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Algemeen opzet van de wetenschappelijke
EVALUATIE
• Doel van de wetenschappelijke evaluatie: de processen identificeren

die het best toelaten om het systeem te laten evolueren naar
geïntegreerde zorg.
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Algemeen opzet van de wetenschappelijke
BEGELEIDING
• Doel van de wetenschappelijke begeleiding: ondersteuning van het 

tot stand brengen van een kwaliteitscultuur in de projecten
(zelfevaluatie-monitoring-…) als onderdeel van geïntegreerde zorg



Algemeen opzet van de wetenschappelijke
EVALUATIE en BEGELEIDING
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2017

2018

2019
2020

…∞

ROL van FAITH.BE
Kortetermijn: Evaluatie en 
ondersteuning voor zelfevaluatie

Langetermijn:
Ondersteuning voor het tot stand brengen van 
een monitoringsysteem



Perspectief van een PGZ
Evolutie in de tijd in de richting van geïntegreerde zorg
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Tijdsbestek

Locoregionaal

Regio’s en 
gemeenschappen

Federaal 

Opeenvolging van 
interventies en beleid

……

Algemene 
evolutie voor de
Triple Aim 2+



Het gaat erom een dynamiek op te starten
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Evaluatie
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Algemene 
evolutie voor de
Triple Aim 2+

Tijdsbestek

Locoregionaal

Regio’s en 
gemeenschappen

Federaal

Opeenvolging van 
interventies en beleid

……

Indicatoren “uitkomsten” 
(populatie, patiënt, kosten, 

professionals)

Indicatoren «activiteiten» 
en middelen

(gelinkt aan componenten)

Documentatie van 
kritieke incidenten

Interviews en 
focusgroepen + 

jaarverslag

Wat?

Waarom?

Hoe?



Monitoringssysteem – evaluatie – actie
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Tijdsbestek

Locoregionaal

Regio’s en 
gemeenschappen

Federaal 

Opeenvolging van 
interventies en beleid

……

Dashboard gevoed 
door routine data

Beheersstructuren en 
bestuursinstrumenten 

op verschillende 
niveaus

Algemene 
evolutie voor de
Triple Aim 2+



De luiken van de wetenschappelijke begeleiding

Evaluatie
(Vergelijkende) studie 
van efficiëntie en 
kosten  
Implementatiestudie

Monitoringssysteem –
evaluatie – actie

Ondersteuning 
van de lokale 
partners in de 
PGZ
Ondersteunings
mechanismen 
voor de IAC
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Voorwaarden op niveau van PGZ, 
federaal en deelstaten voor een 
optimale wetenschappelijke 
begeleiding
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Wat mogelijk niet aanwezig is bij aanvang van het 
PGZ en daardoor problemen kan opleveren

• Een inter-organisatorische bestuur, met de mogelijkheid tot optimale 
besluitvorming

• Operationeel change management door een team dat toegewijd is 
aan het uitvoeren van besluiten 

• Een optimale beschikbaarheid van gegevens voor de (zelf)evaluatie  

• Een leercultuur gebaseerd op praktijkevaluatie
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Voorstel van een gefaseerde aanpak

• Afhankelijk van de afname van onzekerheden
• De beschikbaarheid van een toegewijd team op lokaal niveau, ondersteund 

door een bestuursstructuur

• Beschikbaarheid van gegevens
• Begin met IMA + BelRAI screener + data specifiek door FAITH.be verzameld

• Uitbreiding afhankelijk van de beschikbaarheid van routine data 
• Wettelijk kader (aanvraag Privacy Commissie, etc.)

• Technisch kader (interoperabiliteit)

• Veranderingen in de praktijk (elektronisch patiëntendossier gedeeld tussen thuissituatie-
instellingen + interprofessioneel)

• …
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Het evaluatieprotocol is work-in-progress

12



De luiken van de wetenschappelijke begeleiding

Evaluatie
(Vergelijkende) studie 
van efficiëntie en 
kosten  
Implementatiestudie

Monitoringssysteem –
evaluatie – actie

Ondersteuning 
van de lokale 
partners in de 
PGZ
Ondersteunings
mechanismen 
voor de IAC
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(Vergelijkende) studie 
effectiviteit en kosten



Effectiviteitsmaten
• Gezondheid van de bevolking

• Activiteiten van het dagelijks leven
• Instrumentele activiteiten van het dagelijks leven
• Arbeidsongeschiktheid
• Vermijdbare sterfte 
• Vermijdbare ziekten (zie vnl. VfM)

• Patiëntervaringen 
• PROMs
• PREMs

• Ervaringen van professionals
• Werktevredenheid
• Houding ten opzichte van werken in multidisciplinaire teams
• Ziekteverzuim
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3 types populaties
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Administratieve 

populatie  

(A) 
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(B) 

Subsample van de 

operationele 

/begunstigde 
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2020 

  

 

  

?



Gezondheid van de populatie

• Activiteiten van het dagelijkse leven

• Instrumentele activiteiten van het dagelijkse leven

• Arbeidsongeschiktheid

• Vermijdbare morbiditeit

• Vermijdbare mortaliteit
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BelRAI screener
(Steekproef B)

IMA

Statbel

http://wiki.belrai.org/fr/Wiki.jsp?page=SCR


3 types populaties
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Beleving van de patiënt: 100/PGZ

PROMs : EQ-5D-5L

5 vragen + VAS

1. Mobiliteit

2. Autonomie van de persoon

3. Gebruikelijke activiteiten

4. Pijn/ongemak

5. Angst / Depressie

• Visuele analogische schaal (VAS) : “Beste” 
versus “slechtste” gezondheid die u zich kan 
voorstellen 

PREMs: PACIC 20 (26) 

5 domeinen

1. Betrokkenheid van de patiënt

2. Beslissingsondersteuning

3. Doelgerichte zorg

4. Oplossen van problemen

5. Follow-up en coördinatie

• NIET door zorgverleners & partners van de 
PGZ (social desirability bias)
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9 0

8 0

7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

100

0

FAITH.beMet de hulp van



Beleving van professionals

• Werktevredenheid
• IHI Whole System Measures 2.0 (vrij vertaald)

• Attitude t.o.v. multidisciplinair werken
• Nog te beslissen

• Ziekteverzuim
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1. De setting waar ik werk is 
goed
2. Ik ben fier op mijn plaats van 
tewerkstelling
3. Hier werken is zoals deel
uitmaken van een grote familie
4. Het moraal in mijn setting is 
hoog
5. Ik hou van mijn job

IMA indien afwezig wegens
ziekte> 1  maand (werknemer)

FAITH.beMet de hulp van



3 types populaties
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Kosten: die routinematig gemeten kunnen worden
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Totale kosten
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Verdeling van de kosten

24

RIZIV

4
0

 g
ro

ep
en

 v
an

 
zo

rg
it

em
s

Gefede-
reerde

entiteiten

patiënt

RIZIV

4
0

 g
ro

ep
en

 v
an

 
zo

rg
it

em
s

Gefede-
reerde

entiteiten

patiënt

Project

T-1 T-0 T-0-1-n

Start-up kosten
rrageImplementatiekosten

Thuishulp

Coördinatie

Gezondheidspromotie

Mantelzorg

…

?

?

Ziekenhuiskosten

Kosten HA

Medicijnkosten

Imagingkosten

Thuiszorgkosten

…. 



VfM (value for money) 
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http://www.health.org.uk/newsletter/eight-
case-studies-show-you-can-improve-
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Een pragmatische benadering die de twee 
luiken combineert
• Begin met de beschikbare data 

• Progressie in de ontwikkeling van indicatoren

• Vergelijking van de verschillen door de tijd heen tussen de PGZ

• Vergelijking op een aantal elementen (indien mogelijk) met een 
vergelijkingsgroep «zonder project» (waarschijnlijk geëxtraheerd uit 
de permanente steekproef van de IMA)
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Een pragmatische benadering die de twee 
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Een pragmatische benadering die de twee 
luiken combineert
• Begin met de beschikbare data 

• Progressie in de ontwikkeling van indicatoren
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Design Populatie van belang / Sample Data Methode Studieonderwerp

Populatie 

gebaseerde 

time series  

(sample A)

Gehele populatie (OF  geïncludeerd ) in de 

administratieve populatie (A)

IMA - HIS-Farmanet en 

Kruispuntbank

- Time-series  

- Matching van de 

controlegroep via 

propensity scores

- Stratificatie via IMA en 

Kruispuntbank data

- Volksgezondheid

- Kosten

Project

gebaseerd 

cohort 

(sample B)

De hele operationale/begunstigde 

populatie(B), met informed consent en 

BelRAI screener ingevuld

Data verzameld door de PGZ: BelRAI 

screener en andere project 

specifieke data (PSD)

- Cohort studie design

(follow-up van individuen)

- Vergelijking tussen PGZ

- Stratificatie met IMA, 

Kruispuntdatabank en

BelRAI screener

- Volksgezondheid

- Kosten

- Value for money 

rechtvaardigheid en 

efficiëntie

Korte termijn: IMA

Lange termijn: Routinematig

beschikbare data (eHealth)

Link met rijksregisternummer (RRN)

Sub-cohort 

FAITH.be 

(sample C)

Gelaagde randomisatie van cohort (B) PROMs en PREMs (FAITH.be 

verzameling)

- Patiëntervaring 

Gestratificeerde herhaalde sub-samples 

van bij een project betrokken 

professionals?

Gerelateerd aan 

werkleven/werktevredenheid 

professionals (FAITH.be verzameling)

Stratificatie gebaseerd op 

representativiteit van de 

verschillende zorgverleners

- Werkleven van 

professionals



Starten met beschikbare data

2017

• IMA/AIM

• Statbel

• Volksregister
• + werken met de 

PGZ om de 
regionale bronnen
te identificeren
waar data 
routinematig
kunnen gebruikt
worden

2018

• Idem 2017

• +ziekenhuizen?

• (+ Regionale
bronnen, maar 
orkestratie op 
macro-niveau)

2019

• Idem 2018

• + Gegevens G 
& G 
(welzijnszorg)?

2020

• Idem 2019

• + gegevens
EPD?

30

2017

• Subsample 
FAITH.be:

• PREMs & PROMs

2018

• Subsample 
FAITH.be:

• PREMs & PROMs

2019

• Routine PREMs
& PROMs ?

2020
• Routine

PREMs & 
PROMs ?
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Design Populatie van belang / Sample Data Methode Studieonderwerp

Populatie 

gebaseerde 

time series  

(sample A)

Gehele populatie (OF  geïncludeerd ) in de 

administratieve populatie (A)

IMA - HIS-Farmanet en 

Kruispuntbank

- Time-series  

- Matching van de 

controlegroep via 

propensity scores

- Stratificatie via IMA en 

Kruispuntbank data

- Volksgezondheid

- Kosten

Project

gebaseerd 

cohort (sample

B)

De hele operationale/begunstigde 

populatie(B), met informed consent en 

BelRAI screener ingevuld

Data verzameld door de PGZ: BelRAI 

screener en andere project 

specifieke data (PSD)

- Cohort studie design

(follow-up van individuen)

- Vergelijking tussen PGZ

- Stratificatie met IMA, 

Kruispuntdatabank en

BelRAI screener

- Volksgezondheid

- Kosten

- Value for money 

rechtvaardigheid en 

efficiëntie

Korte termijn: IMA

Lange termijn: Routinematig

beschikbare data (eHealth)

Link met rijksregisternummer (RRN)

Sub-cohort 

FAITH.be 

(sample C)

Gelaagde randomisatie van cohort (B) PROMs en PREMs (FAITH.be 

verzameling)

- Patiëntervaring 

Gestratificeerde herhaalde sub-samples 

van bij een project betrokken 

professionals?

Gerelateerd aan 

werkleven/werktevredenheid 

professionals (FAITH.be verzameling)

Stratificatie gebaseerd op 

representativiteit van de 

verschillende zorgverleners

- Werkleven van 

professionals



Inclusieproces van de patiënt, geïncludeerd in 
een PGZ en link met de evaluatie

• Identificatie van de patiënt, op basis 
• Van de inclusiecriteria van de PGZ voor de operationele doelgroep

• Van de inclusieprocessen van de patiënten in de PGZ (door wie, 
wanneer, hoe, waar?)
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Inclusieproces van de patiënt, geïncludeerd in 
een PGZ en link met de evaluatie

• Bij inclusie:
• Akkoord vragen aan de patiënt (uitleg over Integreo & informed consent)

• De verklaring aan het sectorieel comité van de privacycommissie en 
• Het akkoord aan het ethisch comité 

• gebeuren door FAITH.be voor de start van de PGZ

• Akkoord van de patiënt wordt gevraagd:
• Voor het delen van gegevens met andere zorgverleners, met wie er een therapeutische relatie

bestaat (gedeeld beroepsgeheim);
• Voor het delen van gegevens voor de evaluatie van de PGZ. Dit houdt in dat gegevens m.b.t. de 

gezondheid en gezondheidskosten worden gelinkt. In dit proces blijft de patiënt anoniem
(geëncrypteerde gegevens en koppeling door TTP);

• Dit akkoord zal ook een paragraaf bevatten waarinbeschreven wordt dat de patiënt kan 
uitgenodigd worden om deel te nemen aan PREMs & PROMs.

• Dergelijk akkoord is nooit definitief. Op elk moment kan de patiënt zijn akkoord
terugtrekken, zonder negatieve gevolgen, en zonder zich te hoeven verantwoorden.
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Inclusieproces van de patiënt, geïncludeerd in 
een PGZ en link met de evaluatie

• Welke gegevens worden opgevraagd bij inclusie in de PGZ ?
• Minimale gegevens bij intake – in afwachting van een automatische extractie uit het EPD in de 

toekomst

• Belangrijkste diagnose(s) 

• BelRAI screener
• Bij wie een deel “sociale ondersteuning” zou worden toegevoegd*, 

• + een vraag “Heeft u zorg, diensten of behandelingen moeten weigeren tijdens de vorige 12 maanden, omwille 
van financiële redenen?”

• + vragen rond Gezondheidsgedrag (vnl. verslaving: tabak, alcohol, drugs) 

momenteel niet beschikbaar

• Aangeven of de patiënt zijn toestemming heeft gegeven of niet

• Het markeren “flaggen” van de geïncludeerde patiënten in het PGZ gebeurt via myCarenet
• De gegevens van de gemarkeerde patiënten in myCarenet kunnen gekoppeld worden aan de IMA-

gegevens
34

(*) al in de BelRAI-HC 

http://wiki.belrai.org/fr/Wiki.jsp?page=SCR


Een pragmatische benadering die de twee 
luiken combineert
• Begin met de beschikbare data 

• Progressie in de ontwikkeling van indicatoren

• Vergelijking van de verschillen door de tijd heen tussen de PGZ

• Vergelijking op een aantal elementen (indien mogelijk) met een 
vergelijkingsgroep «zonder project» (waarschijnlijk geëxtraheerd uit 
de permanente steekproef van de IMA)
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Design Populatie van belang / Sample Data Methode Studieonderwerp
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De luiken van de wetenschappelijke
begeleiding

Evaluatie
(Vergelijkende) studie 
van efficiëntie en 
kosten  
Implementatiestudie

Monitoringssysteem –
evaluatie – actie

Ondersteuning 
van de lokale 
partners in de 
PGZ
Ondersteunings
mechanismen 
voor de IAC
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Implementatiestudie



Implementatiestudie

• Doelen
1. Identificeren van beslissende factoren die leiden tot successen 

of mislukkingen van het PGZ, binnen hun context;
2. De kwantitatieve studie informeren over gegevens waar dieper 

op moet worden ingegaan;
3. het team verantwoordelijk voor de ondersteuning van de 

zorgprogramma informeren over de belangrijkste drivers voor 
succes;

4. Een algemeen theoretisch kader ontwikkelen dat de 
sleutelfactoren beschrijft, die leiden tot succes of mislukken van 
een PGZ.
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Hoe gaan wij dit doen?

multiple case studie
(bij 3-5 PGZ)

Analyse van de 20 programma’s

D
iep

te van
 d

e
 an

alyse
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De luiken van de wetenschappelijke
begeleiding

Evaluatie
(Vergelijkende) studie 
van efficiëntie en 
kosten  
Implementatiestudie

Monitoringssysteem –
evaluatie – actie

Ondersteuning 
van de lokale 
partners in de 
PGZ
Ondersteunings
mechanismen 
voor de IAC

42



Ondersteuning bij self-assessment en de 
ontwikkeling van een kwaliteitscultuur

•Doelen
• Ontwikkelen kwaliteitscultuur

• Versterking van het design van het PGZ en zijn prestaties

• Versterking van de skills voor zelfevaluatie

methodologische ondersteuning
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Uitkomstindicatoren

Multiple indicatoren

Proces- en structuur-
indicatoren

De frequentie te bepalen: tweejaarlijks, jaarlijks

Ontwikkeling van de 14 
componenten in alle acties

Het totale plan van geïntegreerde 
zorg

Triple 
AIM

+ recht
vaardig

heid
+

Job 
tevrede
nheid

14 com-
ponenten

Proximale
uit-

komsten

Implementatiefase (na acceptatie)



Indicatoren opgemaakt in overleg met de PGZ

Uitkomstindicatoren

• Inventaris van PGZ die al 
metingen a.h.v. indicatoren
voorstellen

• Op basis van gevalideerde tools

Dekkings- en procesindicatoren (focus op 
de activiteiten die ontplooid worden)

• In functie van de activiteiten die 
door de PGZ voorgesteld worden

• Co-creatie met elk PGZ

45

Overeenstemming tussen de project-specifieke
tools en die van FAITH.be, i.e. 
gemeenschappelijk aan alle PGZ maar 
vertrekkend van wat al bestaat, indien mogelijk



Feb-Maart 17
April-

Mei 17
Juni-Aug

17
Sep-Dec

17
Jan-

Maart 18
April-

Juni 18
Juli-Sep 

18
Okt-Dec

18
Jan-

Maart 19
April-

Juni 19
Juli-Sep 

19
Okt-Dec

19
Jan-

Maart 20
April-

Juni 20

Ondersteuning door FAITH.be
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ImplementatiefaseConceptualisatie
fase

Zodra de 
activiteiten zijn
vastgelegd
 co-constructie

van indicatoren

Opleiding. bijv. 
• rond het gebruik van 
indicatoren,
• PDCA strategiën,
• Kritische incident 
analyse, …

Opleiding.
Thema’s te bepalen
op basis van info van 
CoP

Opleiding.
Thema’s te bepalen
op basis van info van 
CoP
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Voorwaarden voor de zelfevaluatie
 kwaliteitscultuur ontwikkelen

Operationeel 
team

Functioneel 
dashboard

Samenwerkings
verbanden

Financieel plan
Visie, doelen en 

gedeeld 
projectplan



Ondersteuning door FAITH.be
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Reflecterende analyse

Dashboard

Middelen

Activiteiten

14 comp, 3 
niveaus

Triple aim + 
eq en jobt.

Kritieke incidenten

Jaarlijks rapport
Communities of 

practice

Locoregionaal plan

Gestructureerde 
discussie

plan

Check

Act

Referenten per 
project 

(geografisch): 
"helpdesk"



Dashboard
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Kosten
Outcomes

Incident 
critique

Implementatie 14 componenten



Juni-Aug 17
Sep-Dec

17
Jan-

Maart 18
April-

Juni 18
Juli-Sep 

18
Okt-Dec

18
Jan-

Maart 19
April-

Juni 19
Juli-Sep 

19
Okt-Dec

19
Jan-

Maart 20
April-

Juni 20

Tijdslijn m.b.t. structurele interactie met de PGZ:
1. Gegevensverzameling voor de implementatie-analyse

a. Voor alle PGZ: jaarlijkse online vragenlijsten
b. (enkel voor 3-5 PGZ) ontmoetingen voor focusgroepen met 

stakeholders
2. Ontmoetingen voor ondersteuning aan PGZ, met feedback
3. Ondersteuning voor het opstellen van het jaarrapport van het PGZ

Rapport Rapport Rapport
Vragen-
lijsten

Vragen-
lijsten

Vragen-
lijsten

Ont-
moetingen

CoP CoP CoPCoP CoP CoP
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Ont-
moetingen

Ont-
moetingen



Feb-Maart 17
April-

Mei 17
Juni-Aug

17
Sep-Dec

17
Jan-

Maart 18
April-

Juni 18
Juli-Sep 

18
Okt-Dec

18
Jan-

Maart 19
April-

Juni 19
Juli-Sep 

19
Okt-Dec

19
Jan-

Maart 20
April-

Juni 20

Ondersteuning door FAITH.be
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ImplementatiefaseConceptualisatie
fase

Zodra de 
activiteiten zijn
vastgelegd
 co-constructie

van indicatoren

Opleiding. bijv. 
• rond het gebruik van 
indicatoren,
• PDCA strategiën,
• Kritische incident 
analyse, …

Opleiding.
Thema’s te bepalen
op basis van info van 
CoP

Opleiding.
Thema’s te bepalen
op basis van info van 
CoP


