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Kernboodschappen risicostratificatie 
Van reactief naar proactief!

 1% van de bevolking verbruikt 30% van de zorgmiddelen, 10% verbruikt 70%! De helft van de 

bevolking verbruikt slechts 3% van de middelen;

 Gezondheidsproblemen zijn multifactorieel en multidimensioneel. Een ziektespecifieke

benadering volstaat NIET! Een mensgerichte benadering is noodzakelijk;

 Mensen met veel gezondheidsproblemen ervaren de zorg kwalitatief slechter dan mensen 

met minder gezondheidsproblemen;

 Risicostratificatie is een systematisch proces dat de populatie verdeelt in diverse strata op 

basis van het risico op een onwenselijke uitkomst;

 In de praktijk kan de subpopulatie worden terugvertaald naar individuele mensen;

 Het palet aan interventies is meer dan medisch, ook sociaal, cultureel en technologisch; 

 Focus van de aanpak is een risicobenadering gericht op het voorkomen van ‘adverse events’ 

als intramurale opname in ziekenhuis of rustoord, onnodig medicatiegebruik en 

spoedeisende hulp. Dit wordt veelal veroorzaakt door vermijdbare verergering van de ziekte.



Stappen zijn:

 In kaart brengen van de populatie op basis van bestaande informatie;

 Informeren bij de doelgroep: What matters to you?;

 Schatting van de risico’s op vermijdbare events maken (kwantitatief of kwalitatief);

 Scherpe doelstelling formuleren;

 Interventies kiezen die aansluiten bij het risico, dat wil zeggen voor hoog risico 

groepen veelal een meer intensieve benadering, gemiddeld risico meer 

geprotocolleerde aanpak en bij laag risico meer zelfmanagement met ondersteuning 

van mobile en e-health; 

 Kort cyclisch evalueren op de events die men wenst te vermijden.



Triple Aim in the pilot projects
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Not all persons have the same need for health care

% of Population % of  Resources

1% 30%

10% 72%

50% 97%
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Source:  Partnership for Solutions, Johns Hopkins University

Co-morbidity is the norm among older adults
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Physical and mental comorbidity is associated with SES

Source: Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study.  The Lancet, Volume 
380, Issue 9836, Pages 37-43. Karen Barnett, Stewart W Mercer, Michael Norbury, Graham Watt, Sally Wyke, Bruce Guthrie



Definitions Population Health Management

The coordination of care delivery across a population to improve clinical and 
financial outcomes, through disease management, case management and demand 

management (McGraw Hill 2002)

“the technical field of endeavor which utilizes a variety of individual, organizational 
and cultural interventions to help improve the morbidity patterns (i.e., the illness 

and injury burden) and the health care use behavior of defined populations”. 
(Hillman 2008)



Features Population Health Management

1. Whole care continuum:
"intensive care management for individuals at the highest level of risk" 
and "personal health management... for those at lower levels of 
predicted health risk.“

2. More than  one chronic condition

3. More than one single point of contact and coördination

4. Predictive Modeling

5. Improve clinical AND financial outcomes

6. Variety of individual, organizational and cultural interventions

7. Within DEFINED populations





Risk Stratification according to Kaiser Permanente



Identification of the risks

1. Case finding 
is a systematic or opportunistic process that identifies individuals (e.g. people 
with COPD) from a larger population for a specific purpose for example, ‘Flu 
vaccination.

2. Risk stratification 
is a systematic process that divides a population into different strata of risk for 
a specified outcome, e.g. unscheduled admission to hospital (it can be used for 
commissioning).

3. Case finding for risk stratification
which is a systematic process to identify sectors of the population that may 
benefit from additional clinical intervention, as directed by a lead clinician such 
as the patient’s GP.



Two different approaches

1. Case Finding:

Identification of a cohort (subpopulation) based on the risk of a 
certain disease or criteria:

• Chronical disease: bottleneck is multimorbidity
• Age
• Elderly with a certain vulnerability score



Two different approaches

2. Risk Stratification: Predictive Modelling

Utilizes routinely collected data to gather up cohorts of patients 
meeting specific pre-determined criteria and establish a statistical 
relationship between the variables and the occurrence of an 
adverse event in a defined future period. 

Prediction of:
- Unplanned hospitalization
- ED visit
- High cost
- High pharmacy use

Specific tools have been developed (i.a. John Hopkins ACG, HCC)



What is the next step, once the group is identified?

Panelmanagement:

Evidence based strategies need to be applied to each aspect of identified need for
the client and in a manner that is adjusted to the level of risk. 

Options include: 

For those requiring more intensive support:
Case management, Medical Assessment Units, multidisciplinary management, virtual
wards (e.g. Hospital in the Home), transition support nurses, timely access to
specialist outpatient clinics, hour support telephone lines, personalized care plans
and telehealth or telecare. 

For people with moderate risk identified, options such as self-management, care provided 
through a Health One Service, self-monitoring, group education and support
sessions etc. may be appropriate



What essentially is called panelmanagement?

• Sub selection in populations according to shared risks 
(risk assessment)

• Development of dedicated and structured proactive 
intervention

• Periodical review aiming to detect “care gaps”

• Key to improve population health



An example of a case finding approach:

Diseasemanagement: 
COPD in Nijkerk 



Longzorg COPD Fase 1 dashboard 23/05/16

Diagnose Dynamische hyperinflatie
Totaal aantal patienten tot dusver in BodyBox 152     Aantal bevestigde COPD patiënten 88       

Aantal patienten nog te verwerken 14       9% 4 Waarvan met zeer ernstige dyn. hyperinflatie 2         2%

5 Waarvan met ernstige dyn. hyperinflatie 15       17%

Totaal aantal patiënten gediagnosticeerd en verwerkt 138     6 Waarvan met matige dyn. hyperinflatie 27       31%

1 Waarvan met een reeds bestaande COPD episode 89       64% 7 Waarvan met lichte dyn. hyperinflatie 12       14%

2 Waarvan met een (nieuw) COPD vermoeden 41       30% 8 Waarvan zonder dyn. hyperinflatie 20       23%

3 Waarvan met een overige verwijzing/onduidelijk 8         6% 9 Waarvan niet kunnen meten 12       14%

ad 1 Patiënten met een reeds bestaande COPD episode 89       ad 4 COPD patiënten met zeer ernstige dynamische hyperinflatie 2         

a Waarvan COPD bevestigd 70       79% a Waarvan met een disprop. DH 2         13%

b Waarvan eigenlijk Astma 6         7% ad 5 COPD patiënten met ernstige dynamische hyperinflatie 15       

c Waarvan iets anders 13       15% a Waarvan met een disprop. DH 12       80%

ad 2 Patiënten met een (nieuwe) COPD verdenking 41       ad 6 COPD patiënten met matige dynamische hyperinflatie 27       

a Waarvan COPD bevestigd 17       41% a Waarvan met een disprop. DH 6         40%

b Waarvan eigenlijk Astma 3         7%

c Waarvan iets anders 21       51% ICS
ad 3 Patiënten met een overige verwijzing 8         Aantal bestaande, herbevestigde COPD patiënten 70       

a Waarvan COPD bevestigd 1         13% 10 Waarvan met eerder ICS gebruik 48       69%

b Waarvan eigenlijk Astma 3         38% 11 Waarvan zonder eerder ICS gebruik 22       31%

c Waarvan iets anders 4         50%

ad 10 Bestaande COPD patiënten met eerder ICS gebruik 48       

a Waarbij ICS indicatie is herbevestigd 15       31%

b Waarbij ICS indicatie is geschrapt 33       69%

Aantal patiënten waarbij BB niet volledig is gelukt 31 22% ad 11 Bestaande COPD patiënten zonder eerder ICS gebruik 22       

Aantal patiënten waarbij verwijsinfo incompleet 14 10% a Waarbij ICS is toegevoegd 3         14%

NCSI Kleur
Aantal personen kwalificerend voor NCSI (COPD/ACOS+geel/rood) 74       Aantal bevestigde COPD patiënten 88

Waarvan vervolgens NCSI ingevuld 41       55% Met kleurinschatting groen door LA 14 16%

Waarvan NCSI ingevuld vóór de diagnose/BB 11       15% Met kleurinschatting geel/rood door LA 74 84%

Waarvan nog geen NCSI gehad 22       30%

MDO
Aantal patienten NCSI ingevuld 98       Aantal personen kwalific. voor MDO (COPD/ACOS+geel/rood + NCSI) 52       

12 Waarvan in BB geweest 69       70% Waarvan besproken in MDO 35       47%

13 Niet in BB geweest 29       30% Nog te bespreken 17       

Gem. aantal weken sinds invullen NCSI 16       

ad 12 BB patienten met ingevulde NCSI 69       Aantal NCSIs van <= 8 weken geleden 10       

a Met een correcte indicatie voor NCSI 41       59%

b Zonder indicatie voor NCSI Totaal aantal mensen besproken in MDO 48       

Geen COPD 14       20% Aantal mensen besproken in MDO zonder juiste indicatie 13       

NCSI ingevuld vóór BB diagnose 14       20% Geen COPD 8         

Geen NCSI 5         

160523 Dashboard

We vinden de tikkende ‘tijdbommen’

We ‘reset’ medicationPrecise diagnostics



Exclusive focus on diseasemanagement is too limited:

Riskestimation for 
the whole 

population based 
on more data



An example of a risk function:

Riskestimation of 
frail elderly



Panelmanagement of frail elderly: OmU project

Frailty screening software:
Identification predictors
- Sex / age
- Polypharmacy
- Consultation gap
- Frailty Index
- Geriatric events
- Psychosocial events
- Multimorbidity

During 5 year follow-
up:
Identification 
outcome measures
- Nursing home 

admission
- Mortality

Data extracted from different databases



Result: model to estimate risks

Model for frail elderly predicts admission in nursing 
home and mortality excellent!

Algorithm 5-year

Predicted risks

5-year

Observed risks

Model 3

Low risico

Intermediate risico

High risico

Total

4.4%

10.1%

35.6%

16.7%

4.0% (179/4473)

8.7% (389/4474)

32.3% (1445/4473)

15.0% (2013/13420)



How Do We Transform Care for Our Members with 
Much  Less $$$?

WHAT DOES THE DATA TELL US…



Clarifying Multimorbidity Patterns to Improve Targeting and Delivery of Clinical Services for Medicaid Populations
Cynthia Boyd, Bruce Leff, Carlos Weiss, Jennifer Wolff, Allison Hamblin, and Lorie Martin CHCS DECEMBER 2010



Triple Aim Approach to 

High Cost/High Risk 

Patients



CareOregon Medicaid 
Adults only (19yrs+)  living in TriCounty Area

13% of members account for 52% of paid cost

Claims Data for 12 Month Period



Understanding Root Causes:

Ask the Patients

1. Identify 15  patients that meet your high risk – high cost criteria 

2. Use an open-ended inquiry approach to gain insight into patients’ 

goals, assets and barriers

3. Identify similarities, differences, and common themes

4. Come together as a design team/leadership team to discuss 

what was learned

5. Build next steps based on what you learn

“Act for the Individual to LEARN for the population”

15 Case Review Method
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What Did CareOregon Learn 

About Root Causes?
We got to know William and David and other individuals like 
them, and we discovered, not unlike the previous data 
suggests:

• Most clients have had an overwhelmingly negative experience  with the 
healthcare system; most clients primarily identify as ill and as a patient

• Homelessness and food insecurity; chaotic lives burdened with 
cumbersome eligibility requirements for social programs

• Prevalence of Substance Abuse and mental health conditions, mild to 
moderate cognitive deficits

• Poor health literacy

• Lack of timely access to psychiatric assessment and mental health 
respite services

• Care coordination needs extensive (particularly between sites of care)

• Many cant afford or do not have access to items or services critical to 
optimal health and self management ( ie transportation, healthy food, 
medications, place to exercise, etc)



The REAL Common Denominator:
Adverse Childhood Events & Trauma

ACE Score = 1 point each for positive responses to 10 

questions inquiring about exposure to:

• Physical abuse

• Emotional abuse

• Sexual abuse

• Physical neglect

• Emotional neglect

• Divorce/separation

• Domestic violence in the home

• Parent that used drugs or alcohol

• Parent that was incarcerated

• Parent that was mentally ill



A new workforce approach that                   

enhances primary care teams

In Oregon, we have highly functional safety net primary 
care teams and good to great access.  Since 2006, we 
have worked to implement key principles of the SCF 
medical home model:
• Team based care (with many of the roles at SCC, but higher panel sizes)

• Proactive panel management

• Barrier free access

• Patient driven

• Behavioral health integration

But for some very high cost patients, even this isn’t enough 
to meet their needs.  

31



Health Resilience Interventions

• Motivational Interviewing to resolve ambivalence about health-

related behavior change

• Client advocacy within and among multiple systems 

• Role modeling advocacy and relational skills; trauma-recovery 

• Assistance in navigating health care system 

• Care coordination

• Health literacy education

• Self management skill development

• Assistance with complex problem solving related to living in poverty 

with multiple health issues

• Providing opportunities to identify as something other than a 

“patient”

• Providing opportunities to experience success and feel confident

• Deep listening, acknowledgment and respect for each individual 



Health Resilience Program
222 Clients 

Engaged AT LEAST 1x 
On or Before June 30th, 2013

Median PMPY Rate
Pre:      2.0 
Post:    1.3



Health Resilience Program
222 Clients 

Engaged AT LEAST 1x 
On or Before June 30th, 2013

Median PMPY Rate
Pre:      9.3
Post:    6.2
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Overall in all examples:
Risk Factors in the Predictive Model

Risk Score

Overall 
Disease 
Burden

(Dx ACG)

Age

Gender

Selected
Resource Use 

Measures
($)

Selected Medical 
Conditions

(Dx Expanded Dx
Clusters)

Special Population Markers

(Dx HOSDOM, Frailty)

Medications

(Rx Rx-MG) 



The choice: from reactive to proactive

• Know your population

• Risk assessment for subgroups

• Empanelment….

• Prioritize care 

• Organize indicated prevention

• Take care for review and oversight

• Delegation of tasks….



Cijfers uit IMA 
databanken
HOE GEBRUIKEN EN INTERPRETEREN?



Inhoud
Toelichting bij het preliminaire rapport met cijfers uit IMA databanken

◦ Waar komen de cijfers vandaan?

◦ Hoe moet ik deze cijfers interpreteren?

◦ Hoe moet ik deze cijfers gebruiken?

◦ Wat zal er in het eindrapport staan en wanneer mag ik dit verwachten?

◦ Wat moet ik zelf nog doen opdat IMA het eindrapport kan produceren?
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Intermutualistisch Agentschap: missie

VZW – opgericht in 2002 (Programmawet van 24/12/2002)

Missie: de door de verzekeringsinstellingen verzamelde gegevens analyseren in 
het kader van hun opdrachten en hierover informatie verstrekken

 verzamelen en analyseren van gegevens van de 7 Belgische
verzekeringsinstellingen (VI) 

 op eigen initiatief of op vraag van de partners

 Behoud en verbetering performantie, kwaliteit en toegankelijkheid van 
de Belgische gezondheidszorg en ziekteverzekering 

Met respect voor privacy en veiligheid van de gegevens
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De data van het IMA
Representativiteit van de data = 99%  Belgische populatie 

Cijfers zijn geldig voor de Belgische bevolking aangezien 99 % van de Belgen 
rechthebbende is (i.e. in orde met de verplichte ziekteverzekering) én een 
bekende domicilie heeft in de brondata.

Aandachtspunten!
◦ In gemeenten met veel grensarbeiders onderschat of overschat de IMA populatie de werkelijk 

residentiële populatie. Duitstalige Gemeenschap?!

◦ In gemeenten of wijken met veel vreemdelingen telt het IMA meer personen dan het officieel 
Rijksregister.

◦ In gemeenten of wijken met veel Europese ambtenaren telt het IMA minder personen dan 
het officieel Rijksregister.

◦ Gemeente (niscode) is beter ingevuld in de databanken dan statistische sector
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De data van het IMA
Representativiteit van de data = 99%  Belgische populatie 

Longitudinale en individuele data 

Gedetailleerde demografische informatie
◦ Leeftijd, geslacht, woonplaats, socio-economisch statuut, gezinssamenstelling …

Gedetailleerd verbruik van door de verplichte ziekteverzekering terugbetaalde 
zorg, medicatie 
◦ consultaties, zorg in het ziekenhuis, medicatie, verpleegkundige zorg, laboratoriumtesten, …

◦ geen klinische data, wel proxy pathologie mogelijk

◦ kennis facturatie + reglementering noodzakelijk voor correcte interpretatie

Koppeling en verrijking met externe databronnen gecodeerd op INSZ(-afgeleide)
◦ Kankerregister, Nationaal instituut voor de statistiek, diagnosis-related groups (DRG), fiscus…
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Privacy en veiligheid

Oplevering anonieme resultaatsbestanden

Toegang tot individuele data: goedkeuring Sectoraal Comité (Privacy 
Commissie) noodzakelijk

IMA Atlas: publieke website met beleidsrelevante cijfers en indicatoren per 
regio (in sommige gevallen tot op detailniveau statistische sector (< wijk)

◦ atlas.ima-aim.be

◦ cf. einde van deze presentatie
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Van databank naar resultaatstabel
DB Populatie: kenmerken populatie op 31/12/2014

DB Farmanet en Gezondheidszorg: facturatiedetails terugbetaalde 
gezondheidszorg en geneesmiddelen

definities: wat moet er in het rapport komen, welke populatiekenmerken, 
welke indicatoren, welke uitgaven?
◦ Voorbereidend werk Mobius

◦ Spanningsveld: wat is mogelijk binnen tijdslijnen versus nood aan detailcijfers (bv. pathologie)

vertaling naar volledige databank

productie rapporten per regio
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Resultaatstabel
1 Excel bestand voor uw regio

3 tabbladen: 
◦ Kenmerken

◦ Leeftijdscat

◦ Uitgaven

Data 2014: 
◦ terugbetaalde gezondheidszorg 2014

◦ ‘foto’ populatiekenmerken op 31dec2014
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Resultaatstabel
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Versie 5/8/2016 Versie x/10/2016

Tabellen Tabellen + grafieken

Doelgroep = personen met statuut chronische 
aandoening in 2014

Doelgroep = door pilootproject gedefinieerde criteria

Cijfers voor een aantal resultaten niet correct Correcties



Personen met statuut chronische 
aandoening

Geïntegreerde zorg - risicostratificatie     IMA-AIM       26/08/2016 www.ima-aim.be    atlas.ima-aim.be 46

Nieuw statuut:
◦ Statuut Chronische Aandoening-Financieel criterium wordt automatisch geopend door het ziekenfonds 

waarbij de betrokken rechthebbende is ingeschreven of aangesloten, voor een bepaald kalenderjaar 
indien gedurende de twee voorgaande kalenderjaren aan de voorwaarde werd voldaan om gedurende 8 
opeenvolgende kwartalen minstens 300 euro uitgaven voor geneeskundige verzorging te hebben gehad 
(hoofdstuk II van het KB van 15 december 2013 tot uitvoering van artikel 37 vicies/1).

◦ Statuut Chronische Aandoening-Forfait Chronische Ziekte wordt automatisch geopend door het 
ziekenfonds waarbij de betrokken rechthebbende is ingeschreven of aangesloten, op grond van het genot 
van de forfaitaire toelage chronische ziekte die wordt toegekend indien er een grensbedrag aan 
remgelden is overschreden gedurende twee opeenvolgende jaren (hoofdstuk III van KB van 15 december 
2013  tot uitvoering van artikel 37 vicies/1).

◦ Statuut Chronische Aandoening-Weesziekte wordt geopend op basis van een medisch getuigschrift, 
opgesteld door een geneesheer-specialist, waarin wordt bevestigd dat de rechthebbende door een 
zeldzame ziekte of weesziekte getroffen is (hoofdstuk IV van het KB van 15 december 2013  tot uitvoering 
van artikel 37 vicies/1).

10% van de populatie



Kenmerken

Populatie Populatie Doelpopulatie Doelpopulatie Nationaal Vlaanderen Wallonië Brussel

Aantal % Aantal % Aantal Aantal Aantal Aantal

Aantal individuele verzekerden 116.459 - 11.466 - 11.196.598 6.395.558 3.499.003 1.098.652

Gemiddelde leeftijd 43 - 66 - 41 42 41 37

Vrouwen 59.241 50,87 6.719 58,60 5.691.184 3.240.581 1.800.300 561.063

Alleenstaanden 18.543 15,92 4.099 35,75 1.961.108 952.299 610.283 263.262

Zelfstandigen 11.724 10,07 666 5,81 1.123.520 702.236 296.758 116.552

Personen met inkomstgarantie voor ouderen 88.467 75,96 8.793 76,69 8.687.726 4.973.814 2.684.745 853.145

Personen met statuut chronische aandoening 11.466 9,85 11.466 100,00 1.026.515 581.665 360.050 81.193

Personen met MAF terugbetaling 11.656 10,01 4.536 39,56 1.124.846 637.539 395.206 89.988

Personen met recht MAF Chronische ziektes 20.934 17,98 10.830 94,45 1.854.263 1.092.445 638.535 118.042

Personen met verhoogde tegemoetkoming 16.982 14,58 4.673 40,76 1.980.314 929.353 710.409 329.137

Personen met invaliditeit (Erkenning als mindervalide) 5.473 4,70 1.827 15,93 607.151 297.746 238.773 64.115

Gemiddelde evaluatie graad van zelfredzaamheid (Katz) 1 - 4 - 0 0 0 0

Families en hun leden waarbij alle titularissen gepensioneerd zijn en 
allemaal verhoogde tegemoetkoming genieten 3.777 3,24 1.452 12,66 354.332 217.912 104.714 29.496

Families en hun leden waarbij alle titularissen een vervangingsinkomen 
hebben, waaronder gepensioneerden, maar niet alle titularissen 
gepensioneerd zijn, zowel met verhoogde als zonder verhoogde 
tegemoetkoming 14.745 12,66 3.935 34,32 1.446.555 779.635 507.418 124.070

Personen met minstens 1 contact met een psychiater 4.656 4,00 1.253 10,93 417.276 225.541 138.780 51.319

Aantal consultaties bij een huisarts 5 - 12 - 4 5 4 3

Personen met een contact huisarts 97.874 84,04 11.004 95,97 8.452.385 5.167.894 2.629.978 622.639

Aantal consultaties bij een specialist 2 - 4 - 2 2 2 2

Personen met thuisverpleging 2.825 2,43 1.714 14,95 190.870 129.369 53.002 7.942
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Kenmerken

Populatie Populatie Doelpopulatie Doelpopulatie Nationaal Vlaanderen Wallonië Brussel

Aantal % Aantal % Aantal Aantal Aantal Aantal
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Kenmerken populatie in 
uw regio 

(selectie Nationaal op 
basis van niscodes

fusiegemeente domicilie 
(of statistische sector) )

Kenmerken van de populatie rechthebbenden in 
België – Vlaams Gewest – Waals Gewest – Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest op basis van domicilie

= Referentiepopulatie ter vergelijking

Doelpopulatie
Versie aug 2016:

Elke rechthebbende 
met statuut 
chronische 
aandoening

Subselecti
e



Kenmerken

Populatie Populatie
Doel-

populatie
Doel-

populatie Nationaal
Vlaan-
deren Wallonië Brussel

Aantal % Aantal % Aantal Aantal Aantal Aantal

Aantal individuele verzekerden 116.459 - 11.466 -
11.196.59

8 6.395.558 3.499.003 1.098.652

Gemiddelde leeftijd 43 - 66 - 41 42 41 37

Vrouwen 59.241 50,87 6.719 58,60 5.691.184 3.240.581 1.800.300 561.063

Alleenstaanden (op basis van MAF-gezinnen) 18.543 15,92 4.099 35,75 1.961.108 952.299 610.283 263.262

Zelfstandigen 11.724 10,07 666 5,81 1.123.520 702.236 296.758 116.552

Personen met inkomstgarantie voor ouderen 88.467 75,96 8.793 76,69 8.687.726 4.973.814 2.684.745 853.145

Personen met statuut chronische aandoening 11.466 9,85 11.466 100,00 1.026.515 581.665 360.050 81.193

Personen met MAF terugbetaling 11.656 10,01 4.536 39,56 1.124.846 637.539 395.206 89.988

Personen met recht MAF Chronische ziektes 20.934 17,98 10.830 94,45 1.854.263 1.092.445 638.535 118.042

Personen met verhoogde tegemoetkoming 16.982 14,58 4.673 40,76 1.980.314 929.353 710.409 329.137
Personen met invaliditeit (Erkenning als 
mindervalide) 5.473 4,70 1.827 15,93 607.151 297.746 238.773 64.115
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Details: cf. werkblad leeftijdscat

Vrouwen en aleenstaanden
oververtegenwoordigd in 

doelpopulatie t.o.v. 
populatieWZC

4.536/11.656 = 39% van de 
personen met MAF 

terugbetaling opgenomen in 
doelpopulatie



Kenmerken

Populatie Populatie
Doel-

populatie
Doel-

populatie Nationaal
Vlaan-
deren Wallonië Brussel

Aantal % Aantal % Aantal Aantal Aantal Aantal

Aantal individuele verzekerden 116.459 - 11.466 -
11.196.59

8 6.395.558 3.499.003 1.098.652

Gemiddelde leeftijd 43 - 66 - 41 42 41 37

Vrouwen 59.241 50,87 6.719 58,60 5.691.184 3.240.581 1.800.300 561.063

Alleenstaanden 18.543 15,92 4.099 35,75 1.961.108 952.299 610.283 263.262

Zelfstandigen 11.724 10,07 666 5,81 1.123.520 702.236 296.758 116.552

Personen met inkomstgarantie voor ouderen 88.467 75,96 8.793 76,69 8.687.726 4.973.814 2.684.745 853.145

Personen met statuut chronische aandoening 11.466 9,85 11.466 100,00 1.026.515 581.665 360.050 81.193

Personen met MAF terugbetaling 11.656 10,01 4.536 39,56 1.124.846 637.539 395.206 89.988

Personen met recht MAF Chronische ziektes 20.934 17,98 10.830 94,45 1.854.263 1.092.445 638.535 118.042

Personen met verhoogde tegemoetkoming 16.982 14,58 4.673 40,76 1.980.314 929.353 710.409 329.137
Personen met invaliditeit (Erkenning als 
mindervalide) 5.473 4,70 1.827 15,93 607.151 297.746 238.773 64.115
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Recht MAF chronische ziektes
Vanaf 2009 ziet een persoon die 2 opeenvolgende jaren het 
plafond van de remgelden overschrijdt het volgende jaar zijn 
plafond dalen met 100 €.

Personen met recht op verhoogde terugbetaling owv sociaal 
statuut (weduwen, invaliden, gepensioneerden, wezen) of 
inkomen  proxy voor sociaal-economische status



Kenmerken

Populatie Populatie
Doel-

populatie
Doel-

populatie Nationaal Vlaan-deren Wallonië Brussel

Aantal % Aantal % Aantal Aantal Aantal Aantal

Gemiddelde evaluatie graad van zelfredzaamheid (Katz) 1 - 4 - 0 0 0 0

Families en hun leden waarbij alle titularissen 
gepensioneerd zijn en allemaal verhoogde 
tegemoetkoming genieten 3.777 3,24 1.452 12,66 354.332 217.912 104.714 29.496

Families en hun leden waarbij alle titularissen een 
vervangingsinkomen hebben, waaronder 
gepensioneerden, maar niet alle titularissen 
gepensioneerd zijn, zowel met verhoogde als zonder 
verhoogde tegemoetkoming 14.745 12,66 3.935 34,32 1.446.555 779.635 507.418 124.070

Personen met minstens 1 contact met een psychiater 4.656 4,00 1.253 10,93 417.276 225.541 138.780 51.319

Gemiddeld aantal consultaties bij een huisarts per 
patiënt 5 - 12 - 4 5 4 3

Personen met een contact huisarts 97.874 84,04 11.004 95,97 8.452.385 5.167.894 2.629.978 622.639

Gemiddeld aantal consultaties bij een specialist per 
patiënt 2 - 4 - 2 2 2 2

Personen met thuisverpleging 2.825 2,43 1.714 14,95 190.870 129.369 53.002 7.942
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Score 0-18 cf p. 132 in layout doc (Nl-Fr): http://ima-
aim.be/IMG/pdf/layout_population-populatie_v11_nf.pdf

? Proxy kansarmoede?



Kenmerken

Aantal opnames in een ziekenhuis (Gemiddelde per patiënt) 1 - 2 - 1 1 1 1

Aantal opnames in een ziekenhuis (langer dan 6 maanden) 
(Gemiddelde per patiënt) 0 - 0 - 0 0 0 0

Personen met meerdere opnames in één jaar 5.152 4,42 1.868 16,29 434.420 260.988 137.120 34.338

Personen met meerdere opnames in 6 maanden tijd 18.440 15,83 4.348 37,92 1.646.180 983.992 517.308 137.333

Personen met een consultatie op een spoeddienst 16.533 14,20 3.315 28,91 1.818.894 880.918 696.218 232.741

Aantal personen die medicijnen gebruikt ( >90 ddd) 94.252 80,93 11.284 98,41 8.640.224 5.042.037 2.798.953 762.954

Aantal medicijnen (>90 ddd) 208.797.936 - 64.032.054 - 9.318.757.049 7.044.915.144 1.853.529.138 394.810.626

Aantal personen die medicijnen meer dan een half jaar 
gebruiken 33.206 28,51 9.568 83,45 3.061.647 1.759.182 1.061.752 230.838

Aantal medicijnen (>180 ddd) 935.882 - 511.316 - 91.768.095 51.069.414 32.934.754 7.525.302

Personen met meer dan 3 medicijnen (>180 ddd) 29.356 25,21 9.230 80,50 2.728.746 1.563.684 950.212 206.498

Personen met meer dan 5 medicijnen (>180 ddd) 
(=Polyfarmacie) 25.324 21,74 8.869 77,35 2.373.495 1.352.425 832.523 181.494

Geïntegreerde zorg - risicostratificatie     IMA-AIM       26/08/2016 www.ima-aim.be    atlas.ima-aim.be 52

formaat aanpassen om decimalen 
zichtbaar te maken



Kenmerken

Aantal SSRI - SNRI (>90 ddd) 39.135 - 16.069 - 3.781.405 1.937.250 1.520.328 312.814

Aantal SSRI - SNRI (>180 ddd) 34.188 - 14.895 - 3.247.704 1.681.668 1.296.198 261.585

Personen met SSRI - SNRI (>90 ddd) 8.965 7,70 2.909 25,37 862.002 430.387 355.308 73.112

Personen met meer dan 1 SSRI - SNRI (>90 ddd) 7.270 6,24 2.583 22,53 686.007 349.320 278.110 56.389

Personen met SSRI - SNRI (>180 ddd) 6.107 5,24 2.285 19,93 557.218 287.464 224.502 43.709

Personen met meer dan 1 SSRI - SNRI (>180 ddd) 7.270 6,24 2.583 22,53 686.007 349.320 278.110 56.389
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SSRI – SNRI staat voor selectieve serontonine heropnameremmers en 
selectieve serotoninen en noradrenaline heropnameremmers. 
Dit is een groep van vaak voorgeschreven antidepressiva.



Kenmerken
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Personen met Mobiliteitshulpmiddel 3.139 2,70 638 5,56 209.214 103.075 85.938 19.344

Personen met minstens 1 revalidatieovereenkomst 486 0,42 178 1,55 42.700 23.345 12.133 7.013

Personen met minstens 2 revalidatieovereenkomsten 3 0,00 3 0,03 264 129 97 37

Personen met minstens 3 revalidatieovereenkomsten 0 0,00 0 0,00 1 0 0 1

Personen met minstens 1 zorgtraject 782 0,67 488 4,26 58.613 46.091 9.448 2.944

Personen met 2 zorgtrajecten 15 0,01 15 0,13 1.394 1.261 94 37

Personen met terugbetalingen rust- en verzorgingstehuis (RVT) 1.727 1,48 1.473 12,85 181.412 101.834 61.355 16.994

Personen met terugbetalingen woonzorgcentrum (ROB) 1.165 1,00 954 8,32 118.217 64.164 41.576 11.816

Personen met terugbetalingen RVT/ROB 1.727 1,48 1.473 12,85 182.174 102.132 61.485 17.325

Personen met terugbetalingen medisch huis 484 0,42 54 0,47 333.501 91.978 123.156 116.507

Personen met terugbetalingen centrum voor dagverzorging 105 0,09 78 0,68 8.061 6.976 757 303

Personen met terugbetalingen psychiatrisch verzorgingstehuis 9 0,01 9 0,08 3.617 2.412 935 265

Personen met terugbetalingen initiatieven voor beschut wonen 82 0,07 66 0,58 4.949 3.349 1.021 566

Personen met terugbetalingen psychiatrisch ziekenhuis 40 0,03 22 0,19 3.918 3.201 564 142

Personen met terugbetalingen geïntegreerde diensten voor 
thuisverzorging 144 0,12 108 0,94 3.233 2.612 589 20

Met % mobiliteitshulpmiddel wordt aangegeven of iemand terugbetalingen heeft 
ontvangen m.b.t. alle hulpmiddelen voor personen met een beperkte mobiliteit 
die de ziekenfondsen geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Rolstoelen zijn de meest 
gekende maar er zijn bv. ook loophulpmiddelen of antidecubituszitkussens, 
onderstellen voor zitschelpen, enzovoort.

85% van WZC-bewoners in 
doelgroep



Kenmerken
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Personen met kanker
Personen met bariatrische chirurgie
Personen met minstens 1 chronische aandoening
Personen met minstens 2 chronische aandoening
Personen met minstens 3 chronische aandoening
Personen met Cardio-Vasculaire aandoeningen
Personen met COPD
Personen met Astma
Personen met Diabetes
Personen met Mucoviscidose
Personen met Diabetes met cardiovasculaire aandoeningen
Personen met Exocriene pancreasziekten
Personen met Psoriasis
Personen met Ziekte van Crohn / Colitis Ulcerosa / Psoriatrische arthritis / Reumatoid arthritis
Personen met Psychosen bij jongeren
Personen met Psychosen bij ouderen
Personen met Ziekte van Parkinson
Personen met Epilepsie
Personen met HIV
Personen met Chronische hepatitis B en C
Personen met Multiple sclerose
Personen met Orgaantransplantatie
Personen met Ziekte van Alzheimer
Personen met Nierinsufficientie
Personen met Schildklieraandoeningen
Personen met Hemofilie

Indicatie voorkomen chronische pathologieën in 
de populatie en de doelpopulatie
• Proxy
• Op basis van minimum gemiddelde dagdosis 

(DDD) terugbetaalde geneesmiddelen 
(publieke officina)

• Definities gevalideerd door een werkgroep 
van experten (RIZIV-project)

Reflectie:
Welke proportie van personen met 
1/2/3 chronische aandoeningen 
valt binnen de doelpopulatie?



Kenmerken
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Personen met inhaalforfait voor gespecialiseerde medico-psycho-sociale revalidatieovereenkomsten
Personen met inhaalforfait voor type-revalidatieovereenkomsten afgesloten met referentiecentra voor patiënten die lijden aan 
mucoviscidose
Personen met revalidatieforfait voor de algemene centra van het vroegere Rijksfonds voor Sociale Reclassering van de Mindervaliden
Personen met revalidatieovereenkomst inzake continue insuline-infusie-therapie thuis bij middel van een draagbare insulinepomp
Personen met revalidatieovereenkomst met de inrichting "Centre neurologique de réadaptation fonctionnelle" te Fraiture
Personen met revalidatieovereenkomst Spina Bifida
Personen met revalidatieovereenkomst voor de referentiecentra voor patiënten met hersenverlamming
Personen met revalidatieovereenkomst voor rechthebbenden die aan een gezichtsdeficiëntie lijden
Personen met revalidatieovereenkomst voor vroegtijdige stoornissen van de interactie ouders/kind
Personen met typerevalidatieovereenkomst afgesloten met geheugenklinieken (dementie) 
Personen met typerevalidatieovereenkomst afgesloten met referentiecentra voor patiënten lijdend aan neuromusculaire ziekten
Personen met typerevalidatieovereenkomst betreffende de medisch-psycho-sociale begeleiding bij ongewenste zwangerschap
Personen met typerevalidatieovereenkomst met betrekking tot de revalidatie van rechthebbenden lijdend aan een ernstige chronische 
ademhalingsstoornis
Personen met typerevalidatieovereenkomst met referentiecentra voor rechthebbenden lijdend aan refractaire epilepsie
Personen met zorgtraject Diabetes
Personen met zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie
Personen die overleden zijn
Personen met forfait verpleging A
Personen met forfait verpleging B
Personen met forfait verpleging C
Personen met zorgforfait



Leeftijdscat

Populatie Populatie
Doelpopulati

e
Doelpopulati

e Nationaal Nationaal Vlaanderen Vlaanderen Wallonië Wallonië Brussel Brussel

Leeftijdscategorie Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

0-9 11.440 9,82 125 1,09 1.270.780 11,35 700.369 10,95 399.808 11,43 156.500 14,24

10-19 10.991 9,44 229 2,00 1.222.324 10,92 678.019 10,60 409.763 11,71 119.820 10,91

20-29 13.912 11,95 263 2,29 1.388.132 12,40 755.845 11,82 438.244 12,52 159.660 14,53

30-39 15.625 13,42 566 4,94 1.443.521 12,89 796.398 12,45 423.841 12,11 183.545 16,71

40-49 15.507 13,32 865 7,54 1.534.391 13,70 876.245 13,70 474.680 13,57 150.605 13,71

50-59 17.557 15,08 1.589 13,86 1.550.620 13,85 920.760 14,40 484.632 13,85 121.725 11,08

60-69 14.627 12,56 2.025 17,66 1.264.383 11,29 740.600 11,58 414.683 11,85 90.738 8,26

70-79 9.707 8,34 2.408 21,00 846.806 7,56 524.230 8,20 247.958 7,09 61.334 5,58

80-89 5.953 5,11 2.609 22,75 558.389 4,99 336.724 5,26 169.420 4,84 42.718 3,89

90+ 1.140 0,98 787 6,86 117.252 1,05 66.368 1,04 35.974 1,03 12.007 1,09

som 116.459 100 11.466 100 11.196.598 100 6.395.558 100 3.499.003 100 1.098.652 100
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Leeftijdscat
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Leeftijdscat
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Uitgaven

Populatie Doelpopulatie Nationaal

Som_ZIV
Som_remgeld

en
Som_supple

menten Som_ZIV
Som_remgeld

en
Som_supple

menten Som_ZIV
Som_remgeld

en
Som_supple

menten

Verpleegdagprijs (exl 6de staatshervorming) 5.820.997 2.016.844 786 2.341.271 860.181 521 592.896.264 199.599.472 164.632

Honoraria van artsen - Specialisten 101.275.789 8.257.654 5.189.321 38.224.548 1.931.844 1.196.643
9.466.400.02

2 741.860.810 665.129.346

Farmaceutische verstrekkingen 30.509.961 9.598 15.103.540 2.036
2.697.397.22

0 51.463

RVT/ROB/Dagverzorgingscentra (6de 
staatshervorming) 23.474.670 0 -98.840 21.130.553 0 -87.795

2.383.482.33
3 158 -8.557.603

Honoraria van verpleegkundigen 22.066.130 3.857 0 18.031.357 1.679 0
1.330.364.42

5 8.488.646 18.039

Honoraria van artsen - Huisartsen 12.391.791 1.968.477 77.580 3.656.423 443.935 14.726
1.040.581.61

8 186.243.603 12.076.203

Honoraria van tandheelkundigen 10.405.972 1.689.347 182.824 1.177.634 176.453 13.961 840.691.617 137.093.858 20.882.935

Implantaten + implanteerbare hartdefibrillatoren 7.775.751 1.749.219 2.620 2.582.518 470.355 1.881 651.020.816 154.938.680 569.522

Verzorging door kinesitherapeuten 7.970.945 1.889.156 36.113 3.801.957 668.935 6.894 684.787.972 173.463.270 3.675.041
Revalidatie en herscholing (excl 6de 
staatshervorming) 3.682.870 130.303 11.602 2.449.595 55.838 4.137 350.832.057 10.536.859 218.646

Dialyse 1.468.481 0 0 1.272.758 0 0 160.308.384 1.158 410.561

Sociale Maximumfaktuur 3.299.481 -35.868 18.249 1.849.604 -21.534 11.930 330.227.292 -7.071.175 2.711.219

Forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen 2.457.208 0 0 727.647 0 0 205.814.564 -160 6.995

Verzorging door bandagisten (6de staatshervorming) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REST 5.993 121.291 4.044.168 946 64.339 1.280.549 405.932 11.489.611 510.145.992
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Wordt gecorrigeerd, nu enkel 20% van uitgaven



Uitgaven
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Rapport prepiloot MobiusDoelpopulatie



Uitgaven
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Rapport prepiloot Mobius

Hoe lees ik een Lorenz-curve? : http://ima-aim.be/IMG/pdf/duiding-bij-lezing-en-vergelijking-lorenzcurves---.pdf



Mogelijke reflecties
Zijn deze cijfers herkenbaar vanuit de praktijk?

Komt de doelpopulatie van personen met een statuut chronische aandoening 
overeen met de vooropgestelde doelpopulatie? Zo neen, kan de vooropgestelde 
doelpopulatie geïdentificeerd worden op basis van 1 of meerdere kenmerken uit 
het rapport?

Wat is de grootteorde van uitgaven, totaal en voor de grote kostengroepen?  
Populatie versus doelpopulatie? Is de doelpopulatie voldoende ruim 
gedefinieerd?
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Werkblad “opmerking”
Openstaande vragen afbakening regio
◦ Bv. 
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We werken met NIS-codes en niet met 

postcodes om een gebied af te 

bakenen.

Een NIS-code kan verschillende 

postcodes bevatten en komt overeen 

met het grondgebied van een gemeente 

(na de fusie van 1977). 

De volgende NIS-code werd 

geïncludeerd om jullie regio af te 

bakenen:

24062 Leuven

Het deel van Korbeek-Lo dat tot Leuven 

behoort, werd geïncludeerd. Het deel 

van Korbeek-Lo dat tot Bierbeek 

behoort, werd dus niet geïncludeerd.  

Oud-Heverlee werd niet geïncludeerd. 



Finale rapporten met IMA-cijfers
Graag zo snel mogelijk:

- duidelijke definitie doelgroep op basis van kenmerken populatie die 
identificeerbaar zijn in de IMA databanken (cf. tabblad Kenmerken)

1 criterium of combinatie van criteria

- validatie niscodes (ingeval van twijfel – cf. werkblad opmerkingen)

- Tijdslijn: oplevering voorzien begin oktober (onder voorbehoud van ontvangst 
info begin september)
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Doelstelling van de website

Beleidsrelevante gevalideerde cijfers afgeleid uit 
permanent beschikbare IMA-data op een efficiënte 
manier ter beschikking stellen van het doelpubliek 
als referentiebron en als illustratie van de 
meerwaarde van IMA-data.

Doelgroep/gebruikers

Hoofdzakelijk professionals 

Mogelijk nuttige aanvulling bij rapporten

IMA Atlas

Geïntegreerde zorg - risicostratificatie     
IMA-AIM       26/08/2016

www.ima-aim.be    atlas.ima-aim.be 66



Geïntegreerde zorg - risicostratificatie     IMA-AIM       26/08/2016 www.ima-aim.be    atlas.ima-aim.be 67



Geïntegreerde zorg - risicostratificatie     IMA-AIM       26/08/2016 www.ima-aim.be    atlas.ima-aim.be 68



IMA Atlas: bestaande thema’s

Referentiestatistieken populatie (bv. verhoogde tegemoetkoming)

GMD-huisartscontact

Mondzorg

Antibioticaconsumptie ambulante praktijk

Diabetes

Borstkankerscreening

Baarmoederhalskankerscreening

Proxy alcoholintoxicatie

Thuisverpleging en residentiële ouderenzorg

Traject moeder-kind: bevalling - prenatale zorg

Complexe ingrepen per ziekenhuis
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IMA Atlas: coming soon
Medische beeldvorming

Gezondheidsuitgaven patiënt

Prevalentie COPD/astma
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Risicostratificatie van de 
populatie en middelencartografie

Brussel, 26 augustus 2016
Isabelle van der Brempt en Interadministratieve Cel (IAC)

Praktische fiche en Template



Praktische fiche Risicostratificatie

• Wat zijn deze analyses?

• Waarom doen we deze analyses?

• Hoe kunnen we deze analyses in praktijk doen?

Template Risicostratificatie

• = Resultaten van de analyses

• Maakt deel uit van uw uiteindelijke kandidatuursdossier



Inhoud

1. Voorbereidend werk 

2. Risicostratificatie van de populatie 

3. Cartografie van de middelen 

4. SWOT-analyse van de regio 



1. Voorbereidend werk 

• Wat? 

• Kwalitatieve analyse 

• Behoeften en middelen 

• Patiënten en zorg- en hulpverleners in uw regio 

• Hoe? Via interviews, focusgroepen, vragenlijsten, …

• Waarom? Hypotheses formuleren voor de risicostratificatie 
en analyse van de middelen: Welke gegevens zijn nuttig om 
te verzamelen? 



Vier inhoudelijke onderdelen

1. Behoeftenanalyse van de patiënten 
en mantelzorgers 

2. Behoeftenanalyse van de 
zorgverleners of andere betrokkenen

• Biologische behoeften

• Psychologische behoeften 

• Sociale behoeften

• Spirituele behoeften 

• Behoeften i.v.m. gezondheidsdiensten 
(organisatie, coördinatie, …)  

• Welzijn op het werk  

• Voortgezette opleiding 

• Organisatie 

• Samenwerking 

• …

3. Analyse van de middelen van de 
patiënten en mantelzorgers

4. Analyse van de middelen van de 
zorgverleners of andere betrokkenen

• Visie op huidige aanbod 

• De betrokkenheid

• Zin in verandering 

• …

• Visie op huidige aanbod (individueel en 
maatschappelijk) 

• De motivering 

• Zin in verandering 

• …



Zelfde opbouw terug te vinden in de template: 

(1) Behoeftenanalyse patiënten (vraag 1-2)

(2) Behoeftenanalyse zorgverleners (vraag 3-4) 

(3) Analyse van de middelen patiënten (vraag 5-6)

(4) Analyse van de middelen zorgverleners (vraag 7-8)

+
(5) Conclusies van dit voorbereidend werk (vraag 9)



2. Risicostratificatie van de 
populatie

• Wat? Identificeren van verschillende bevolkingsgroepen
(strata) op basis van verschillende niveaus van risico’s.

• Waarom? Goed beeld krijgen van de bevolkingsgroepen en
hun zorgverbruik in uw regio

• Meer op de behoeften afgestemde zorg

• Betere/efficiëntere toewijzing van de beschikbare
middelen



• Hoe? 

1. Data verzamelen 
- Duidelijke doelstellingen

- Op basis van analysepistes uit voorbereidende werk

- Consortium raadpleegt verschillende databases

2. Data interpreteren/analyseren 
- Voorbeeld analyse IMA-data , cfr. volgende slides

- Methodologische ondersteuning coach 

- Interpretatie van data: gezond verstand noodzakelijk



• Concrete voorbeelden data-analyse IMA

• In onze regio blijkt de populatie ouder te zijn dan 
gemiddeld. Is dit de enige verklaring voor hogere 
zorguitgaven? 

• In onze regio blijkt het aantal spoedopnames per 
persoon heel hoog te zijn. Wat zijn de mogelijke 
verklaringen hiervoor?



• In onze regio blijken de remgelden en/of 
supplementen hoger te zijn dan gemiddeld. Hoe 
komt dit en is dit een mogelijks aanknopingspunt 
voor een interventie gericht op gelijke en 
toegankelijke zorg voor iedereen? 

• In onze regio wordt opmerkelijk veel gebruik 
gemaakt van psychiatrische ondersteuning. Wat 
wil dit precies zeggen? 



Opmerkelijke bevindingen na
- vergelijking met gemiddelden
- vergelijking met verwachtingen van

het consortium
Opmerkelijke bevindingen: 

werkhypotheses

Andere databronnen raadplegen om
verklaringen of bevestigingen te zoeken
voor de opmerkelijke bevindingen

Voorbereidende werk: kwalitatieve
analyse van behoeften en middelen

IMA–data: kwantitatieve analyse van
populatiedeterminanten en zorggebruik

Vaststellingen verifiëren 
- a.d.h.v. data in andere databases
- a.d.h.v. de ervaring van zorgverleners 



Vragen in de template

(1) Goed beeld krijgen van de bevolkingsgroepen 
en hun zorgverbruik in uw regio (vraag 10-14)

(1) Eerste conclusies op basis van combinatie 
voorbereidend werk en risicostratificatie (vraag 
15-16)



Let op: Ga doelgericht aan de slag en probeer 
u niet te verliezen in de oneindige hoeveelheid 

beschikbare data! 



3. Cartografie van de middelen 

• Wat? Analyse van de beschikbare middelen in uw regio die 
nuttig kunnen zijn voor het project (t.o.v. de doelgroep)

• Waarom? Goed beeld krijgen van de beschikbare middelen 
binnen uw regio 

• Meer op de behoeften afgestemde zorg

• Betere/efficiëntere toewijzing van de beschikbare
middelen



• Hoe? 

1. Data verzamelen 
- Duidelijke doelstellingen 

- Op basis van bevindingen in voorbereidend werk (vanuit 
consultatie van de patiënten en zorgverstrekkers)

- Consortium raadpleegt zelf verschillende databases

Het is niet nodig/nuttig om een volledige sociale kaart van 
de regio te maken! 



Type gegevens die verzameld kunnen worden: 
- Menselijke middelen: 

- Aantal huisartsen
- Aantal geregistreerde mantelzorgers
- Samenwerkingsverbanden die bestaan
- Ervaring en profiel van de verschillende beroepen in de regio
- Input van de patiënten zelf
- …

- Structurele middelen:
- ziekenhuizen
- OCMW’s
- sportclubs
- ruimtelijke verspreiding
- …

- Financiële middelen:
- Mogelijke investeerders
- Mogelijke sponsors, … 

Beschikbaar binnen het consortium OF te mobiliseren 
binnen de regio



2. Data interpreteren/analyseren 
- Lacunes in het huidig zorgaanbod

- Inneffiënties/overbodigheden in het huidige zorgaanbod

- Geen te snelle conclusies op basis van data

- Methodologische ondersteuning door coaches



(1) Beschikbare middelen in de regio
die kunnen gemobiliseerd worden
voor de realisatie van het project,
rekening houdend met de
doelpopulatie (vraag 17-18)

= resultaat data verzameling

(2) Nodige middelen om
kwaliteitsvolle geïntegreerde zorg
te kunnen bieden (vraag 19)

= vaststellingen voorbereidend werk +
vaststellingen literatuur, bv:
multidisciplinaire guidelines

(3) Ontbrekende middelen om
kwaliteitsvolle geïntegreerde zorg
te kunnen bieden in de regio
(vraag 20-21)

(4) Inefficiënties in het huidige 
zorgaanbod (vraag 22) 



4. SWOT-analyse van de regio 

• Wat? Evaluatie-methode in termen van sterktes, zwaktes,
kansen en bedreigingen (Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats)

• Waarom? Overzicht van de huidige situatie als startpunt voor
het opstellen van uw locoregionaal actieplan.



 

• Hoe?
• Op basis van voorgaande analyses en vaststellingen over de

huidige situatie
• Bv. Wat zijn de zwaktes in onze regio om geïntegreerde

zorg te ontwikkelen voor de gekozen doelgroep?

• Template: vraag 23



Bedankt voor uw aandacht! 


