visualisaties: concepten die nog
uitgewerkt moeten worden, maar geven
idee van wat mogelijk gaat zijn



Dekkingsindicatoren: Inclusie

Profieldiagram, (Proportie van de 
administratieve populatie die 
geïncludeerd werd)

Proportie van de geïncludeerde
populatie behorend tot de 
administratieve populatie

Level 1: Profieldiagram
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Dekkingsindicatoren: Inclusie

Level 2: tijdslijn Level 3: Tijdslijn per subgroep (stratificatie)

Grafieken die lijken op de tijdslijn van level 2; 
laat toe om de informatie te visualiseren per 
subgroep

Level 4: geografische kaart van
- Geselecteerde doelgroepen
- Variatie over de tijd heen

10

30

60
70 72 75

0

20

40

60

80

100

jan/18 feb/18 mrt/18 apr/18 mei/18 jun/18

Inclusion % of patients

Proportion of the administrative population
included
Proportion of included population belonging to the
administrative population
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Dekkingsindicatoren: Inclusie

Aantal geïncludeerde professionals

Level 1: providers

20
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Dekkingsindicatoren: Inclusie

Level 2: tijdslijn Level 3: Tijdslijn per subgroep (stratificatie)

Grafieken die gelijken op de tijdslijn van level 
2; laat toe om de informatie te visualiseren 
per subgroep

Level 4: geografische kaart van
- Geselecteerde doelgroepen
- Variatie over de tijd heen
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70 72
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jan/18 feb/18 mrt/18 apr/18 mei/18 jun/18

Number of providers included

Number of included providers 53



Indicatoren i.f.v. zorg met hoge of lage toegevoegde waarde

Ratio aantal consulten bij een
specialist/ huisarts van de 
geïncludeerde populatie over de 
laatste 12 maanden

% van de geïncludeerde populatie
met ziekenhuisheropname binnen
de 30 dagen

1
10%

2
90%

1 2
% van de geïncludeerde populatie
m et2 of meer spoedopnames over 
6 maanden (per jaar)

1
10%

2
90%

1 2

2,1
Gemiddeld aantal artsenconsulten
(huisarts of specialist) van de 
geïncludeerde populatie gedurende
de laatste 12 maanden

% van de geïncludeerde
populatie met een globaal
medisch dossier over de laatste
12 maanden

0,15

Proportie van patiënten die > 10 
verschillende geneesmiddelen
hebben gebruikt (gedurende
minimum 3 maanden), over de 
laatste 12 maanden

Level 1
1

10%

2
90%

1 2

1
10%

2
90%

1 2
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Level 2: tijdslijn (zelfde principe voor alle indicatoren 
i.f.v. zorg met hoge of lage toegevoegde waarde) Level 3: Tijdslijn per subgroep (stratificatie)

Grafieken die gelijken op de tijdslijn van level 
2; laat toe om de informatie te visualiseren 
per subgroep

Level 4: geografische kaart van
- Geselecteerde doelgroepen
- Variatie over de tijd heen

0,2
0,19

0,17

0,13

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

2016 2017 2018 2021

Proportion of patients using ≥ 10 drugs
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Indicatoren i.f.v. zorg met hoge of lage toegevoegde waarde



Procesindicatoren: inclusie

Layer 1: sleutelindicatoren voor inclusie: overzicht

0

50

100

150

200

250

jun/18

Inclusion and screening of patients

N included N IC signed

N BelRAI screeners completed N EHR connected to the hub

N patients for which a full Belrai is requred N patients for which a full BelRAI was completed
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Procesindicatoren: inclusie
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Inclusion of patients 

N included

N IC signed

N BelRAI screeners completed

N EHR connected to the hub

Layer 2: tijdslijn
Layer 3: Stratificatie: tijdslijn per groepen
van patiënten

Layer 4: geografische kaart
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Procesindicatoren: inclusie
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N patients for which a full BelRAI was completed

Layer 2: tijdslijn van de screening
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Layer 3: Stratificatie: tijdslijn per groepen
van patiënten

Layer 4: geografische kaart



Procesindicatoren: synthese van geleverde zorg of 
actitiviteiten

CASE 
MANAGEMENT

N patients/casemanager

63
N patients in case 
management trajectory

1,6
N FTE CaseManagement

MEDICATION 
REVIEW

TRAINING

Proportion of included professionals 
who have completed a training

1
10%

2
90%

1
10%

2
90%

1 2
Proportion of included patients who 

have completed a training

4
N professionals who 

performed a medication 
review

23
Percentage of medications 

prescribed by INN

20
N medication reviews

CLINICAL CARE 
PATHWAYS

12
N patients in pathway 2

27
N patients in pathway 3

3
N patients in pathway 1
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Procesindicatoren: geleverde zorg
Case management

Layer 2: tijdslijn + vergelijking met guideline (= 40 patiënten/VTE CM, bijv. met verkeerslichten)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Moment 1 moment 2 Moment 3

N Patients/ FTE case managers

project guideline
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Procesindicatoren: geleverde zorg

Medicatiereview
Layer 2: tijdslijn

6 5 5 5 4 5
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20
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60

80
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120

jan/18 feb/18 mrt/18 apr/18 mei/18 jun/18

N Medication review (cumulative?)

N professionals performed medication review

Relative Number of medications prescribed by INN

Layer 4: geografische kaart
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Procesindicatoren: geleverde zorg

Zorgparcours 
Layer 2: tijdslijn; per zorgparcours
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Moment 1 moment 2 Moment 3 moment 4 moment 5

N patients per clinical trajectory

Pathway 1 Pathway2 Pathway 3 Pathway 4
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Procesindicatoren: training van patiënten

• Layer 2: tijdslijn; per training topic

0
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40

50

60

70

Moment 1 moment 2 Moment 3 moment 4 moment 5

N patients trained

inform them about their condition/treatment;

learn specific care skills

skills to participate in the decision making

therapeutic group sessions
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Procesindicatoren: training van professionals
Layer 2: tijdslijn

Layer 3: stratificatie per groep profssionals
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Plan 

• Proces voor zelfevaluatie

• Opmaken van indicatoren
• uitkomsten
• proces
• kosten

• Visualisatie van het dashboard

• Inclusieprocedure en geïnformeerde toestemming

• Ondersteuning door IMA

• Ondersteuning door FAITH.be

• Link met de implementatie-analyse
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Inclusieproces

Eerste contact= 
inclusie

Eerste contact≠ 
inclusie

Inclusie

• Nagaan indien de patiënt voldoet aan de 
criteria

• Informatie over het project
• Nagaan eConsent

• Delen van gegevens voor de zorg
• Information à propos de la collecte de données

• Delen van gegevens voor
projectmanagement

• Delen van gegevens voor de evaluatie
• Flagging: myCareNet
• Geïnformeerde toestemming?

• Toestemming wordt genoteerd door de 
professional
• In het patiëntendossier
• Checkbox in myCareNet

• BelRAI screener
• Volledige BelRAI indien boven cutoff

Vraag: wie is de professional die includeert?

De rollen van de professional die includeert
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Informed consent
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Informed consent (IC)

• Huidig IC:
• goedkeuring voor dashboard (auto-evaluatie)

• goedkeuring dat FAITH.be transversaal en externe evaluatie kan doen op een 
gekoppelde database en dashboard kan voeden

• goedkeuring inclusieprocedure en mogelijkheden opvolging geïncludeerden
door projectcoördinatoren

• Valt niet onder huidig IC:
• toegang projecten tot gekoppelde database

• extra projectspecifieke dataverzamelingen en koppelingen (incl. extra vragen)

68



Hoe verdergaan met IC in
co-creatie?
• Naast transversaal IC, projectspecifieke aanvullingen en 

projectspecifiek IC mogelijks noodzakelijk, mogelijk mits bijlage bij de 
machtigingsaanvraag

• Te bekijken door elk pilootproject met ondersteuning van FAITH.be

• Niet vandaag  wel moment bepalen (cf. na presentatie Nathan)
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• Proces voor zelfevaluatie

• Opmaken van indicatoren
• uitkomsten
• proces
• kosten

• Visualisatie van het dashboard

• Inclusieprocedure en geïnformeerde toestemming

• Ondersteuning door IMA

• Ondersteuning door FAITH.be

• Link met de implementatie-analyse
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IMA ondersteuning Support AIM

Cf. - Intervisie 17.07.17

- Overeenkomst pilootproject - RIZIV

• Reële kost, verwachte kost, 
budgetgarantie

• Indicatoren voor opvolging 
administratieve doelgroep

• Bijkomende data-ondersteuning

Cf. - Intervison 17.07.17

- Convention projet pilote – INAMI

• Coûts réels, coûts attendus, 
garantie budgétaire

• Indicateurs pour le suivi du 
groupe cible administratif

• Support d'information
supplémentaire
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Kosten Coûts
• 28.02.2018 

– Reële kost & verwachte kost 2016

– Detail van de uitgaven (ZIV-uitgaven, 
remgelden, supplementen) voor 69 
prestatiegroepen: tabellen voor 
administratieve doelgroep en totale 
bevolking in geografische regio en België

– Schriftelijke en mondelinge toelichting

• 30.09.2018 

– Reële kost & verwachte kost 2017

– Budgetgarantie & efficiëntiewinst 2017

– Detail van de uitgaven

• 28.02.2018 

– Coûts réels et coûts attendus 2016

– Détail des dépenses (AMI, tickets 
modérateurs, suppléments) pour 69 groupes 
de prestations: tableaux pour le groupe cible 
administratif et la population totale dans la 
zone géographique et en Belgique

– Explications écrites et orales

• 30.09.2018 

– Coûts réels et coûts attendus 2017

– Garantie budgétaire et gains d’efficience 2017

– Détail des dépenses
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Indicatoren administratieve doelgroep
Indicateurs groupe cible administratif

• Monitoring van globale evoluties en 
doelstellingen

• 30.03.2018 (jaarlijks)

• zie excel: “Indicatoren IMA-AIM Plan GZ-SS.xlsx”

1. Sociaal-economische kenmerken

2. Categorieën in de gezondheidszorg 

3. Prevalentie chronische aandoeningen

4. Gebruik gezondheidszorgen

– Raadplegingen en opnames 

– Medicijnen

– Verpleegkundige zorgen

– Verblijf in instellingen

• Monitorer des évolutions et objectifs 
globaux

• 30.03.2018 (annuel)

• voir excel: “Indicatoren IMA-AIM Plan GZ-SS.xlsx”

1. Caractéristiques socio-économiques

2. Catégories dans les soins de santé

3. Prévalence des maladies chroniques

4. Consommation des soins de santé

– Consultations et admissions

– Médicaments

– Soins infirmiers

– Séjours résidentiels
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Bijkomende data-ondersteuning 
Support d'information supplémentaire

zie Overeenkomst Art. 5

• Wat 

– bijkomende indicatoren of aanvullende 
gegevens

– simulatie van reële en verwachte kost na een 
aanpassing van de doelgroep of 
prestatiegroepen

– bijkomende analyses obv IMA-data

• Procedure 
– vraag voorleggen aan Interadministratieve

Cel

– Permanente Werkgroep beslist obv relevantie 
& tijdsinvestering

voir Convention Art. 5

• Quoi

– indicateurs supplémentaires ou informations
complémentaires

– simulation des coûts réels et attendus après une 
modification du groupe cible ou des groupes de 
prestations

– analyses supplémentaires à partir des données AIM

• Procédure

– formuler la demande à la Cellule Interadministrative

– Groupe de travail Permanent prend une décision en 
fonction de la pertinence et l’investissement en 
temps



Plan 

• Proces voor zelfevaluatie

• Opmaken van indicatoren
• uitkomsten
• proces
• kosten

• Visualisatie van het dashboard

• Inclusieprocedure en geïnformeerde toestemming

• Ondersteuning door IMA

• Ondersteuning door FAITH.be

• Link met de implementatie-analyse
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Ondersteuning door FAITH.be

• Meetings met volgen het ritme van de datalevering: per N maanden? 
Voor welke gegevens?

• Principe van ‘lerende gemeenschap’

• Intervisies

• Geïndividualiseerde ondersteuning
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Wat is een lerende gemeenschap?

• Een groep van mensen die samenkomen rond  
• een bepaalde vraag, 

• een bepaalde problematiek(en) 

• een passie

met als doel de ervaringen en kennis hieromtrent te delen en zich hierin te 
verdiepen door interactie op een regelmatige manier. 

• In de literatuur ziet men een evolutie van de doelstellingen in de tijd
• In het begin: vooral delen van informatie en kennis

• Meer recent: een tool om ook
• de praktijkvoering te optimaliseren

• De implementatie van goede praktijken te optimaliseren

77



Een lerende gemeenschap:
een combinatie van drie unieke elementen:

Een domein
van kennis

Een
gemeenschap
van mensen

Gemeenschappelijke
praktijkvoering
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De lerende gemeenschappen- concreet

WAT?

• Intervisies – activiteiten georganiseerd door de IAC

• Participatieve activiteiten georganiseerd door FAITH.be
• Uitdagingen i.v.m. kwaliteitscultuur, zelfevaluatie proces (PDCA)
• Participatieve inbreng van alle leden, op gelijke voet (identificatie van thema’s, enz.)
• Uitwisselen op basis van ervaringen, identificatie van goede praktijken…

WIE?

Geïntegreerde zorg in België= vele onbekenden> stakeholders van Integreo 
willen leren en nieuwe kennis opbouwen door ervaringen te delen

• Eerst en vooral projectne, maar ook leden van FAITH.be of van de IAC
• Subgroepen: tot 12 deelnemers, per taalgroep, type focus groep
• Coördinatoren + deelnemers te bepalen i.f.v. de thema’s
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De lerende gemeenschappen- concreet

81

Voorbeelden van workshops:

• Nieuwe transversale procesindicatoren opbouwen

• Delen van goede praktijkvoering voor de gegevensverzameling en 
monitoren

• Interpretatie van de resultaten, mogelijke aanpassingen en opbouwen 
van het jaarrapport

• …

• Over welke onderwerpen willen JULLIE ervaringen delen en leren?



Individuele ondersteuning
Relaties tussen projecten en FAITH.be referentiepersonen

Systematische ondersteuning
• Co-identificatie van specificieke indicatoren, gelinkt aan de actieplannen (zo 

vlug mogelijk!)

• Opmaken van het jaarrapport (template in opmaak)

Ondersteuning “on demand”
• Vragen over zelfevaluatie en de kwaliteitscultuur over het algemeen 

(monitoring, interpretatie, indicatoren, dashboard, PDCA…)
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Individuele ondersteuning

> Fiche invullen tijdens de pauze om een datum vast te leggen!

Region ID project Language Project Univ1 Univ2

Brussels BOOST FR St Gilles UCL ULiège

German

speaking
Gesundes Ostbelgien Ger German ULiège UCL

Walloon Rélian FR Seraing ULiège UCL

Walloon 3C4H FR Liège ULiège UCL

Walloon Chronilux FR Lux UCL ULiège

Walloon PACT FR La Louvière UCL ULiège

Walloon Resinamur FR Namur UCL ULiège

Flanders De Brug NL Kortrijk KUL UA

Flanders Empact! NL Poperinge KUL Ugent

Flanders De Koepel NL Oostende VUB UA

Flanders Zorgcontinuïteit en empowerment NL Sint Niklaas UA KUL

Flanders Zorgzaam Leuven NL Leuven UA VUB

Flanders Kansarmoede NL Tienen UA KUL

Flanders Multipathologie Vlaamse Ardennen NL Vlaamse Ardennen UGent VUB
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• Proces voor zelfevaluatie

• Opmaken van indicatoren
• uitkomsten
• proces
• kosten

• Visualisatie van het dashboard

• Inclusieprocedure en geïnformeerde toestemming

• Ondersteuning door IMA

• Ondersteuning door FAITH.be

• Link met de implementatie-analyse
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Onderzoeksvragen

• Hoe wordt het geïntegreerde zorgprogramma waargenomen door de 
stakeholders?

• Wat maakt dat een programma in zijn lokale context zijn 
doelstellingen al dan niet bereikt, 

• Betreffende de Triple aim (+ job tevredenheid en billijkheid) en de 14 
componenten van geïntegreerde zorg?
• Welke doelstellingen werden bereikt? Welke werden niet bereikt?
• Voor wie?
• Hoe en waarom?
• Welke aanpassingen waren nodig om deze objectieven te bereiken? Met 

welke middelen/resources?
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Gegevensverzameling

• Voor de 14 projecten
• Vragenlijsten gebaseerd op het ‘jaarrapport’ (1*/jaar)

• 1ste vragenlijst: april 2018 (opstarten)

• Case studie voor 3-4 projecten
• Interview & focus groep met stakeholders (1*/jaar)

• Interviews & focus groepen vallen samen met de meetings voor de 
ondersteuning met de projecten

• Voor de identificatie van stakeholders : samen met de ‘kern’ van het project
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Selectie van ‘cases’

• Selectiecriteria : diversiteit

• In functie van
• Regio (Vl vs. Bssl vs. W)

• Stedelijk – Landelijk - …

• Doelgroep (leeftijd? Somatisch vs. Mentaal? SES)

• Typologie van de acties (belangrijkste focus op behandeling vs. belangrijkste
focus op financiering vs. belangrijkste focus op gezondheidsdeterminanten)

• Typologie volgens zwaartepunt (ZH vs. eerstelijn)

• Governance : welke typologie?

• …
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2018

Vandaag

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

IMA export

30/03/18

Intervisions with IAC or FAITH.be

25/01/18

Intervisions

26/02/18

Intervisions

26/03/18

Intervisions

23/04/18

Intervisions

28/05/18

Intervisions

25/06/18

Intervisions

26/11/18

Intervisions

24/12/18

Intervisions

24/09/18

Intervisions

22/10/18

“Early steps” questionnaire 31/03/18 - 01/05/18

12/02/18 - 09/06/18
Planned individual meetings with

projects

Interviews/ focus groups for case studies 05/03/18 - 31/03/18

Tijdslijn van de interactie van FAITH.be & 
projecten
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NEXT STEPS voor projecten: Faith.be 

• individuele meetings met projecten in februari
- voorstel indicatoren
- Mogelijkheden dashboard(in samenwerking met Hdata.be)
- Proms, Prems,…- Hoe capteren contactdata (in samenwerking 

met Hdata.be)
- Informed consent
- Extra databronnen? Toegang? (in samenwerking met 

Hdata.be)
• Vragenlijst omtrent verloop conceptualisatiefase eind maart
• Casestudies – focusgroepen : voorjaar
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NEXT STEPS voor projecten: IMA 

• 28/02 oplevering gegevens rond budgetgarantie,

• op vraag van het project, bijkomene toelichting in de loop van 
maart, 

• 31/03 oplevering kernindicatoren voor administratieve doelgroep
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NEXT STEPS voor projecten : Healthdata.be

91

1. Onderzoeken hoe datacollectie bij patient kan:
- de extractie van mailadressen (tel) van geïncludeerde patiënten voor PROMs & PREMs of 

doorverwijzing via zorgverstrekkers

2. Nagaan of projecten bijkomende databronnen willen:
- Invullen request formulier leidt tot Individuele meetings met projecten indien bijkomende 

data gewenst: samen met FAITH.be

3. Worskhops of individuele ondersteuning bij (samen met Faith.be)
• Dashboard visualisatie
• Toegang tot welk niveau (statistieken)?
• Inbedding in bestaande software van gegevens die centraal worden opgevraagd in de 

projecten (monitoring activiteiten – zie procesindicatoren)
• Hoe mailadressen van professionals verzamelen voor de vragenlijsten voor 

professionals? Zelfde manier als patiënten (verkrijgen en zelf vragen of doorverwijzen)



ONDERTUSSEN….

Goedkeuring EC

Machtigingsaanvraag

Verdere afstemming tussen FAITH.be-Hdata.be omtrent
praktische ondersteuning projecten
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