
Geïntegreerde zorg voor 
een betere gezondheid

Projecten : financiële aspecten

Intervisiedag - 6 december 2016



Work in progress

• Infodag 13 oktober 2016

• Financiële werkgroep  25 november 2016

• Eerste berekeningen “verwachte kost” 
per project 
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Begrippen

Doelgroep

Gebundelde zorg

Budgetgarantie

Gebundelde financiering

Gebundelde betaling
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Doelgroep
Gids : 
De formulering van de doelgroep houdt rekening met:
• het moet gaan over chronisch zieken , zonder beperking 

voor wat leeftijd, eventuele comorbiditeit of polypathologie 
betreft 

• de doelgroep bestaat uit (groepen van) rechthebbenden 
met verschillende chronische aandoeningen 

• deze doelgroep dient bovendien voldoende groot – enkele
duizenden

• Progressieve uitbreiding
• Inclusiecriteria : voldoende nauwkeurig om financiële 

gevolgen in kaart te kunnen brengen
• bijzondere aandacht moet worden besteed aan de meest

kwetsbare bevolkingsgroepen en aan de vermindering van 
bestaande ongelijkheden in de gezondheidszorg. 
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Doelgroep

Administratieve doelgroep

Operationele doelgroep

Onderscheid wordt gemaakt omdat 
projecten de intentie hebben om 
rechthebbenden te betrekken die niet direct 
kunnen gekoppeld worden aan IMA-
gegevens 
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Administratieve doelgroep

• De rechthebbenden die beantwoorden aan door het 
project vooropgestelde en op IMA niveau meetbare 
kenmerken : combinatie van 98 kenmerken.

• Het gaat enkel om rechthebbenden met woonplaats in 
de regio van het project 

• Indien een ambitieus project deze keuze maakt kan de 
administratieve doelgroep overeenkomen met de 
ganse bevolking van een regio

• Deze doelgroep zal de financiering van een project 
bepalen in kader van budgetgarantie en van 
gebundelde betaling. 
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Voorbeelden administratieve doelgroep

Alle rechthebbenden met:
• statuut chronische aandoening [gedurende 8 trimesters een 

uitgaven voor ZIV van  > 300 euro of recht op forfait chronisch zieken 
(minimum bedrag van remgeld + afhankelijkheidssituatie)]

• minstens 3 hospitalisaties in het voorbije jaar
• minstens 5 geneesmiddelen en statuut chronische 

aandoening
• een chronische aandoening : op basis van proxy’s
• minstens 2 chronische aandoeningen én meerdere 

opnames in 1 jaar en ofwel statuut chronische aandoening  
ofwel MAF chronische ziektes ofwel MAF terugbetaling

• minstens 1 van de volgende aandoeningen : vaat- en 
hartziekte, COPD, astma, diabetes, muco, parkinson, 
alzheimer, nierinsufficiëntie
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Operationele doelgroep

• Rechthebbenden voor wie daadwerkelijk 
zorgafspraken worden gemaakt

• Hierbij kunnen rechthebbenden zitten van 
buiten de regio van het project.

• Rechthebbenden worden bij de VI gevlagd

• Inclusiecriteria worden bepaald door elk
project; Evaluatie m.b.t. inclusie : 
wetenschappelijke equipe. 
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Voorbeelden operationele doelgroep

Alle rechthebbenden met:

• chronische aandoening

• statuut chronische aandoening en Bel-schaal

• statuut chronische aandoening en 
neurologische of cardiale aandoening

• tenlasteneming op basis van criteria van  
GDT/SEL/CCSD

• Katz-score + tenlasteneming door thuishulp
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Voorbeelden administratieve doelgroep (A) 
versus operationele doelgroep (O)
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A = personen met statuut chronische 
aandoening

O = idem, maar bijkomend neurologische of 
cardiale aandoening



Voorbeelden administratieve doelgroep (A) 
versus operationele doelgroep (O)
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A = personen met statuut chronische 
aandoening

O = persoon met chronische aandoening



Voorbeelden administratieve doelgroep (A) 
versus operationele doelgroep (O)
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A = rechthebbenden met  chronisch ziekte (proxy’s IMA) 
O = alle rechthebbenden met chronische ziekte, inclusief 
dié rechthebbenden die bij IMA niet als chronisch ziek 
zijn herkend.

Aangezien in de operationele doelgroep ook 
rechthebbenden kunnen zitten van buiten de regio is het 
mogelijk dat de operationele doelgroep groter is dan de 
administratieve doelgroep. 



Operationele doelgroep

Gids : deze doelgroep zou bij aanvang = een paar duizend 
rechthebbenden.
Verwachting op het einde van het project : 10 % van de 
bevolking = cijfer dat gelijkaardig is met het aantal 
rechthebbenden met statuut chronische aandoening.
Voorstel van traject :
2017 : 1 % van de  bevolking
2018 : 4 %
2019 : 6 %
2020 : 8 %
2021 : 10 %.
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Gebundelde zorg
Gebundelde zorg : de zorg- en hulpverlening waarop het project wenst in te 
zetten om, in het kader van de 14 componenten, de doelstellingen (3AIM, 
Equity, aantrekkelijkheid zorgberoep) te bereiken,

Gids : het op te richten consortium bestaat ten minste uit de volgende actoren: 

• 1ste lijns-actoren (minimaal: huisartsen en thuisverpleegkundigen, met de 
mogelijkheid tot uitbreiding naar apothekers, kinesitherapeuten, 
tandartsen...),

• 2de lijns-actoren (ziekenhuizen en diverse betrokken afdelingen); 

• partners uit de woonzorg en de thuiszorg,

• verschillende medische specialismen die vaak betrokken zijn bij chronische 
zorg,

• één of meer overlegstructuren met een representatieve vertegenwoordiging 
in het gebied van het consortium

• één of meer rechthebbenden-, mantelzorg-, en familieverenigingen.

Lijst van verstrekkingen in gebundelde zorg komt hiermee minstens overeen.
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Budgetgarantie

De federale overheid voorziet een systeem van 
‘budgetgarantie’ en desgevallend nieuwe manieren 
van financieren om deze budgetgarantie te bieden.  

Concreet garandeert de federale overheid dat het 
project de middelen ontvangt voor de kosten die men 
zou verwachten, uitgaand van een nationale
referentie en rekening houdende met de concrete
kenmerken van de doelgroep binnen de regio van dat 
project.
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Voorgestelde principes Budgetgarantie

• Voor de verstrekkingen met ZIV-tegemoetkoming
• Slaat ook op de wettelijke persoonlijke aandelen (die in 

regulier kader worden gevraagd !) en die omwille van niet 
meer of minder uitvoeren van verstrekkingen, niet meer 
verschuldigd zijn. 

• Budgetgarantie wordt bepaald op basis van de 
administratieve doelgroep (inwoners binnen de regio). 

• Budgetgarantie wordt uitgedrukt in een bedrag per 
rechthebbende (per jaar). 

• Budgetgarantie wordt berekend na afloop van het 
kalenderjaar : a posteriori. 

• Voor de duur van het project. Intussen: nagaan hoe 
gebundelde betaling kan worden verankerd en hoe een 
systeem van “shared savings” kan tot stand gebracht 
worden na afloop van de projecten.
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Wat in budgetgarantie

• De budgetgarantie wordt minstens berekend op de 16 
groene prestatiegroepen uit de lijst van 40.

• Uitgaven BFM : enkel variabel deel. Van een ziekenhuis 
kan wel worden verwacht dat zij middelen, binnen het 
vast gedeelte, inzet in het project : medewerkers, ICT, 
lokalen, vorming, ondersteuning, …

• Rekening houden met rechthebbenden met 
uitzonderlijk hoge kost (outliers)

• De wettelijke persoonlijke aandelen

• Uitgaven grensoverschrijdende zorg (nog in onderzoek)
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Berekening van de verwachte kost t.a.v. 
de reële kost

• Deze berekening bepaalt in welke mate aan een project bijkomende
middelen zullen gestort worden. Een project zal nooit middelen 
moeten terugstorten maar eventueel bijsturen (of eventueel stoppen)

• De verwachte kost = A : wordt jaarlijks berekend op basis van het 
model van de financiële verantwoordelijkheid  :

– Basis = IMA-gegevens

– De vastgestelde consumptie van de verstrekkingen (minstens in de 
16 groene groepen van verstrekkingen) 

– In België verricht voor de rechthebbenden die beantwoorden aan 
de criteria van de administratieve doelgroep binnen de regio van 
het project

– Waarbij de berekende kost wordt genormaliseerd volgens de 
specifieke kenmerken waaraan de doelgroep van een regio voldoet 
(zie lijst van parameters “financiële verantwoordelijkheid VI’s”)

 Resultaat : een bedrag per rechthebbende per jaar = A.
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Berekening van de verwachte kost t.a.v. 
de reële kost

• De reële kost (R) wordt jaarlijks berekend op 
basis van

– IMA-gegevens voor de rechthebbenden binnen de 
regio (nog te bevestigen : op basis van 
facturatiedatum of prestatiedatum)

– De vastgestelde consumptie van de verstrekkingen 
(minstens in de 16 groene groepen van 
verstrekkingen) 

– Op basis van alle rechthebbenden binnen de 
administratieve doelgroep. 
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Uitkeren efficiëntiewinst 

• Referentiekost (reële kost project) is steeds 2016 (als 
gekend, zoniet 2015). Opdat de kost in de jaren 2017, 
2018, … kan worden vergeleken met de referentiekost, 
moet deze positief of negatief worden geherwaardeerd

• In geval een project zijn administratieve doelgroep of 
groepen van verstrekkingen aanpast, zal deze 
berekening opnieuw gemaakt worden, vertrekkende 
vanuit dezelfde referentieperiode 2016 (als gekend)

• Als project de kost kan laten dalen : efficiëntiewinst
wordt steeds uitgekeerd
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Uitkeren efficiëntiewinst 

• Voorstel houdt rekening met een 
onzekerheidspercentage van 5 % aangezien het 
toegepaste model van normalisatie niet alle 
verschillen kan uitleggen (onder voorbehoud van 
akkoord Financiële werkgroep, Verzekeringscomité 
en Beleidscel)

• Er worden 3 situaties voorzien :
– Een project met een kost in 2016 die hoger is dan de 

kost die men zouden verwachten (=A) verhoogd met een 
5% marge = ZONE X (rood).

– Een project met een kost in 2016 die zich situeert tussen 
A + 5% marge en A- 5% marge = ZONE Y (blauw).

– Een project met een kost in 2016 die zich situeert onder 
A - 5% marge = ZONE Z (groen). 
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Wanneer efficiëntiewinst storten ?
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Referentie-

kost 2016 Marge

X1
+ p % B

Y1 A

Y1

- p % C

Z1

2020 20212017 2018 2019

Zone Y

Zone X

Zone Z



Uitkeren efficiëntiewinst 

• Deze zone (X, Y of Z) bepaalt de wijze waarop 
efficiëntiewinsten zullen uitgekeerd worden

• Efficiëntiewinsten worden door Riziv uitbetaald 
aan project. 

• Timing uitbetaling : ten vroegste eind 
september na het kalenderjaar – nog te 
verfijnen in functie van referentiekost : 
facturatiedatum of prestatiedatum
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Uitkeren efficiëntiewinst voor projecten in 
zone X 

• Referentiekost = X1 (2016)
• In geval van efficiëntiewinst die gerealiseerd wordt in de 

zone X (rood) : deze wordt lineair afgebouwd over 4 jaar : 
eerste jaar krijgt project 100 %, nadien 75, 50, 25 en 0%

• In geval de reële uitgaven dalen tot in de blauwe of groene 
zone Y of Z (kleiner dan A + 5 %) : daaronder behoud van 
100 % van de efficiëntiewinst

• Storting m.b.t. 2017 : kost = X2
– Als kost 2017 (X2) > referentiekost X1 : geen storting
– Als X2 < X1 en X2 > A+5% (nog in de rode zone) : storting = (X1 

- X2) x 100 % 
– Als kost X2 < X1 en X2 < A+5% (in blauwe of groene zone) : 

storting = (X1 - B) x 100 % + (B- X2)
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Uitkeren efficiëntiewinst voor projecten in 
zone X 
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Referentie-

kost 2016
Marge

X1
+ 5 % B

Y1 A

Y1

- 5 % C

Z1

X1 = 550 X2 = 530 X3 = 515 X4 =560 X5 = 490 X6 = 460

A = 500 550-530 x 100 % 550-525 x 75% 0 550-525 x 25% 550-525 x 0%

B = 525 + 525-515 + 525-490 + 525-460

C = 475

X2

2017

X3

2018

X4

2019

X5

2020

X6

2021



Uitkeren efficiëntiewinst voor projecten in 
zone X 

• Storting m.b.t. 2018 : kost = X3
– Als kost 2018 (X3) > referentiekost X1 : geen storting

– Als kost X3 < X1 en X3 > A+5% : (X1 - X3) x 75 %

– Als kost X3 < X1 en X3 < A+5% : (X1 - B) x 75 % + (B- X3) 

• Storting m.b.t. 2019 : kost = X4
– Als kost 2019 (X4) > referentiekost X1 : geen storting

– Als kost X4 < X1 en X4 > A+5% : (X1 - X4) x 50 %

– Als kost X4 < X1 en X4 < A+5% : (X1 - B) x 50 % + (B- X4)

• Stortingen m.b.t.  2020 en 2021 : zelfde methode, 
maar met 25 % en 0 %.

26



Uitkeren efficiëntiewinst voor projecten in 
zone Y 

• Referentiekost = Y1 (2016)

• Elke efficiëntiewinst wordt 100 % terugbetaald

• Storting m.b.t. 2017 : kost = Y2
– Als kost 2017 (Y2) > referentiekost Y1 : geen storting

– Als kost Y2 < Y1 : storting : (Y1 - Y2)

• Storting m.b.t. 2018 : kost = Y3
– Als Y3> Y1 : geen storting

– Als Y3 < Y1 : storting : (Y1 - Y3) 

• Stortingen vanaf 2019 : zelfde methode
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Uitkeren efficiëntiewinst voor projecten in 
zone Y 
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Referentie-

kost 2016
Marge

X1
+ 5 % B

Y1 A

Y1

- 5 % C

Z1

Y1 = 520 Y2 = 510 Y3 = 490 Y4 =530 Y5 = 480 Y6 = 460

A = 500 520-510 520-490 0 520-480 520-460

B = 525

C = 475

Y2

2017

Y3

2018

Y4

2019

Y5

2020

Y6

2021



Uitkeren efficiëntiewinst voor projecten in 
zone Z 

• Referentiekost = Z1 (2016, als beschikbaar)
• In geval van efficiëntiewinst die gerealiseerd wordt in de zone Z 

(groen) = als kost lager is dan kost in 2016 : deze wordt steeds 
terugbetaald.

• Als deze projecten nadien een kost hebben die hoger is dan de 
verwachte kost A - 5% (in zone blauw) : geen storting.

• Aan deze projecten, die reeds op een lagere kost zitten, wordt 
de efficiëntie die ze tot nu toe realiseerden gehonoreerd : het 
deel tussen de kost en de (verwachte kost A - 5%) wordt hen 
gestort gedurende 4 jaar op de volgende wijze : in 2017 : 100%, 
nadien 75%, 50%, 25% en 0%

• Storting m.b.t. 2017 : kost = Z2
– Als kost Z2  > A-5% : geen storting
– Als Z2 < Z1 : storting = (Z1 - Z2) + (A-5% - Z1) x 100 % 
– Als Z2 > Z1 en Z2<A-5% : storting = (Z2-Z1) x 100 %
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Uitkeren efficiëntiewinst voor projecten in 
zone Z 

• Storting m.b.t. 2018 : kost = Z3
– Als kost Z3 > A-5% : geen storting

– Als kost Z3 < Z1 : (Z1 - Z3) + (A-5% - Z1) x 75 %

– Als kost Z3 > Z1 en Z3<A-5% : (Z3-Z1) x 75 %

• Storting m.b.t. 2019 : kost = Z4
– Als kost Z4  > A-5p% : geen storting

– Als Z4 < Z1 : storting : (Z1 - Z4) + (A-5% - Z1) x 50 %

– Als Z4 > Z1 en Z4<A-5% : storting : (Z4-Z1) x 50 %

• Stortingen m.b.t. 2020 en 2021 : zelfde methode 
met afbouw van % naar 25 en 0 %
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Uitkeren efficiëntiewinst voor projecten in 
zone Z 
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Referentie-

kost 2016
Marge

X1
+ 5 % B

Y1 A

Y1

- 5 % C

Z1

Z1 = 460 Z2 = 450 Z3 = 480 Z4 = 455 Z5 = 450 Z6 = 470

A = 500 475-460 x 100% 0 475-460 x 50 % 475-460 x 25 % 0

B = 525 + 460-450 + 460-455 + 460-450

C = 475

Z2

2017

Z3

2018

Z4

2019

Z5

2020

Z6

2021



Uitkeren efficiëntiewinst : wat betekent 
dit nu concreet voor de 20 projecten ?

• Simulatie is door Riziv gemaakt voor de 
eerste 16 projecten

• Op basis van de rechthebbenden in een regio 
met het statuut van chronische aandoening 
en voor alle verstrekkingen, en

• Op basis van de rechthebbenden in een regio 
met het statuut van chronische aandoening 
voor de 16 groepen van verstrekkingen

• Uitgaven in 2014.
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Uitkeren efficiëntiewinst : op basis van alle 
verstrekkingen voor rechthebbenden met statuut 

chronische aandoening  in 16 projecten
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R2014 A B C Blauw Groen Rood

9.653,86 9.723,67 10.209,85 9237,486 1 0 0

10.543,14 10.101,11 10.606,16 9596,054 1 0 0

10.590,26 10.354,95 10.872,70 9837,202 1 0 0

9.496,49 9.339,33 9.806,30 8872,368 1 0 0

9.191,78 9.305,40 9.770,67 8840,133 1 0 0

9.669,36 9.821,86 10.312,95 9330,766 1 0 0

9.641,58 9.608,50 10.088,93 9128,075 1 0 0

8.775,50 8.812,57 9.253,20 8371,945 1 0 0

9.278,26 9.518,91 9.994,86 9042,964 1 0 0

9.243,02 9.247,28 9.709,64 8784,914 1 0 0

8.433,70 9.090,82 9.545,36 8636,274 0 1 0

8.904,66 9.260,12 9.723,13 8797,119 1 0 0

9.144,60 9.264,17 9.727,38 8800,959 1 0 0

9.438,60 9.194,80 9.654,54 8735,059 1 0 0

9.058,28 8.978,32 9.427,23 8529,401 1 0 0

8.608,92 9.646,10 10.128,40 9163,792 0 1 0



Uitkeren efficiëntiewinst : op basis van 16 groepen van 
verstrekkingen voor rechthebbenden met statuut 

chronische aandoening in 16 projecten
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R2014 A B C Blauw Groen Rood

5.576,15 5.311,42 5.576,99 5045,849 1 0 0

5.197,52 5.046,22 5.298,53 4793,905 1 0 0

5.608,20 5.332,20 5.598,81 5065,587 0 0 1

4.993,89 5.040,81 5.292,85 4788,767 1 0 0

4.596,47 4.688,73 4.923,17 4454,298 1 0 0

5.621,90 5.606,52 5.886,85 5326,195 1 0 0

5.117,93 5.010,75 5.261,28 4760,209 1 0 0

4.524,28 4.650,33 4.882,85 4417,813 1 0 0

5.174,48 5.148,60 5.406,03 4891,174 1 0 0

4.825,56 4.882,75 5.126,88 4638,609 1 0 0

4.613,87 4.729,65 4.966,13 4493,168 1 0 0

4.812,57 4.997,36 5.247,22 4747,489 1 0 0

5.402,31 5.144,10 5.401,30 4886,893 0 0 1

4.813,98 4.851,83 5.094,42 4609,238 1 0 0

4.526,93 4.625,46 4.856,73 4394,184 1 0 0

4.206,50 4.921,69 5.167,77 4675,604 0 1 0



Uitkeren efficiëntiewinst

• Berekening gebeurt op basis van de 
rechthebbenden in de administratieve doelgroep

• Betaling gebeurt op basis van het aantal 

rechthebbenden in de administratieve doelgroep

• Voorbeeld :

– Bedrag efficiëntiewinst : 50 euro

– Aantal rechthebbenden:

• in administratieve doelgroep : 10.000 

• in operationele doelgroep : 2.000

– Storting : 10.000 x 50 € = 500.000 euro
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Gebundelde financiering 

Gids (blz 40-41) : 3 mogelijkheden

• puur boekhoudkundig, door de opvolging van de 
evolutie van de uitgaven die gekoppeld zijn aan de 
‘gebundelde’ zorg en de analyse van de financiële 
impact van de nieuwe zorgmodaliteiten

• door een koppeling op niveau van het project van de 
financieringen die overeenkomen met de gebundelde 
prestaties: centrale facturatie/inning : het project 
ontvangt de financiering voor deze prestaties en 
herverdeelt ze volgens de modaliteiten die 
overeengekomen zijn tussen de verstrekkers

• door de financiering ‘per prestatie’ van de gebundelde 
prestaties te vervangen door een gebundelde betaling
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Gebundelde betaling

• Voor welke verstrekkingen ? Op basis van een 
selectie uit de 40 groepen (nog te verfijnen)

• A priori : prospectief bedrag per rechthebbende 
per maand, berekend volgens dezelfde principes 
als budgetgarantie.  Bedrag = genormaliseerd 
bedrag = A. 

• Facturatie door project aan VI:
– huidige nomenclatuurcodes aan 0 €

– vermelding van geïnd remgeld (eventueel forfaitair) 

– pseudocode voor gebundelde betaling

• Mogelijk vanaf 1/1/2018.
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Aanwending efficiëntiewinsten

• Voor acties om geïntegreerde zorg mogelijk te maken: 
realisatie van de 14 componenten op niveau 
rechthebbende, op niveau project of op niveau 
bevolking

• Voor alternatieve vormen van tenlasteneming van de 
rechthebbende

• Duidelijk te beschrijven in aanvraagdossier
• Akkoord nodig
• Vraag naar opvolging aanwending ervan
• Project moet afspraken maken omtrent effectieve inzet, 

m.a.w. beperking tot “opsparen”.
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Bedragen ten laste rechthebbende

• Als leidraad : enkel voor  verstrekkingen opgenomen in artikel 
34 van de ZIV-wet kunnen persoonlijke aandelen, 
supplementen en/of persoonlijke bijdragen worden 
aangerekend indien dit is voorzien in de uitvoeringsbesluiten. 

• Aan de rechthebbende mogen niet meer bedragen ten laste 
worden gelegd dan in de situatie waar deze buiten het kader 
van een project wordt ten laste genomen : dit kan niet 
gegarandeerd worden op niveau rechthebbende (micro), maar 
moet wel gegarandeerd worden op projectniveau (meso) –
onderzoek door wetenschappelijke equipe. 

• Facturatie van bestaande verstrekkingen uit de nomenclatuur : 
behoud van de huidige regels, d.w.z. op dat vlak geen 
regelluwte.

• Facturatie geneeskundige verstrekkingen via systeem van 
gebundelde betaling : persoonlijk aandeel mogelijk maar geen 
supplement of persoonlijke bijdrage
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Bedragen ten laste rechthebbende

• Facturatie van nieuwe zorgvormen binnen het kader van 
de geneeskundige verzorging : geen persoonlijk aandeel 
en geen supplement of persoonlijke bijdrage

• Facturatie van diensten buiten de geneeskundige 
verzorging :  zoals dit bijvoorbeeld vandaag ook het 
geval is in een ziekenhuis kan dat enkel aangerekend 
worden aan de rechthebbende, op voorwaarde dat hij 
de keuze heeft om van deze dienstverlening gebruik te 
maken en hij op voorhand ingelicht wordt over het 
tarief.  De lijst van deze dienstverlening en de 
overeenstemmende tarieven moet in bijlage komen bij 
de overeenkomst met het Verzekeringscomité. Deze 
regeling geldt eveneens voor alternatieve 
verblijfsvormen waarvoor de vergoeding niet wettelijk is 
geregeld. 
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Bedragen ten laste rechthebbende

• De werkgroep van het Verzekeringscomité 
legt een repertorium aan van deze bedragen 
en waakt erover dat er een zekere 
standaardisatie komt waar, voor een zelfde 
verstrekking over de projecten heen, een 
zelfde prijs wordt gehanteerd. Op die manier 
is er tariefzekerheid voor de rechthebbende 
(vraag Observatorium)
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Bedragen ten laste rechthebbende

• Indien er een regelgeving bestaat buiten de 
verplichte ziekteverzekering die het 
aanrekenen van een bedrag aan de 
rechthebbende reeds voorziet (bijvoorbeeld 
huisvestingsprijs in een rustoord en 
dagverzorging) : in dat geval moet die 
regelgeving worden gevolgd.
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Nog in onderzoek : administratieve en 
juridische principes + facturatie- en 

betalingsprincipes 

• Juridisch statuut – Riziv-nummer – relatie tot 
eHealth – KBO – verantwoordelijken, …

• Mededeling inclusie via MyCareNet

• Consultatie gegevens MyCareNet

• Facturatie-instructies

• Niet-verzekerden, EU, OSSOM, …

• Vragen van NIC m.b.t. facturatie en betaling

43



Prefinanciering

• Prefinanciering is een belangrijk aandachtspunt
in het financieel plan

• Wees creatief in mogelijke bronnen (bv. lokale of 
Europese fondsen, sponsors, ..)

• Objectiveer de noodzaak aan prefinanciering op 
basis van de planning en kost van de acties 
waarvoor geen reguliere financiering en van de 
verwachte inkomstendaling voorafgaand aan 
eerste uitkering efficiëntiewinst

• Dialoog met overheid over het delen van 
financiële risico op basis van de ramingen 
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Vragen en antwoorden

• Dialoog omtrent de gestelde vragen : 
tijdens de gezamenlijke sessie, 
deze namiddag

• Nog mogelijkheid om 
vragen te stellen via 
formulier. 
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Programma
9.30 Welkomstwoord Benoit Mores

9.40 Financiering Daniel Crabbe

10.45 KOFFIEPAUZE

11.15 Governance Marc Bruynzeels & Peter Willen

11.45 E-Gezondheid Isabelle van der Brempt & Marc 
Bangels

12.30 LUNCH

13.30 Gesundes Kinzigtal Dr. Oliver Groene

14.15 Evaluatie-indicatoren FAITH.be

14.45 Ideeën, vragen, suggesties

15.50 Slotwoord Benoit Mores
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