
Enkele boodschappen…
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IMA-gegevens

Om het goed te begrijpen:

• Verschillende populaties

• Definitie van de parameters (IMA criteria)

• Nieuwe database – Gegevens 2014

• Verschil tussen ‘nationaal’ en opsomming van de 
gewesten

• ‘chronische aandoening’ op basis van 
geneesmiddelen / MOC

• Budget ziekenhuizen aan 100% 

• Budget ROB/RVT/CDV buiten federaal
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IMA-gegevens

Volgt nog:
• De parameter ‘Aantal personen met meerdere opnames in 

6 maanden tijd’

• ‘Uitgaven’ voor de ‘Verzorging door bandagisten (6de 
staatshervorming)’

• Uitleg voor negatieve waarden voor de supplementen bij 
‘RVT/ROB/Dagverzorgingscentra (6de staatshervorming)’ 

• De Lorenz-curve van de uitgaven

• De gegevens voor de administratieve doelgroep van de 4 
nieuwe projecten
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Goede praktijken 

• Regelmatig contact tussen coördinatoren van 
verschillende projecten

• Regelmatig contact met de overheden van de 
gewesten/gemeenschappen 

• Projectcoördinator  team van coördinatie 
(vb. complementair duo)
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Goede praktijken

• Werkgroepen oprichten per thema met experten 
uit de regio/partners (vb communicatie- financiële 
werkgroep)

• Werkgroepen laten leiden door verschillende leden 
van het consortium 

• Patiënten worden betrokken bij de verschillende 
fasen van het project 

• Presenteren van het project bij verschillende 
beroepsgroepen in de regio draagvlak 
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Praktische Fiches op website

• Risicostratificatie van de Bevolking en Cartografie
van de Middelen

• Empowerment van de patiënt: UPDATE
• Ondersteuning van mantelzorgers: : UPDATE
• Casemanagement NIEUW
• Sociale en professionele reïntegratie
• Ontwikkeling van Kwaliteitscultuur NIEUW
• Zelfevaluatie als onderdeel van Ontwikkeling van 

Kwaliteitscultuur NIEUW
• Change Management NIEUW
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Integreo.be/documentatie 

Overzicht van Psy107 en P3 projecten actief in 
de regio van de 20 kandidaat pilootprojecten 

geïntegreerde zorg
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Next steps

• Draft Template Locoregionaal actieplan

• Volgende praktische fiches: Visie & 
doelstellingen; Overleg & Coördinatie; 
Zorgcontinuïteit; …

• Intervisies
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Intervisies projectcoördinatoren

Donderdag 26/01

9.30 – 13.30

Dinsdag 21/02

9.30 – 13.30

Donderdag 16/03

9.30 – 13.30

• Inhoud nog te bepalen

• Ideeën welkom

• Uitwisseling ervaring, 
kennis

• CO – CREATIE!
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HARTELIJK DANK

Vergeet niet het formulier met uw 
vragen en uw evaluatie
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