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Doelstelling van de dag

• Wat wordt van u verwacht en wat kunt u van ons 
verwachten tijdens de volgende maanden

• Duidelijke visie op de doelstellingen

• Werkplanning

• Startpunt voor 1ste etappe

• Kennismaken met coaches en inter-administratieve cel



Interesseverklaringen

• eerste consortium : minimaal
• eerste en tweedelijnsactoren (huisartsen, thuisverpleging, 

ziekenhuis, …),
• partners uit de thuiszorg,
• medische specialismen,
• overlegstructuren,
• patiënten-, mantelzorg- en familieverenigingen

• activiteitenzone: 100.000 à 150.000 inwoners

• eerste doelgroep:
• chronisch zieken,
• niet pathologie-gericht,
• enkele duizenden patiënten

• algemene benadering, visie, perspectief



Interesseverklaringen
JUNI 2016 : 16 projecten beginnen aan de conceptualisatiefase

populatie : 2.890.886 inwoners



Interesseverklaringen
SEPTEMBER 2016 : 4 bijkomende projecten beginnen aan de 
conceptualisatiefase

populatie : 3.672.558 inwoners



Interesseverklaringen

 doelgroepen: 
• Chronische ziekte en kwetsbaarheid (fysiek, psychisch, 

sociaal, polymedicatie, polypathologie, metabool
syndroom, meerdere hospitalisaties,…)

• Combinatie van somatische en mentale pathologie
• Groepering van verschillende chronische pathologieën: 

cardiaal,  respiratoir, renaal, neurologisch, diabetes, 
depressie,…

• Rechthebbenden op de zorgverzekering of statuut/forfait 
‘chronisch zieken’

• geïsoleerde chronische patiënten in de thuissituatie, zwaar 
zorgbehoevende patiënten in de residentiële opvang



Conceptualisatiefase

• Groep 1: van 1 juli 2016 tot 31 januari 2017

• Groep 2: van 22 sept. 2016 tot 28 februari 2017

opstellen van een locoregionaal actieplan voor
de ontwikkeling van geïntegreerde zorg voor
chronisch zieken

definitieve kandidatuur



Conceptualisatiefase

• plan voor de 4 volgende jaren

• beschrijving van concrete acties met als doel
• beter beantwoorden aan de noden van de patiënt,

• de bevolking in goede gezondheid houden,

• met een beter gebruik van de beschikbare financiële
middelen, 

• met vermindering van gezondheidsongelijkheden,

• en met verbetering van de arbeidsomstandigheden
van de professionelen

• door de ontwikkeling van 14 componenten

3 AIM



Loco-regionaal actieplan

• gebaseerd op een analyse:
• van risico’s die zich in de populatie voordoen (stratificatie) 

• van beschikbare middelen in de regio van het project

• met inbegrip van 
• een financieel plan en modaliteiten voor financieel beheer

• een timing

• een governance-structuur,

• een verdeling van de verantwoordelijkheden,

• een communicatieplan en een plan voor change management,

• een strategie voor zelfevaluatie



Analyse van de risico’s in de populatie
(stratificatie)

doelstellingen :

• identificeren en karakteriseren van de verschillende
‘segmenten’ in de populatie (subgroepen)

• de meest kwetsbare groepen identificeren

• identificeren van de specifieke noden in 
rurale/stedelijke gebieden

• de doelgroep concreet herdefiniëren en criteria
identificeren voor inclusie van patiënten in het project

• identificeren van de prioritaire noden



Analyse van de beschikbare middelen
in de activiteitszone

doelstellingen :

• identificeren van de middelen (structureel, menselijk, 
en financieel) die kunnen gemobiliseerd worden
binnen het project

• identificeren van nieuw te contacteren actoren: 
welzijnspartners, socio-cultureel, onderwijs, lokale
overheden, verenigingsleven, en de bedrijfswereld

• identificeren van de ontbrekende middelen in de 
omgeving

• identificeren van eventuele inefficiënties en 
overbodigheden



Nieuwe initiatieven – micro niveau

Reorganiseren van de zorg aan de patient én aan de gehele
populatie, 

• initiëren van nieuwe manieren van omgaan met de patiënt, zijn
omgeving en de gehele bevolking : empowerment, ondersteuning
van de mantelzorger, preventie, case-management, socio-
professionele reintegratie,…

• aanpak aanpassen in functie van het profiel van de persoon: zijn
graad van autonomie, zorgnood, socio-economische factoren, 
levensvisie,…

• initieren van nieuwe samenwerkingsmodellen tussen de 
verschillende actoren: uitwisseling gegevens, overleg, coordinatie, 
zorgcontinuiteit, samenwerking met patientenorganisaties,…



Herorganisatie van de samenwerking tussen actoren en 
interactie met patiënten en bevolking

• nieuwe procedures voor uitwisseling van informatie, permanentie, 
patiëntenparticipatie in het project, opvolging van acties en hun 
impact, implementatie van multidisciplinaire guidelines,…

• garanties dat patienten en partners niet worden uitgesloten

• garanties m.b.t. respecteren van de privacy en keuzevrijheid van de 
patient,…

• ontwikkelen van een kwaliteitscultuur, indicatoren, verspreiding van 
resultaten,…

• het veranderingsproces begeleiden: ondersteuning en vorming van de 
actoren, communicatieplan, relatie met de bevolking,…

• herdenken van de vergoedingsmodaliteiten voor de actoren

Nieuwe initiatieven – meso-niveau



Concretiseren van de verschillende geplande initiatieven: 
• procedures die geïmplementeerd moeten worden voor de ontwikkeling van 

het initiatief  

• betrokken patiënten/personen en actoren/partners

• verwachte impact (in termen van zorgkwaliteit, levenskwaliteit, financiële
impact, effect op de organisatie, …) voor de patiënten en de betrokken
actoren

• componenten van geïntegreerde zorg gedekt door het initiatief

• indicatoren voor de meting van de graad van realisatie en de impact (auto-
evaluatie) 

• timing van de uitvoering (horizon van 4 jaar) 

• middelen die besteed zullen worden (menselijke, financiële, …)

• Identificatie van de actoren/partners die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van het initiatief

Nieuwe initiatieven – beschrijving



• over 4 jaar

• gebaseerd op: 
• de prioritaire behoeften binnen de bevolking of de doelgroep die 

vastgesteld werden tijdens de risicostratificatie
• de beschikbare middelen (menselijke middelen, infrastructuren…)
• de Triple Aim gedachte, het equity-principe en de tevredenheid

van de gezondheidsprofessionals
• de mogelijkheden van het op min of meer korte termijn vrijmaken 

van middelen (menselijke, financiële, …) die dan geherinvesteerd 
kunnen worden (« quick-wins »)

• de betrokken partners : betrekken van alle actoren die zich
geëngageerd hebben voor het consortium zonder sommige
actoren te overbelasten

Planning voor de uitvoering van het 
project



• over 4 jaar

• gebaseerd op: 
• de kosten van de nieuwe initiatieven,

• de financiële middelen die kunnen vrijgemaakt worden,

• de verwachte efficiëntiewinst, 

• de nieuwe vergoedingsmodaliteiten voor de actoren

Financieel plan 



Een toekomstig samenwerkingsakkoord tussen de 
partners bevat minstens volgende elementen:
• beslissingsstructuren, hun samenstelling en 

functionering, juridisch statuut van het project, 
referentiepersoon ten aanzien van de overheden, … 

• de benoemingswijze van de projectcoördinator, zijn/haar
functies en verantwoordelijkheden

• de verantwoordelijkheden van de actoren tegenover
elkaar en tegenover de overheden (met name financiële
verantwoordelijkheden, auto-evaluatie, …) 

• het financieel beheer van de middelen van het project 

• de modaliteiten in geval van inclusie van nieuwe partners
of in geval van uittreding van een partner

Beheer / governance-structuur



• 1 persoon, minstens halftijds beschikbaar 

• werkt ‘in duo’ met de coach om de partners te ondersteunen
gedurende de conceptualisatiefase

• bij voorkeur een persoon die 
• de pilootregio relatief goed kent,

• de organisatie en financiering van zorg- en hulpsystemen kent, 

• beschikt over voldoende autonomie ten aanzien van de verschillende
partners

• beschikt over competenties inzake projectmanagement, leadership, 
change management, presentatie en vergadertechnieken, redactie van 
nota’s en rapporten, luistervaardigheid en zoeken naar consensus

• Financiering van de coördinatie : forfait van 40.000€ via een
contract met een ziekenhuispartner van het project (in twee
fasen)

Projectcoördinator



Maatregelen ter begeleiding van het project:
• de betrokkenheid van partners tot het project

• de steun van de bevolking voor het project

• de tevredenheid van de patiënten en hun 
mantelzorgers over het project

• de aantrekkelijkheid van het project voor nieuwe
partners

• de erkenning van het project door de autoriteiten

Communicatieplan en change 
management 



Systeem van interne monitoring van het project
• beschrijving van strategische (Triple Aim, equity, 

tevredenheid van de actoren) en operationele
doelstellingen

• beschrijving van meetbare indicatoren voor de 
doelstellingen en doelwaarden

• timing en verantwoordelijkheden van het auto-evaluatie
proces

• procedures voor resultaatsmetingen en aanpassing van de 
doelstellingen

• modaliteiten voor rapportage en voor verspreiding van de 
resultaten

Strategie voor zelfevaluatie



Methodologische begeleiding van het conceptualisatieproces
(business case) : 

• de actoren helpen bij het uitwerken van hun locoregionaal
actieplan

• methodologische analysetools voorstellen

• opzoeken en analyse van gegevens faciliteren

• zorgen dat men « op koers blijft »: einddoelstellingen van de 
projecten, timing van de conceptualisatiefase,…

De coach : eerste contactpersoon voor de projecten tijdens de 
conceptualisatiefase

Feed-back over projectverloop naar IAC

Begeleiding : coaching



• Contactpunt voor « administratieve » vragen

• Deelname leden van de cel aan coachingsessies

• Melding van opleidingsvragen, wettelijke problemen,…

• Interacties met andere initiatieven: e-gezondheidsplan, 
projecten binnen de hervorming van de 
ziekenhuisfinanciering, samenwerking met 
gemeenschappen en gewesten, P3-projecten, art. 107-
projecten,…

Begeleiding : de inter-administratieve
cel



• Ter beschikking stellen van praktische fiches

• Ter beschikking stellen van een template voor de redactie
van het locoregionale actieplan

• ondersteuning via :
• Mailbox : chroniccare@health.belgium.be

• Newsletter

• FAQ’s

• Website : www.integreo.be

Begeleiding : de inter-administratieve
cel

mailto:chroniccare@health.belgium.be
http://www.integreo.be/


Website: uw inbreng

Informatie over de 
projecten:

 Projectfiche

 Getuigenissen

 Foto’s

 Uitwisseling van 
goede 
praktijken



• Vanaf oktober 2016

• Missie van ondersteuning en evaluatie van projecten

• Taken tijdens de conceptualisatiefase (in 
samenwerking met de coaches) :
• ontwikkeling van methodologie voor wetenschappelijke

evaluatie van de pilootprojecten – definiëren van de te 
verzamelen gegevens

• begeleiding en steun aan de projecten bij de ontwikkeling
van de indicatoren voor zelfevaluatie

• begeleiding en steun aan de projecten bij de bepaling van 
acties om een kwaliteitscultuur te ontwikkelen

Begeleiding : Wetenschappelijke
equipe voor begeleiding en evaluatie



• Ad hoc werkgroep (RIZIV, FOD, G/G, IMA, Verzekeringscomité, 
begeleidingsplatform, Observatorium voor chronische
ziekten)

• Definitie van begrippen als gebundelde zorg, budgetgarantie, 
gebundelde financiering,…

• Identificatie van patiënten via IMA data

• Aandachtspunten : inclusiecriteria (geen risicoselectie), 
supplementen ten laste van de patiënt, facturatiemodaliteiten

• Mogelijkheid van gebundelde financiering: pas vanaf 2018

• Innovatie mogelijk: P4Q, P4P, …

• Work in progress…  => sessie van 13 oktober 2016

Begeleiding : financieel luik



• Koninklijk Besluit in uitvoering van artikel 56 van de GVU-wet: 
voorwaarden waaraan projecten moeten voldoen

• Individuele conventie met elk project tussen de 
projectpartners en de verschillende betrokken overheden

• Samenwerkingsverbanden tussen projectpartners

• Mogelijkheid af te wijken van de traditionele regelgeving: 
flexibel juridisch kader ('regelluw') ten opzichte van 
bijvoorbeeld de nomenclatuur van de geneeskundige 
verstrekkingen, de nodige akkoorden van de adviserende 
geneesheren, de prestaties die zijn omschreven binnen de 
revalidatieconventies, ...

Juridisch kader van de projecten



• kandidatuur tegen 28 februari 2017

• op basis van een template

• selectie:
• interne samenhang van het project: duidelijke concepten,

doelstellingen en innovaties
• in lijn met de visie van geïntegreerde zorg (14 componenten)
• duidelijke link met Triple Aim, capaciteit van het project om 

gezondheidsongelijkheden binnen de regio te verminderen, het
integreren van rurale zones binnen het project en het verbeteren van 
de werkomstandigheden van alle betrokken (zorg)actoren

• verwachte impact: verwachte voordelen van het project, het 
ambitieniveau en de veralgemeenbaarheid van de voorgestelde 
initiatieven (upscaling)

• realistisch karakter van de financiële planning en timing
• aanwezigheid van een monitoringsysteem voor zelfevaluatie

Kandidatuur en selectie van de projecten



Als vervolg deze voormiddag…

meer over Triple Aim

risicostratificatie

identificatie van de middelen

en het coachingplan



Fundamentals van de Triple Aim

Marc Bruijnzeels, 22 juni 2016



Bron: Berwick 2008

Redenen waarom huidige inrichting niet voldoet? 

Rationele maatschappelijke belangen en de rationale 
individuele belangen zijn in conflict met elkaar!

Enige barrières: 
- Nieuwe technologieën met té weinig impact; 
- physician-centric care; 
- En te weinig waardering en gebruik van de aanwezige

systeemkennis bij clinici en organisaties



Triple Aim in de pilootprojecten

Eén interafhankelijke doelstelling
Doelstellingen in balans



© 2014, Johns Hopkins University. All rights reserved.©2016, Johns Hopkins University. All rights reserved.

Not all persons have the same need for health care

% of Population % of  Resources

1% 30%

10% 72%

50% 97%



© 2014, Johns Hopkins University. All rights reserved.©2016, Johns Hopkins University. All rights reserved.

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







Source: UCSF Center for Excellence in Primary Care.

http://cepc.ucsf.edu/


Integratie: Verschillende vormen van schaalvergroting   

Lokaal (micro) Regionaal (meso) Landelijk (macro)

Klinische en service integratie 
Vloeiend proces van zorg & dienstverlening 

Professionele integratie 
Samenwerking tussen professionals  

Organisatie integratie 
Samenwerking tussen organisaties 

Systeem integratie
Politieke omgevingsklimaat

Functionele Integratie 
Technische ‘enablers’(ICT, Facilitair) 

Normatieve integratie
Sociale ‘enablers’(Cultuur, vertrouwen) 



Per capita cost: Risico's verplaatsen



Health Promotion: Gezondheid & Populatie



Integrator

De belemmeringen zijn niet technisch, maar worden veroorzaakt 
door belangentegenstellingen (politiek!)

Noodzaak voor een integrator: een entiteit gelegitimeerd in de 
region die verantwoordelijkheid neemt voor de drieledige
doelstelling (dus inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid).

In de pilootprojecten taken van de integrator:

- Integratie van patient en zijn/haar omgeving in het zorgproces
- Geïntegreerd multidisciplinair werken op alle niveau’s
- Andere kijk op zorg- en hulpsysteem: kwaliteit, financiering, 

risicostratificatie e.d.



Werkt dit ergens?

Initiatief Land Populatie Triple Aim uitkomsten

Blue Cross
Alternative Quality Contract 5 
jaar

1,35 miljoen
verzekerden*

– Kwaliteit score 25% omhoog (obv 34 
kwaliteit/tevredenheidindicatoren)

– Shared savings t.o.v. trend van 
5.8%-9.1% *

Torbay/Devon
Community Care Group
meerjaren totaalbudgetten 

(Health & Social Act 2012)

281.900 
verzekerden

– 33% daling ziekenhuis bedbezetting

– 24% daling spoedopnames 75+

– Minder ouderen in verpleeghuizen

– Geen vertraging meer in transmurale 
zorgoverdracht

– Resterend budget wordt volledig geïnvesteerd 
in preventie

– Krijgt nu nationale navolging

Gesundes Kinzigtal
Shared savings contract 10 jaar
en verlengd

32.000 
verzekerden

– 53% minder sterfgevallen na hartfalen

– 1,5 jaar langer leven GK deelnemers 

– 23% minder groei ZKH opnamen

– 40% minder opnames GGZ

– 10% meer verzekerden ZV AOK

– ‘Shared saving’ per AOK verzekerde:  €150 per 
verzekerde per jaar (-10%)

Bron: VEROZ White paper 2014

*Song et al NEJM 371;18



Kenmerken Population Health Management

1. Hele zorg 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. Meer dan één chronische aandoening: niet ziektespecifiek
oppakken

3. Meer dan één coördinatiepunt in de zorg is
4. Voorspellend modelleren
5. Verbeteren van kwaliteit, gezondheid en financiële uitkomsten

(Triple Aim)
6. Verscheidenheid aan individuele, organisationele en culturele

interventies
7. Binnen GEDEFINIEERDE populaties (Geografisch afgelijnde

regio)





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

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)



Exclusive focus on diseasemanagement is too limited:

Riskestimation for 
the whole 

population based 
on more data



An example of a risk function:

Risk estimation 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

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rzGH2f_dKnT8QM&tbnid=5oDLqgRdDBokbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://personalexcellence.co/blog/root-cause/&ei=YQZmUvHCNqjmiAKmtYGYDQ&bvm=bv.55123115,d.cGE&psig=AFQjCNExXv1ltvSW-mtWnWujeGBFUosvdw&ust=1382504412822384
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rzGH2f_dKnT8QM&tbnid=5oDLqgRdDBokbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://personalexcellence.co/blog/root-cause/&ei=YQZmUvHCNqjmiAKmtYGYDQ&bvm=bv.55123115,d.cGE&psig=AFQjCNExXv1ltvSW-mtWnWujeGBFUosvdw&ust=1382504412822384


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.  

60



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



© 2014, Johns Hopkins University. All rights reserved.©2016, Johns Hopkins University. All rights reserved.

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….



Pilootprojecten Chronische Zorg
Coaching – plan van aanpak

Kick-off meeting
22 September 2016



business consulting. profoundly different.67

• 20 projecten
• 16 in de eerste golf

• 7 in Vlaanderen
• 6 in Wallonië
• 2 in Brussel
• 1 in Duitstalig België

• 4 in de tweede golf
• 3 in Vlaanderen
• 1 in Wallonië

• 8 coaches
• 4 Nederlandstaligen 
• 1 Franstalige
• 3 tweetaligen

• 1 coach is algemeen projectcoördinator

Voorstelling van de projecten / 
coaches



business consulting. profoundly different.

Geselecteerde projecten
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8 coaches:
4 Nederlandstaligen

1 Franstalige

3 meertaligen

Voorstelling van de coaches: een 
multi-disciplinair en tweetalig 
team

Sarah Misplon
(projectcoördinator)

Marc Segers Peter Willen

Dirk Beets
(Fr, Du, Nl)

Krista Vandenborre
(Fr, Nl)

Nicolas Claus
(Fr, Nl)

Olivier CamalyMathias Fahy
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Voorstelling van de coaches: 
expert geïntegreerde zorg en triple 
aim

Marc Bruijnzeels



business consulting. profoundly different.

Toewijzing projecten aan de 
coaches
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Projectstructuur

STUURGROEP

PROJECTGROEP

KLANKBORD-
GROEP

WERKGROEP
...

WERKGROEP
...

WERKGROEP
...

Lokale 
coördinator



business consulting. profoundly different.73

• Stuurgroep
• Grotere groep – vertegenwoordiging van de 

belangrijkste stakeholders;
• Komt 4 X samen in de loop van het project;
• Rol :  bekrachtigen van voorstellen en 

documenten;

• Projectgroep 
• Kleinere groep (4 à 7 personen) - ‘trekkers’ van 

het project;
• Komt min. 8 x samen in de loop van het project;
• Rol : uitwerken van voorstellen, detecteren van 

problemen, …;

Projectstructuur

STUURGROEP

PROJECTGROEP
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• Werkgroepen
• Kleinere groepen - experten rond bepaalde 

thema’s;
• Verschillende tijdelijke groepen ad hoc 

samengesteld, op vraag van de projectgroep;
• Rol : inhoudelijk uitdiepen van bepaalde 

thema’s; 

• Klankbordgroep
• Grote groep van deelnemers uit het 

consortium;
• Komen minstens één maal samen in de loop 

van het project, op initiatief van de 
projectcoördinator;

• Rol : kennisname van de voorstellen + 
reflectie;

Projectstructuur

KLANKBORD-
GROEP

WERKGROEP
...



business consulting. profoundly different.75

• Contactpersoon tussen de verschillende stakeholders in het 
consortium;

• Single point of contact voor de coach;
• Organisatie van meetings stuurgroep en projectgroep 

(uitnodiging, voorzitterschap, verslaggeving, opvolging);
• Organisatie van werkgroepen (samenstelling, verslaggeving, 

opvolging);
• Coördinatie en eindredactie van documenten, presentaties, 

…:
• Praktische aspecten (beheer budget, vergoeding deelnemers, 

catering, …);

Rol van de lokale coördinatorLokale 
coördinator



business consulting. profoundly different.76

• Methodologische ondersteuning & aanreiken van templates;
• Bewaken van de timing / planning van het project;
• Terugkoppelen van vragen/problemen naar overleg met 

andere coaches en Overheid; 
• Coaching: 1 dag/maand – elke coach heeft 2 of 3 projecten;

Rol van de coach
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Verloop projecten

Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep NovOkt Dec Jan

2016 2017

Conceptualisatiefase 2e golf 
pilootprojecten:

Voorbereiding:

Projectmanagement

Uitwerken tools & sjablonen obv pre-piloot-project / 
data-analyse

Stand van 
zaken in de 

regio

Uitwerken loco-
regionaal 
actieplan

Begeleiding bij conceptualisatiefase

3 plenaire sessies

Feb



business consulting. profoundly different.78

• 1 pre-pilootproject (Hasselt):
• Testen methodologie;
• Uitwerken van templates (coaches in samenwerking met 

de Interadministratieve Cel);
• Uitwerken van het model voor data-analyse stratificatie 

van de risico’s binnen de lokale bevolking en analyse 
populatiedeterminanten;

Pre-pilootproject Voorbereiding
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Data-analyse & stratificatie
risico’s

Voorbereiding

Kwantitatieve ondersteuning voor de pre-pilootprojecten op basis van de 
IMA database;

1

• Lorentzcurves en 
segmentatie. 

• Opdeling in 
verschillende 
kosten-sectoren

• Populatie-
determinanten

• Cartografie

3

• Karakterisatie van 
de segmenten

• Kwantificeren van 
inclusie-criteria

2



business consulting. profoundly different.80

• Als hulp voor de pilootprojecten werd een schema 
uitgewerkt:
• Zeer ambitieuze planning en weinig of geen ruimte voor 

verschuivingen mijlpalen;

• Elk project krijgt praktische fiches en een template per fase;

• Tussentijdse evaluaties;
• 2-Wekelijkse projectgroep FOD (voortgang, deliverables);
• Evaluatie na elke stuurgroep door de aanwezige stuurgroepleden;
• Tussentijdse afstemming coaches;

Verloop projecten in de 
conceptualisatiefase

Conceptualisatiefase 
pilootprojecten



business consulting. profoundly different.81

• Toelichting van de 
opeenvolgende stappen 
aan de hand van het                                                                                                
globale projectplan;

Verloop projecten tussen 22-9-16 
en 30-2-17



business consulting. profoundly different.82

• Meetings te organiseren op vaste overlegmomenten, om 
planning te faciliteren :  
• Vaste dag;
• Vast moment - voormiddag, namiddag of avond;

• Map op google drive voor elk project individueel;
• Handleiding (zie infobundel);
• Vaste indeling projectmap;
• Lees- en schrijfrechten;
• Toegang voor alle betrokkenen - projectcoördinator heeft 

toegang tot alle projecten;

• Verzamelen van FAQ’s via de coaches – terugkoppeling via 
portaal Chronische Zieken; 

Praktische aspecten
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• Q&A uit de groepen;
• Next steps;

Afsluiting
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Tout seul tu vas plus vite,   
Ensemble tu vas plus loin …

Paroles d’un Africain

Afsluiting
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Ontmoet uw coach en lunch



Bedankt voor uw aandacht

19



Risicostratificatie van de 
populatie en middelencartografie

Brussel, 22 september 2016
Dr. De Ridder

Praktische fiche en Template
IMA-data



1ste golf (16 projecten) 2de golf (4 projecten)

17/08: praktische fiche + template 
Risicostratificatie en Cartografie van de 
middelen ontvangen 

22/09: voorstelling praktische fiche en 
template als onderdeel van de kick-off 
(online beschikbaar www.integreo.be) 

11/08: 1ste rapport IMA-data per 
project + begeleidende nota ontvangen 

(nog niet voor juiste doelgroep) 

26/08: informatievoormiddag 
projectcoördinatoren over dit topic 

(alle slides: www.integreo.be) 

22/09: onderdeel van de kick-off

Oktober: rapport IMA-data voor 
geherdefinieerde doelgroep 

Oktober: rapport IMA-data + 
begeleidende nota 

http://www.integreo.be/
http://www.integreo.be/


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

Beide documenten beschikbaar: 
http://www.integreo.be/nl/documentatie

http://www.integreo.be/nl/documentatie


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 van

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 
- Methodologische ondersteuning coach 

- Interpretatie van data: gezond verstand noodzakelijk

1 mogelijke databank: Intermutualistisch Agentschap 
(cfr. volgende 9 dia’s)



1 mogelijke databank: 
IMA-databank

1) De IMA-databank
• Waar komen de cijfers vandaan?

2) Rapport per project
• Wat zal er in het rapport staan en wanneer mag ik dit verwachten?

• Wat moet ik zelf nog doen opdat IMA het rapport kan produceren?

3) Mogelijke reflecties op basis van deze IMA-data
• Hoe moet ik deze cijfers interpreteren?

• Hoe moet ik deze cijfers gebruiken?



1) IMA-databank

• Missie: de door de 7 verzekeringsinstellingen 
verzamelde gegevens analyseren in het kader van 
hun opdrachten en hierover informatie verstrekken

• Representativiteit van de data = 99%  Belgische 
populatie 



1) IMA-databank

• 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



2) Rapport per project 

• Beperkte toegankelijkheid databank  oplevering 
anonieme resultaatsbestand per project

• Opmerking: IMA Atlas 

• Publieke website met beleidsrelevante cijfers en 
indicatoren per regio (www.atlas.ima-aim.be)

• Voor wie: voornamelijk professionals  

• Data: permanente steekproef 

http://www.atlas.ima-aim.be/


2) Rapport per project 

• 1 Excel-document voor uw regio

• Data 2014: 
• terugbetaalde gezondheidszorg 2014

• ‘foto’ populatiekenmerken op 31dec2014

• Oplevering voorzien (vanaf) midden oktober 

• 3 tabbladen: 
1) Kenmerken

2) Leeftijdscategorieën

3) Uitgaven



Populatie Populatie
Doel-

populatie
Doel-

populatie
Nationaal Vlaanderen Wallonië Brussel

Aantal % Aantal % Aantal Aantal Aantal Aantal

Kenmerken populatie in 
uw regio 

(selectie Nationaal op 
basis van niscodes

fusiegemeente 
domicilie)

Doelpopulatie:

Duidelijke definitie 
doelgroep op basis van 
kenmerken populatie 

die identificeerbaar zijn 
in de IMA databanken 
(cf. slides Kenmerken)

 1 criterium of 
combinatie
 Zo snel mogelijk!

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

Brussels Hoofdstedelijk Gewest op basis van 
domicilie

= Referentiepopulatie ter vergelijking

De informatie in de 3 tabbladen wordt op deze 
manier opgebouwd: 



• Aantal individuele verzekerden

• Gemiddelde leeftijd

• Vrouwen

• Alleenstaanden

• Zelfstandigen

• Personen met inkomstgarantie voor ouderen

• Personen met statuut chronische aandoening

• Personen met MAF terugbetaling

• Personen met recht MAF Chronische ziektes

• Personen met verhoogde tegemoetkoming

• Personen met invaliditeit (Erkenning als mindervalide)

• Gemiddelde evaluatie graad van zelfredzaamheid (Katz)

• Families en hun leden waarbij alle titularissen gepensioneerd zijn 
en allemaal verhoogde tegemoetkoming genieten

• Gemiddeld aantal consultaties bij een huisarts per patiënt 

• …

Zie volledige lijst in 
uw mapje 



3) Mogelijke reflecties op basis 
van deze IMA-data

• 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 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! 


