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Verzamelde vragen en opmerkingen na overleg 29/03/2017  
FOD – RIZIV – Leden verzekeringscomité 
 

Thema’s: 

1. Algemene vragen  

2. Includeren van de patiënten 

3. Datamanagement 

4. Prefinanciering 

5. Financieel kader 

6. Governance 

 

1. Algemene vragen  

Vraag Antwoord  Vraagsteller  

1.1. Wat is de stand van zaken van de lopende projecten? Momenteel zijn er 19 projecten in de conceptualisatiefase die 

begeleid worden in het opstellen van een voorstel voor  

locoregionaal actieplan op basis van het onderzoek naar de noden 

en behoeften in hun regio. Om de verschillende acties te 

beschrijven wordt er bij de partners nagegaan hoe ze concreet de 

acties gaan opzetten, wat er voor nodig is, wanneer,… . Er wordt 

ook onderzocht hoe ze de governance gaan opzetten in hun regio. 

Na indiening van de kandidaturen zal een evaluatie gebeuren 

door een jury (samengesteld zoals voorzien in het KB voor de 

pilootprojecten) en kunnen de weerhouden projecten starten 

met de uitvoeringsfase.    

NIC 

1.2. Hoe evolueren de projecten? Lopen deze projecten vlot? Kunnen 

de projecten de vooropgestelde timing respecteren?  Hoe staan 

De locoregionale actieplannen worden steeds concreter, door 

intern steeds dieper de acties uit te werken maar ook door in 

NIC 
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de zorgverleners tegenover de projecten? Zijn zij bereid mee te 

werken? 

samenspraak met de overheid in co-creatie meer concreet te 

kijken wat mogelijk is. De timing werd vooruitgeschoven wat ook 

de projecten meer tijd geeft om acties en governance uit te 

werken alsook de betrokkenheid van de individuele zorgverleners 

te verhogen. 

1.3. Lukt het de projecten om hun locoregionaal actieplan op te 

stellen? Is intussen geweten wanneer het “KB pilootprojecten” 

gepubliceerd zal worden in het BS (en bijgevolg ook wat de 

deadline is voor de projecten om hun locoregionaal actieplan in 

te dienen)? 

Het ontwerp KB is momenteel bij Raad van State met uiterlijk 

advies per 29 mei 2017. De publicatie van het KB wordt verwacht 

omstreeks 7 juni 2017. De indiendatum voor de kandidaturen is 

30 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Van zodra er 

meer duidelijkheid is over timing zal dit gecommuniceerd worden 

naar de projectcoördinatoren. 

NIC 

1.4. Wat is de precieze rol van het Faith-consortium?  Hoe zal het 

FAITH-consortium data verwerken? 

Faith.be is een consortium van 6 universiteiten en staat in voor de 

wetenschappelijke evaluatie (externe/transversale evaluatie) en 

de begeleiding van de pilootprojecten (in het opzetten van een 

kwaliteitscultuur in de projecten en stimuleren en faciliteren van 

auto-evaluatie). Data zullen verzameld worden via een 

samengestelde databank met behulp van Healthdata, IMA,… . 

Voor de transversale evaluatie wordt er zoveel mogelijk beroep 

gedaan op automatische extractie uit bestaande gegevens. Aan 

de projecten wordt gevraagd de Belrai SCREENER te gebruiken 

voor registratie.  

Data nodig om de eigen uitrol van acties te monitoren zit vervat 

in de auto-evaluatie van elk project. 

NIC 

1.5. Hoe worden de projecten chronic care en het Vlaams project 

rond eerstelijnszorg op elkaar afgestemd? Op dit moment wordt 

enkel rekening gehouden met het federale luik en de federale 

ziekteverzekering, wat met materies die geregionaliseerd 

zijn/zullen worden? 

In het kader van de Interministeriële Conferentie 

Volksgezondheid worden in de Interkabinettenwerkgroep 

Chronische Ziekten/Geïntegreerde zorg de verschillende 

beleidslijnen en mogelijke afstemming besproken met de 

verschillende overheden (federaal-deelstaten). De deelstaten zijn 

sterk betrokken bij de projecten in hun regio:  

- Voor de projecten op Vlaams grondgebied zullen regelluwte 
en engagementen in ministeriële besluiten worden voorzien 

NIC 
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per project. Artikel 115 (hoofdstuk 18) van het decreet van 15 
juli 2016 houdende diverse bepalingen betreffende het 
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin machtigt 
de Vlaamse Regering om pilootprojecten over de 
geïntegreerde zorg voor chronisch zieken toe te staan 
(publicatie in BS 19/08/2016).  

- De Waalse overheid organiseert overleg met de projecten om 
specifieke behoeften aan te kaarten. 

- De Duitstalige Gemeenschap is sterk betrokken in de 
governance van het project in die Gemeenschap. 

- De Brusselse overheid neemt actief deel aan de 
vergaderingen van de Brusselse projecten. 

1.6. Hoe zullen de projecten waarvan het locoregionaal actieplan 

goedgekeurd is, geëvalueerd worden? Hoe zullen tussentijdse 

evaluaties plaats vinden? Met welke criteria zal tijdens de 

evaluaties rekening gehouden worden? Wanneer kan een project 

stop gezet worden (enkel om financiële redenen of kan dit ook 

omdat de overeenkomst niet meer gerespecteerd wordt op 

andere punten)?  

De globale transversale evaluatie wordt voorzien door het 

FAITH.be consortium, dat transversale indicatoren voorstelt en 

zal operationaliseren. Deze indicatoren zullen gebaseerd zijn op 

de triple aim doelstellingen, jobtevredenheid en equity en 

worden gecommuniceerd aan de projecten voor de start. Er zal 

ook per project gekeken worden welke specifieke indicatoren 

meegenomen kunnen worden. De opvolging van alle indicatoren 

zal ook ter beschikking staan van de projecten om hun auto 

evaluatie op te volgen. Er wordt voorzien in minimum een 

jaarlijkse opvolging van de indicatoren, en voor sommige 

indicatoren een meer frequente opvolging (trimestrieel, 

halfjaarlijks,…). Er wordt voorzien in een jaarrapport per project 

in een vaste sjabloon opgesteld door de IAC en FAITH.be. Meer 

informatie over de werking van de wetenschappelijke equipe 

FAITH.BE is beschikbaar in het protocol op de website 

www.integreo.be.  

 

Een project kan stopgezet worden als het één of meerdere van de 

algemene doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple 

NIC 

http://www.integreo.be/sites/default/files/public/content/faith.be_protocolenl_2017.04.27_accepted.pdf
http://www.integreo.be/
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aim, equity en jobtevredenheid) helemaal niet behaalt. 

Afhankelijk van de ernst van de situatie zal eerst ruimte zijn voor 

een bijsturing van het project. Een stopzetting puur omwille van 

financiële redenen is dus mogelijk, maar het is belangrijk om de 

volledige evaluatie in rekening te brengen.  

De opzeggingsmodaliteiten voor de overeenkomst van het 

project met het Verzekeringscomité worden  voorzien in KB art 14 

°17 (vb onvoldoende betrokkenheid partners, niet voldoende 

includeren, niet behalen doelstellingen, uitgaven stijgen,…).  

1.7. Wat de evaluatiecriteria betreft, zijn de projecten op de hoogte 

over hoe men geëvalueerd zal worden ? De projecten en de 

partners moeten op de hoogte zijn over wat er zal geëvalueerd 

worden en dit voor de start van de projecten. 

(zie vraag 1.6) Tijdens 

overleg 

1.8. Binnen de ziekenhuizen is er een tendens tot minder interesse 

voor actieve deelname aan de pilootprojecten chronische zorg.  

De primaire focus van de ziekenhuizen ligt momenteel vooral op 

de positionering van hun eigen ziekenhuis  binnen de 

locoregionale (en referentie)  ziekenhuisnetwerken.  Dit proces 

vraagt de nodige tijd en inspanning. Samenwerking met andere 

actoren komt hierdoor  op de achtergrond.  

-  

Het is inderdaad zo dat enkele evoluties binnen het 

ziekenhuislandschap tegelijk plaatsvinden met de projecten 

geïntegreerde zorg. De hervorming van het ziekenhuislandschap 

en de pilootprojecten Geïntegreerde Zorg volgen dezelfde logica 

en uitgangspunten, bv. optimalisering samenwerking en 

coördinatie in een afgelijnde regio. Het zal de taak van de 

consortia zijn om tijdens de uitvoeringsfase van de 

pilootprojecten de hervormingen van het ziekenhuislandschap af 

te stemmen met de projectplannen van de pilootprojecten. 

Zorgnet-

Icuro  

1.9. De ziekenhuizen steken tijd en energie in deze projecten terwijl 
er nog veel  onduidelijkheid en ongerustheid is over de  
implicaties voor de ziekenhuizen. Verschuiving van de zorg naar 
de thuissituatie zal gepaard gaan met minder ziekenhuisopnames 
en -heropnames  en verminderde ligduur. Ziekenhuizen worden 
hiermee al geconfronteerd via allerlei proefprojecten (cfr project 
bevallen met verkort ziekenhuisverblijf, thuishospitalisatie voor 
toediening antibiotica en chemotherapie). Tegelijkertijd is er ook  

Het ziekenhuis als partner in de pilootprojecten geïntegreerde 
zorg kan inderdaad wellicht de belangrijkste financiële impact 
verwachten (afbouwen van ligdagduur, vermijden overbodige 
opnames, enz). Tegelijk zullen er deels ook kostenverminderingen 
tot stand komen of personeelstijd vrijkomen die binnen de 
context van het project op andere manier kan worden ingezet in 
het kader van de aanwending van efficiëntiewinsten. De 
efficiëntiewinsten worden toegekend op niveau van het 
pilootproject en de aanwending ervan valt dus onder de  
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het besparings- en programmatieverhaal van de ziekenhuizen, 
dat eveneens tot financiële onzekerheid leidt. 

governance van het pilootproject. Het gesprek over de financiële 
risico’s dient dus in alle transparantie worden gevoerd binnen de 
projectgovernance. Het effect inzake het BFM zal in de eerste 
jaren zich enkel voordoen op het variabel deel. Het effect op 
langere termijn zal worden geëvalueerd. De projecten bieden de 
ziekenhuizen wel de opportuniteit om als innovators/pioniers de 
organisatie en de rol van het ziekenhuis in het zorglandschap te 
helpen herzien om een antwoord te kunnen bieden op de 
uitdagingen in de gezondheidszorg. Het is de bedoeling om de 
voorbereidings- en conceptualisatiefase aan te grijpen om een 
gemeenschappelijke visie en opportuniteit te vinden voor alle 
stakeholders en hieraan gekoppeld de wil om samen te werken.  

1.10. Als koepelorganisatie hebben wij geen zicht op de stand van 

zaken van de lopende projecten. De overheid geeft hierover geen 

informatie. Als er vragen komen vanuit onze voorzieningen, 

kunnen wij hierop geen antwoord geven.   

Op de website (www.integreo.be) voor het Plan Geïntegreerde 

Zorg, die regelmatig aangepast wordt aan de huidige stand van 

zaken, bevindt zich de relevantie informatie over de 

pilootprojecten. 

Er wordt eveneens op regelmatige basis een nieuwsbrief gestuurd 

vanuit de Interadministratieve Cel waarin onder meer een 

overzicht wordt gegeven van het overleg met de coördinatoren of 

consortia. Op de website worden presentaties en “Vraag & 

Antwoord” documenten gepubliceerd na elk overleg.  

Specifieke vragen over de projecten kunnen steeds overgemaakt 

worden aan de generieke mailbox 

chroniccare@health.belgium.be.  

Anderzijds hebben verschillende projecten ook een eigen 

nieuwsbrief of website. Als het gaat om specifieke vragen rond de 

ontwikkeling van de acties in de pilootprojecten, zijn het de 

projecten zelf die informatie kunnen geven. Deel van het 

locoregionaal actieplan is ook een communicatieplan waar de 

projecten moeten aangeven hoe zij zullen communiceren (naar 

Zorgnet-

Icuro 

http://www.integreo.be/
mailto:chroniccare@health.belgium.be
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alle stakeholders, inclusief instellingen, zorgverstrekkers, patiënt, 

algemene bevolking,…) 

1.11. Wat is de meerwaarde van het begeleidingsplatform? Wat 

met andere comités, overlegplatformen, werk- en stuurgroepen? 

Hoe verhouden deze zich tov elkaar?  Het begeleidingsplatform 

in zijn huidige samenstelling en werking is niet zinvol. Er is nood 

aan overleg met de koepelorganisatie en vertegenwoordigers 

van de voorzieningen, liefst met concrete vragen en thema’s. 

De volledige governance van het plan, waar het 

begeleidingsplatform deel van uitmaakt, staat beschreven in het 

Plan Geïntegreerde zorg (www.integreo.be).  

 

De aansturing van het plan situeert zich op het niveau van de 
Interministeriële Conferentie, die de ministers van 
Volksgezondheid van de verschillende beleidsniveaus 
samenbrengt, en de Interkabinettenwerkgroep Chronische 
ziekten. De Interadministratieve Cel chronische zorg (IAC) werd 
opgericht door de de FOD Volksgezondheid en het RIZIV en is 
verantwoordelijk om het Plan te operationaliseren en 
beleidsbeslissingen voor te bereiden. De concrete uitvoering van 
het plan wordt gerealiseerd door de IAC, en de bevoegde 
administraties op federaal niveau (RIZIV, FOD Volksgezondheid) 
en op niveau van de gemeenschappen en gewesten. De IAC wordt 
aangestuurd door een stuurgroep, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en de 
Beleidscel van de federale Minister van Volksgezondheid. 
Verschillende structuren zijn betrokken bij het plan chronische 
zieken (stakeholders): 
- Het Observatorium voor de chronisch ziekten binnen het 

RIZIV, die als een van zijn taken heeft om de behoeften van 

de chronisch zieken te identificeren. Over de huidige 

functionering en rol van het Observatorium wordt 

momenteel binnen het RIZIV een reflectie gevoerd. 

- Het Verzekeringscomité (waar ook de koepelorganisaties 

worden vertegenwoordigd) heeft een belangrijke rol voor de 

pilootprojecten, onder meer in het opmaken van het kader 

voor de projecten, de selectie van de projecten, het sluiten 

van overeenkomsten, de opvolging van de projecten. De 

Zorgnet-

Icuro  

http://www.integreo.be/
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opdrachten van het Verzekeringscomité in het kader van het 

Plan geïntegreerde zorg worden voorbereid door een 

permanente werkgroep.  

- Het begeleidingsplatform: In het kader van actielijn 2 van het 

Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken : 

methodologische, wetenschappelijke en technische 

ondersteuning, werd een overkoepelend 

begeleidingsplatform samengesteld om methodologische, 

wetenschappelijke en technische ondersteuning van het 

geheel aan werkpakketten van het plan te bieden. Tijdens de 

vergaderingen van dit begeleidingsplatform geeft de IAC een 

overzicht van de voortgang van de pilootprojecten en vraagt 

input aan de leden omwille van hun methodologische, 

wetenschappelijke of technische expertise (vb. input voor de 

praktische fiches). De rol van het begeleidingsplatform is 

transversaal, ondersteunend en adviserend ten aanzien van 

de verschillende werkpakketten van het Gemeenschappelijk 

plan voor chronisch zieken. Het platform bestaat uit 

wetenschappelijke, technische en methodologische experten 

vanuit zowel de publieke als privé sector. Tot op heden waren 

er 4 bijeenkomsten en momenteel wordt de werking van het 

platform herbekeken. De leden van het begeleidingsplatform 

worden wel steeds uitgenodigd indien expertise nodig is in de 

loop van het proces vb in het kader van werkpakket 4 

(evaluatie van de pilootprojecten) worden de leden 

uitgenodigd voor het Begeleidingscomité voor de begeleiding 

van wetenschappelijke equipe (FAITH.be).  

1.12. Kunnen alle zorgverstrekkers (bv huisartsen) voldoende 

gestimuleerd worden om aan deze projecten deel te nemen?  

Momenteel is er nog geen overzicht over de acties en de 

engagementen van de verschillende partners maar ‘de huisarts’ is 

wel een verplichte partner, net zoals ziekenhuizen en 

specialisten,… In enkele projecten is gebleken dat er een zekere 

Zorgnet-

Icuro 
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terughoudendheid is van een aantal actoren, waaronder in 

sommige gevallen huisartsen. Een van de argumenten die al vele 

spelers over de streep getrokken heeft, is dat één van de 

doelstellingen van Geïntegreerde Zorg ook jobtevredenheid is van 

de actoren. Het is de bedoeling dat elke zorgverstrekker baat 

heeft bij dit project. 

1.13. Wat betekent het als in een pilootregio bepaalde 

zorgverstrekkers of een groep van zorgverstrekkers niet bereid is 

om in het project in te stappen?  

Minstens één van elk van de verplichte partners moet aanwezig 

zijn om naar de uitvoeringsfase over te gaan. Indien zij niet 

tekenen voor de kandidatuur, kan het project niet doorgaan naar 

de uitvoeringsfase. We wijzen er graag op dat er vanuit de 

overheid veel bereidheid is om op het  terrein met actoren die 

“twijfelen” te overleggen. De leidende ambtenaren van de FOD 

en RIZIV zijn bij verschillende projecten al gaan praten, in een 

stuurgroep van het project of een andere gelegenheid, en dit 

heeft een positieve weerklank gehad. 

Zorgnet-

Icuro 

1.14. Gebeurt er een afstemming met de voorstellen, die 
geformuleerd werden tijdens de eerstelijnsconferentie?  

Indien concrete info vanuit Vlaanderen wordt dit afgestemd. Zorgnet-
Icuro 

1.15. Er circuleren tegenstrijdige berichten over de meerwaarde 
van begeleiding door de coaches. 

Het coaching proces is opgesteld om zoveel mogelijk uniforme 
begeleiding te bieden. De realiteit toont dat projecten 
verschillende noden hebben. Er wordt een evaluatie van het 
proces voorzien door de coaches en door de projecten. 

Zorgnet-
Icuro 

1.16. Tijdsfactor: verschuiving van deadlines versus voldoende tijd 
voorzien om het project te concretiseren.  

De procedure voor publicatie van het KB heeft gevolgen voor de 
timing en laat momenteel niet toe om een vaste datum te 
bepalen. Dit kan tot praktische beperkingen leiden. Tegelijkertijd 
laat het de projecten toe om veel concreter de acties uit te 
werken, nog meer in gesprek te gaan met de partners en zo te 
komen tot een solide plan. 

Zorgnet-
Icuro 

1.17. Aandacht voor administratieve overbelasting van de 
projecten.  

In de uitvoeringsfase en wanneer de overeenkomst tussen project 
en overheid wordt gesloten zal duidelijk zijn wie wat doet. 
Kwaliteitsvol en  data-driven werken zal een investering vragen in 
een eerste periode. Voor bepaalde aspecten kan het jaarlijks 
budget van 150 000 euro ingezet worden. Elke registratie of 

Zorgnet-
Icuro 
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bijkomende administratie moet ten goede komen van het project 
(auto-evaluatie in het kader van kwaliteitscultuur, opvolgen 
uitgaven in plannen acties m.b.t. efficiëntie winsten,…) 

1.18. Wat is de verder planning van het FAITH-consortium? Is er 
overlap met de begeleiding door de coaches?  

Er is geen overlap tussen coaching en FAITH.be qua 
ondersteuning.  
De coaches hadden de taak het overleg, de samenwerking en de 
projectvorming in de regio te faciliteren. Tijdens de eerste 
maanden van coaching werd een methodologie aangereikt om 
binnen de pilootregio de risico’s te stratificeren en een 
omgevingscartografie uit te voeren (WP 2), zodat de partners in 
het project een duidelijk inzicht kregen in hun regio, en de 
specifieke mogelijkheden en behoeften die er bestaan. Ook werd 
tijdens deze coachingfase klemtoon gelegd op het change 
management proces (onderdeel van WP7). De wetenschappelijke 
equipe heeft als taak om een methodologie voor evaluatie uit te 
werken op 2 niveaus: een onderdeel auto-evaluatie binnen elk 
project zodat een project een kwaliteitscultuur kan ontwikkelen, 
en een methodologie en de uitvoering van een transversale 
externe evaluatie. In de conceptualisatiefase zijn er contacten 
met de projecten geweest om concreet de verwachtingen te 
kennen en reeds input te geven omtrent indicatoren, en het 
proces van auto-evaluatie. 

Zorgnet-
Icuro 

1.19. Kunnen alle zorgverstrekkers (bv huisartsen) voldoende 
gestimuleerd worden om aan deze projecten deel te nemen?  

Zie vraag 1.12 Zorgnet-
Icuro 

1.20. Wat gebeurt er als een project onvoldoende relevant zijn of 
financieel nadelig blijkt te zijn?  

Opzeggingsmodaliteiten : zie vraag 1.6 GBO (Tanguy 
de Thier) 
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2. Includeren van de patiënten  

Vraag Antwoord  Vraagsteller  

2.1. Op welke basis zal men de patiënten includeren in de projecten? 

Hoe weten we als VI dat de includering correct is gebeurd en dat 

de patiënt voldoet aan alle criteria voor inclusie?  

De pilootprojecten bepalen op welke doelgroep zij zich richten en 

hoe patiënten geïncludeerd worden. Universeel flagging system 

wordt voorzien via Mycarenet, zo zullen de VI’s weten wie 

geïncludeerd is voor die regio en door wie.  

De VIs, NIC, MyCarenet en E-health hebben op 17 maart en 21 april 

hierover samen met de juridische dienst en actuariaat van RIZIV 

overlegd. Er is een overzicht gemaakt van de impact van de 

projecten op deze stakeholders en aangeduid welke elementen 

nog verder moeten worden uitgewerkt.  

NIC 

2.2. Hoe kan gegarandeerd worden dat er geen risicoselectie gebeurt 

door de projecten? 

Bij de selectie van de projecten wordt nagegaan of er expliciet of 

impliciet geen uitsluitingscriteria worden gehanteerd die tot 

risicoselectie kunnen leiden. Het vermijden van risico’s binnen de 

doelgroep vermindert in belangrijke mate de mogelijkheid tot 

efficiëntie: de uitgaven van de hoge risicopatiënten worden 

immers meegenomen in de budgetgarantie. Bij de jaarlijkse 

evaluatie wordt nagegaan in welke mate de projecten de 

verschillende doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg 

nastreven, waar verhoogde equity één van is. Bij het niet bereiken 

van de doelstellingen of het onvoldoende inspanningen leveren om 

alle doelstellingen te bereiken, kan een project bijgestuurd of 

stopgezet worden.  

 

NIC 

2.3. Op het ogenblik dat er zorgafspraken gemaakt worden tussen 

het project en de patiënt, moeten de patiënten “gevlagd” 

worden. Patiënten zijn niet verplicht deel te nemen aan een 

project en kunnen ook uitstappen uit het project. Het proces 

hierrond is nog niet gekend: vb. hoeveel keer kunnen patiënten 

in- en uitstappen? Kan een patiënt op elk moment uitstappen uit 

De keuzevrijheid van de patiënt wordt ten alle tijden gevrijwaard. 

“Gevlagd” worden wil niet per se zeggen dat de patiënt aan alle 

acties van het project deelneemt of moet deelnemen aan een actie.  

Een patiënt die in het project is geïncludeerd, kan vrij kiezen of hij 

bij zorgverstrekkers van het project gaat, dan wel dat hij buiten het 

project zorg zoekt. Gevlagd worden wil zeggen dat hij tot de 

NIC 
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het project of is er een overgangsperiode? Moeten patiënten 

een bepaalde periode in project blijven (wat met vb. prestaties 

waaraan een wachttijd gekoppeld is)?  

doelgroep behoort en in aanraking komt met een zorgverlener die 

aan het project deelneemt.   

Bij de projecten geïntegreerde zorg staat de patiënt centraal, de 

patiënt beslist mee hoe de zorg en hulpverlening eruit moet zien. 

Het is in die zin de ambitie ertoe te komen dat een patiënt liever 

binnen het project blijft dan eruit te stappen. 

 

2.4. Zorgverleners zullen patiënten moeten kunnen includeren in het 

project. Het NIC zal moeten weten hoe de projecten 

samengesteld zijn (welke zorgverleners maken er deel van uit? 

welke patiënten?). Pas als NIC weet dat de zorgverstrekker 

betrokken is bij het project, zal de zorgverlener de patiënt 

kunnen includeren. Welke informatie zal het NIC hierover krijgen 

(vb. over samenstelling consortium)? 

Het RIZIV organiseert overleg met de VI’s, NIC, MyCareNet en 

eHealth, waar de technische modaliteiten van de inclusie worden 

besproken. Deze informatiebehoefte is overlegd op 17 maart en 21 

april. Er wordt voorzien dat alle actoren die toegetreden zijn tot 

een project worden opgenomen in de tool die aan de projecten ter 

beschikking gesteld wordt (Tetrys). Deze informatie kan dan ter 

beschikking gesteld worden aan de VI’s.   

NIC 

 

3. Datamanagement  

Vraag Antwoord  Vraagsteller  

3.1. Binnen My Carenet worden ondertussen reeds verschillende 

diensten aangeboden (of deze zullen op KT worden aangeboden): 

consultatie verzekerbaarheid, consultatie GMD, consultatie van 

inclusie van een patiënt in een project, consultatie statuut 

chronische aandoening,… Projecten hebben deze gegevens niet 

altijd nodig in het kader van hun facturatie, maar zijn misschien wel 

geïnteresseerd in deze gegevens in het kader van het zorgplan 

binnen het project. 

=> zal het project toegang hebben tot een ruimere set van gegevens 

dan de individuele zorgverlener(s)?  Bijvoorbeeld ook toegang tot 

het GMD ook al bestaat er geen therapeutische relatie? 

De federale administraties organiseren overleg (17/03, 21/04 en 

24/05) met de VI’s, NIC, MyCareNet en eHealth, waar onder 

andere de technische modaliteiten aangaande toegang tot 

bepaalde gegevens worden besproken. Het is een belangrijk 

uitgangspunt om de behoeften van de pilootprojecten mee te 

nemen bij het bepalen van deze modaliteiten.  

 

In het kader van het beheer van de pilootprojecten, zal het 

consortium nooit toegang hebben tot nominatieve 

patiëntengegevens, maar wel tot gecodeerde en geaggregeerde 

gegevens die het opvolgen van de activiteiten binnen het project 

mogelijk maken.  

 

NIC 



12 
 

De verschillende rollen inzake toegang tot gegevens zullen 

worden gedefinieerd en in functie daarvan zullen 

toegangsrechten worden voorgesteld aan het ehealthplatform 

in het kader van useraccessmanagement, in functie van de 

finaliteiten en rekening houdend met de geldende wetgeving. 

Zo zal de rol van projectcoördinator andere 

informatiebehoeften inhouden dan deze van een 

zorgcoördinator. 

3.2. IMA heeft data nodig om cijfers te kunnen trekken. Welke gegevens 

zullen de VI’s/IMA in de toekomst nog krijgen om volgende taken te 

kunnen opnemen in het kader van het project: 

- informatiebeheer patiënteel  (gegevens patiënten nodig 

om te kunnen vlaggen) 

- Informatiebeheer beteffende facturatie en inning door 

zorgactoren (welke gegevens zullen VI’s nog krijgern 

wanneer er gewerkt wordt met forfaits ipv vergoeding per 

prestatie)? 

- Informatiebeheer betreffende omzetting pseudocodes 

naar bestaande nomenclatuur.  

- Informatiebeheer betreffende financieel beheer binnen de 

zorgprojecten  

- Informatiebeheer betreffende berekening mogelijke 

efficiëntiewinsten 

 Deze aspecten worden besproken tussen Riziv en NIC en zullen 

vervolgens worden omgezet in formele instructies via de 

geëigende kanalen (Commissie voor informatieverwerking en 

verzekeringscomité). Inzake de berekening van de 

efficiëntiewinsten zullen de directie RDQ en het IMA nauw 

samenwerken.  

NIC 

3.3. Hoe zal het gedeeld patiëntendossier er uit zien in het kader van de 

individuele projecten? Wordt er een uniform dossier voorzien? 

Moet elk project dit zelf uitwerken? Wie zal toegang hebben tot dit 

gedeeld patiëntendossier? Welke maatregelen zullen genomen 

worden om de gegevens van patiënten en zorgverleners te 

beschermen? 

 De pilootprojecten moeten snel aan de slag kunnen, waarbij om 

geïntegreerde multidisciplinaire zorg te realiseren en de 

zorgcontinuïteit te garanderen, van meet af aan elektronische 

uitwisseling van informatie nodig is om de zorg tussen 

verschillende aanbieders en zorglijnen op elkaar te kunnen 

afstemmen. Actiepunt 6 van het actieplan e-gezondheid 

voorziet in het tot stand brengen van een multidisciplinair 

NIC 

3.4. Wat met het delen van gegevens tussen eerste en tweede lijn? NIC 
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3.5. Wat met de niet-RIZIV zorgverstrekkers: Zullen zij toegang hebben 

tot gedeeld patiëntendossier? Hoe zullen zij toegang krijgen tot het  

gedeeld patiëntendossier?  

dossier. Dit zal evenwel nog niet in productie zijn. Daarom wordt 

op korte termijn en gefaseerd in functie van de behoeften een 

basistool ter beschikking gesteld : TETRYS, in nauwe 

samenspraak met de projecten en alle relevante actoren 

(kluizen, softwareproducenten, …) en complementair met de 

ontwikkelingen in het kader van egezondheid.  De 

pilootprojecten zullen op die manier ook functioneren als een 

ontwikkel- en validatieomgeving voor de uitrol van het 

multidisciplinair dossier. 

NIC 

3.6. Wat is de rol van Tetrys in het kader van de gegevensdeling? NIC 

3.7. Informatie-uitwisseling: hoe gaat gegevensdeling tussen 1e en 2e 

lijn georganiseerd worden, ook voor andere beroepsgroepen dan 

huisartsen en dit met respect voor privacy.  

Hier wordt intern en in samenwerking met plan Egezondheid 

gekeken naar wat kan tijdig aangeboden worden. 

Zorgnet-

Icuro 

3.8. Alles rond registratie van gegevens voor ofwel algemene 

verwerking ofwel ten behoeve van de auto-registratie moet 

duidelijk zijn van bij de start van de projecten, dit om het 

proces/mentaliteitswijziging zo gunstig mogelijk te laten verlopen, 

en om de kwaliteit van de gegevens die geregistreerd worden te 

garanderen. 

Zie het protocol van FAITH.be op website. Er zal voor de aanvang 

van de projecten gecommuniceerd worden wat voorzien moet 

worden qua registratie. Momenteel wordt als enige extra 

registratie voor de transversale evaluatie het gebruik van de 

BelRAI screener voorzien. Wat betreft de project-specifieke 

registratie bedoeld voor auto-evaluatie: dit zal afhangen van 

project tot project en zal dus bepaald worden eenmaal bekend 

is welke projecten in uitvoeringsfase zullen gaan. 

Tijdens 

overleg 

3.9. Hoe zal bij gegevensdeling op alle niveaus de veiligheid en 

bescherming gegarandeerd worden. 

De uitwerking van Tetrys vindt plaats binnen de governance van 

egezondheid en met gebruik van de basisdiensten van het 

ehealthplatform en van healthdata.be. 

Tijdens 

overleg 

3.10. Wat wordt er allemaal voorzien inzake informed consent voor 

de patiënt? Is dit voor inclusie in project, voor het delen van 

gegevens? Is er een informed consent voorzien voor de inclusie en 

voor het delen van gegevens en wie zal dit vragen aan de patiënt ? 

Er zijn verschillende informed consents nodig binnen de 

projecten. Bijvoorbeeld voor het delen van 

gezondheidsgegevens via elektronische weg tussen 

zorgvertrekkers en binnen een therapeutische relatie, is het 

consent in het kader van ehealth noodzakelijk. De patiënt heeft 

de mogelijkheid om nominatief zorgverstrekkers uit te sluiten 

van het delen van gegevens. Ook voor het verwerken van 

Tijdens 

overleg 
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gezondheidsgegevens in het kader van wetenschappelijk 

onderzoek is een informed consent vereist (behoudens wanneer 

het gaat om anonieme gegevens). 

Healthdata.be zal de nodige informed consents voorbereiden 

voor het sectoraal comité in samenwerking met de IAC en de 

wetenschappelijke equipe. 

 

4. Prefinanciering  

Vraag Antwoord  Vraagsteller  

4.1. Is er een zicht op het feit of het de projecten zal lukken met de 

prefinanciering, het opstellen van een financieel plan? Hoe zal er 

een antwoord geboden worden op de vragen van de projecten 

rond het financieel kader?  

In de eerste plaats moeten de projecten een duidelijk beeld krijgen 

van welke financiële behoefte zij hebben om hun acties te kunnen 

uitvoeren. De meeste projecten zijn op dit moment van de 

conceptualisatie bezig met het uitschrijven van de acties en doen 

beroep op de leden van het consortium om aan te geven welke 

middelen (financieel of andere) zij kunnen ter beschikking stellen 

van het project. Indien er voor bepaalde acties middelen nodig zijn 

die niet vanuit de partners kunnen aangeleverd worden en in 

afwachting van eventuele efficiëntiewinsten zal er een 

prefinanciering nodig zijn.  

Het financieel kader is duidelijk: de federale overheid biedt een 

budgetgarantie voor de projecten. Dit financieel kader wordt 

beschreven in het ontwerp Koninklijk Besluit tot vaststelling van de 

voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het RIZIV 

overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van 

pilootprojecten voor geïntegreerde zorg. Het ontwerp KB en de 

begeleidende nota hierbij kunnen geraadpleegd worden op de 

website www.integreo.be.   

NIC 

4.2. Zal de overheid (federaal of regionaal) bijspringen als projecten 

er niet in slagen om voldoende prefinanciering te vinden? We 

De overheid biedt budgetgarantie en dit is een belangrijke vorm 

van financiering (voor de details van hoe deze werkt, zie 

NIC 

http://www.integreo.be/
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krijgen signalen dat er binnen verschillende projecten partners 

uit het project dreigen te stappen als de overheid niet mee 

prefinanciert of geen garanties wil stellen dat het financieel zal 

bijspringen als de projecten zichzelf niet volledig kunnen 

financieren. Indien overheid noch met  middelen, noch met 

garanties over de brug komt, dan liggen alle risico’s bij de 

projecten: is dit realistisch? Welke partner wil dit risico op zich 

nemen? Binnen welke projecten wil men deze risico’s dragen?  

verklarende nota KB) en garantie. Deze financiering bereikt de 

projecten echter met 18 maanden “vertraging” (wegens 

berekening) en in die zin kan er sprake zijn van behoefte aan 

prefinanciering. Daarvoor worden nu verschillende pistes 

onderzocht, zowel bij de overheden (federaal en deelstaten), als 

bij de projecten. Het is de wens van de overheid om in de 

uitvoeringsfase de geselecteerde projecten verder te 

ondersteunen in de financiering. Deze ondersteuning moet in de 

1ste plaats gezien worden als een begeleiding bij het vinden van 

mogelijke fondsen, investeringen, etc. waarbij de administratie als 

intermediair kan optreden naar de verschillende bronnen.   

4.3. De projecten hebben een duur van vier jaar. Er zullen meer en 

meer bevoegdheden geregionaliseerd zijn in deze periode. Tot 

nog toe wordt er enkel gekeken naar de verplichte 

ziekteverzekering. Is er ook een budgetgarantie voor de 

regionale bevoegdheden (woonzorgcentra, gezinszorg,…)? Stel 

dat regio’s andere keuzes maken, wat zal er gebeuren met de 

financiering? Wat gebeurt er met de budgetgarantie? 

De berekening van de budgetgarantie is momenteel voorzien op 

de verplichte ziekteverzekering anno 2017 wat betreft federale 

bevoegdheden (dus exclusief de woonzorgsector en de 

gezinszorg). De deelstaten zullen voor hun bevoegdheden in 

samenspraak met de projecten bepalen wat zij voorzien als 

budgetgarantie. 

NIC 

4.4. Een probleem dat zich stelt is het gebrek aan financiering voor 

de eerste case managers. Wordt hiervoor een financiering 

voorzien?  

Er is hiervoor geen prefinanciering vanuit de overheid voorzien. Er 

worden door de overheid verschillende pistes onderzocht naar wat 

toekomstige mogelijkheden zijn. 

NIC 

4.5. Het financieringsmodel blijft zeer complex.  Het principe van de 

prefinanciering werd in een later stadium van de 

conceptualisatiefase gecommuniceerd. Dit heeft bij verschillende 

pilootprojecten aanleiding gegeven tot ongenoegen en bij een 

aantal werd zelfs stopzetting van het project overwogen. Zal dit 

systeem van prefinanciering voor de projecten lukken en zo niet 

is er bereidheid vanuit de overheid om hiervoor een oplossing te 

zoeken? 

p.42 van de gids: “Het financieel risico van investeringen en 

prefinanciering moet bij het pilootproject blijven”. Daarnaast 

erkent de overheid de rol om het proces te begeleiden en te 

ondersteunen. De IAC zal de projecten die geselecteerd worden 

voor de uitvoeringsfase dan ook verder begeleiden in dit proces en 

ondersteuning bieden waar nodig. In de resterende periode van de 

conceptualisatiefase onderzoekt de IAC verder mogelijke 

alternatieve opties. 

Zorgnet-

Icuro 
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5. Financieel kader  

Vraag Antwoord   Vraagsteller  

5.1. Hoe zal in het kader van bundled payment verzekerd worden 

dat we nog zicht hebben op welke zorgen uitgevoerd worden 

en op de kwaliteit van de zorg. Dit om onderconsumptie en 

risicoselectie tegen te gaan alsook de noodzakelijke controles 

te kunnen blijven uitvoeren: 

- fraude en doelmatige zorg 

- a priori/ a posteriori controles 

- monitoring + bewaking toegankelijkheid 

- globale beleidsinformatie     

De projecten zouden de verstrekkingen kunnen factureren aan de 

verzekeringsinstellingen (voor de huidige nomenclatuurcodes aan 0 

euro en de gebundelde betaling via een pseudocode), op die manier 

is er al een notie van welke zorgen uitgevoerd worden. Wat betreft 

de kwaliteit van de zorg, zou dit via de evaluatie van de projecten 

dienen nagegaan te worden; het is dus een opdracht voor FAITH.be 

om deze kwaliteitsbewaking bij gebundelde betaling te verzekeren. 

De ganse piste van gebundelde betaling dient verder onderzocht te 

worden in de loop van 2017, hierbij zullen alle stakeholders (dus ook 

de verzekeringsinstellingen) nauw betrokken moeten worden. 

NIC 

5.2. In het kader van de projecten kunnen ook alternatieve 

verstrekkingen (niet-vergoedbaar in de ZIV) worden 

aangerekend (financiering ten laste van de efficiëntiewinsten 

project of van de patiënt).  Om zicht te krijgen op dergelijke 

alternatieve verstrekkingen zou er minstens per project, maar 

bij voorkeur over de projecten heen, een lijst moeten worden 

aangelegd met dergelijke verstrekkingen (inclusief de wijze 

van financiering en de bedragen die aan de patiënt kunnen 

worden aangerekend). 

=> op welke manier en wie zal het aanrekenen van dergelijke 

verstrekkingen monitoren?  Op welke manier en wie zal 

controleren of de afgesproken tarieven worden 

gerespecteerd? 

=> hebben we een dergelijke rapportering niet nodig in het 

kader van de evaluatie triple AIM? 

De alternatieve vormen van vergoeding dienen per project 

vastgelegd te worden in de overeenkomst tussen het project en het 

verzekeringscomité van het RIZIV. Er zal een centrale lijst worden 

opgemaakt en de lijst per project zal gepubliceerd worden, met 

vermelding van het bedrag ten last van het project en het bedrag ten 

laste van de rechthebbende. Het monitoren van het aanrekenen van 

deze verstrekkingen is inderdaad een belangrijk aandachtspunt, 

waarvan de modaliteiten momenteel nog worden onderzocht. 

NIC 
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5.3. Kunnen projecten alternatieve zorgprestaties onmiddellijk 

meenemen in het project van bij het opstarten van het 

project?  

Het is de ambitie om dit onmiddellijk te kunnen meenemen in de 

projecten, op voorwaarde dat de overeenkomst tussen het project 

en het verzekeringscomité gesloten is en de lijst per project 

gepubliceerd is op de website.  

NIC 

5.4. Indien de ambitie blijft dat de zorg voor de patiënt niet 

duurder mag worden, moeten ook de afgeleide rechten 

meegenomen worden in het kader van deze oefening. 

Afgeleide rechten = bvb. MAF, rechten binnen het 

zorgtraject, statuut chronische aandoening, zorgforfait, …

 Hoe zal dit worden geëvalueerd?  

De permanente werkgroep van het Verzekeringscomité evalueert de 

impact. De inbreng vanwege de verzekeringsinstellingen zal gezien 

hun expertise daarbij zeer belangrijk zijn. 

 

NIC 

5.5. Hoe equity waarborgen zodat de bestaande 

beschermingsmechanismen zoals MAF statuut en statuut 

chronische aandoeningen ook in de innovatieve acties hun 

bescherming niet verliezen. Hiervoor zijn duidelijke 

richtlijnen en regels nodig op voorhand. 

Tijdens 

overleg 

5.6. Hoe zal geëvalueerd worden dat patiënten niet meer zelf 

zullen moeten betalen dan vandaag het geval is (vb. 

supplementen)? Hoe worden de afspraken van wat de 

patiënt moet betalen vertaald in de projecten en hoe wordt 

dit gecontroleerd? 

Indien het project innovatieve zorgvormen voorstelt en hiervoor een 

financiële bijdrage aan de patiënt vraagt, dan zal dit voorstel in het 

verzekeringscomité besproken worden en zullen er afspraken 

gemaakt worden met de projecten die dan in de overeenkomst 

zullen worden opgenomen. 

NIC 

5.7. Hoe wordt het budgetneutraal karakter van deze projecten 

op macro-niveau gewaarborgd. Is er een politieke bereidheid 

om eventuele overschrijdingen als exogene factor ten laste 

te nemen, en niet te verschuiven naar de ziekteverzekering 

in het algemeen?  

 De financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen 

blijft van toepassing en vormt in die zin een onderdeel van de 

risicodeling die inherent is aan het uittesten van nieuwe 

zorgmodellen die op langere termijn moeten leiden tot een betere 

beheersing van de uitgaven. 

 

NIC 

5.8. Wat gebeurt er indien er wel budgetoverschrijdingen zijn? Is 

er een risico-scenario? Wie draagt die gevolgen? 

Tijdens 

overleg 

5.9. Klopt het dat de deelnemers een financiële aansprakelijkheid 
hebben? Betreft dit dan de cirkel of de beheerder zelf?   

Indien een project aanleiding geeft tot een stijging van uitgaven voor 
de ziekteverzekering,  kan het worden stopgezet. Er is evenwel geen 
recuperatie van de uitgavenstijging bij de projecten. De wijze 
waarop de interne financiële aansprakelijkheid wordt georganiseerd 

GBO (Tanguy 
de Thier) 
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voor de keuzes die het project maakt, hangt af van de interne keuzes 
en het juridisch kader van de governance. 

5.10. Hoe wordt de gesloten financiële enveloppe van een 
zorgforfait verdeeld? 

Er is nergens sprake van een gesloten financiële enveloppe. GBO (Tanguy 
de Thier) 

5.11. Wat zal er gebeuren in geval van budgetoverschrijding op 

basis van de reële kosten? Zal dit ten laste genomen moeten 

worden door de sectoriële budgetten?   

 Indien de projecten aanleiding geven tot stijging van uitgaven op 

sommige verstrekkingen zal dat inderdaad ten laste zijn van de 

sectoriële budgetten. Gezien de rechthebbenden die zorgen krijgen 

in het kader van een pilootproject ‘gevlagd’ zullen worden, zal het 

mogelijk zijn om uitgaven per sector te evalueren. 

NIC 

5.12. Als een efficiëntiewinst  toegekend moet worden aan een 

project, zal dit afgehouden worden van de sectoriële 

budgetten? 

Neen, deze uitgaven zullen worden geboekt in een aparte rubriek 

(rubriek 42). 

 

NIC 

5.13. Wat met de financiële verantwoordelijkheid van de 

ziekenfondsen? Wat als projecten op macro-niveau duurder 

kosten, worden de ziekenfondsen dan verantwoordelijk 

gesteld voor dit budget waar ze in se niets over te zeggen 

hebben? 

 Zie vraag 5.7. De verzekeringsinstellingen zijn overigens op diverse 

niveaus betrokken bij de besluitvorming. 

NIC 

5.14. Wat is de visie van het RIZIV over het betalen via forfaits 

voor wat betreft het uitbouwen van dit systeem als voor wat 

betreft de planning ? Wat is de huidige status/visie ivm 

gebundelde betaling: enkel nadenken over hoe 

operationaliseren of ook al uitvoeren binnen looptijd 

pilootprojecten?  

De piste van gebundelde betaling dient verder onderzocht te 

worden in de loop van 2017, hierbij zullen alle stakeholders (dus ook 

de verzekeringsinstellingen) nauw betrokken worden. Gebundelde 

betaling is één van de drie mogelijke vormen van financiële 

aanpassingen in het kader van de projecten. 

NIC 

5.15. Wat is de financiële impact voor de projecten gelet op het 

feit dat ze ergens in het midden van het jaar zullen 

opstarten? 

 De efficiëntiewinsten zullen ook voor het eerste jaar (2017) op een 

volledig kalenderjaar worden berekend, maar er zal nog maar een 

beperkt effect kunnen zijn door de actie van de pilootprojecten. 

NIC 

5.16. Hoe zal het berekenen van de efficiëntiewinst 

georganiseerd worden? Wat is de methodiek die gevolgd zal 

worden? Wat is de rol van het RIZIV hier?  

 De methode van budgetgarantie (berekenen, storten en 

aanwenden van de efficiëntiewinsten) is opgenomen in art. 17 tot 

27 van het Koninklijk besluit. Zie ook antwoord op vraag 3.2 

NIC 
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5.17. Hoe zullen de efficiëntiewinsten precies berekend worden 

(vb. wanneer operationele doelgroep groter is dan de 

administratieve doelgroep)?  

Het mechanisme om de efficiëntiewinsten te berekenen wordt 

uitgebreid beschreven in de begeleidende nota van het KB. Dit werd 

eveneens in detail toegelicht aan de pilootprojecten geïntegreerde 

zorg tijdens één van de plenaire sessies (6 december 2016). 

NIC 

5.18. Hoe kunnen we echt garanderen dat efficiëntiewinsten 

worden gebruikt voor zorg- en zorggerelateerde activiteiten? 

Er moet op voorhand door het project aangeduid worden hoe ze de 

mogelijke efficiëntie-winsten zullen inzetten en zal vastgelegd 

worden in de overeenkomst tussen het Verzekeringscomité van het 

RIZIV en het project. De aanwending van de efficiëntiewinsten wordt 

tevens opgevolgd in het jaarrapport die opgeleverd wordt aan het 

RIZIV.  

NIC 

5.19. Afhankelijk van de doelstellingen van het project is er de 

vraag om naar de mogelijkheid om het pakket ‘gebundelde 

zorg’ uit te breiden voor bv psychiatrische honoraria, 

conventies 

Gebundelde zorg mag inderdaad uitgebreid worden naar de  

domeinen waar de projecten impact verwachten en willen 

samenwerken.  

Gebundelde betaling daarentegen is geen mogelijkheid van bij de 

start van de projecten, maar wordt wel voorzien in de looptijd. 

Hiervoor moet het kader nog geconcretiseerd worden. 

 

Zorgnet-Icuro 

http://www.integreo.be/sites/default/files/public/content/kb_geintegreerde_zorg_-_begeleidende_nota_-_versie_4_nl.pdf
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5.20. Onduidelijkheid over de gevolgen als de objectieven niet 

gehaald worden. 

in het KB art 14 °17: De opzeggingsmodaliteiten: het gaat hier 

onder meer om het ontbreken of de onvoldoende betrokkenheid 

van verplichte partners, het onvoldoende includeren van 

rechthebbenden in het project, het niet behalen van de 

doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2, het niet respecteren van 

de bepalingen van de overeenkomst en als wordt vastgesteld dat 

ingevolge de werking van het project de uitgaven stijgen. KB Art 15. 

De overeenkomsten worden gesloten voor een periode van 4 jaar. 

Het verzekeringscomité kan aanpassingen voorstellen. Als de 

contractant deze voorstellen niet aanvaardt zal het Riziv deze 

weigering vaststellen en schriftelijk aan de contractant meedelen 

en dat de overeenkom eindigt vanaf de 1ste dag van de zesde 

maand die volgt op die schriftelijke mededeling. In dat geval is het 

project ertoe gehouden de geïncludeerde rechthebbenden 

hierover te informeren. 

Zorgnet-Icuro 

5.21. Regio’s met ziekenhuizen met een hogere casemix 

(derdelijnsziekenhuis) en hogere ligdagprijs (bv UZ Leuven) 

melden ons dat het 20% variabel deel van BFM (forfait per 

opname en forfait per ligdag)  dat in rekening gebracht 

wordt in de proefprojecten significant kan verschillen in 

vergelijking met regio’s waar de casemix lager ligt. Hetzelfde 

geldt voor het geneesmiddelenforfait, forfait klinische 

biologie en medische beeldvorming per opname. Deze forfait 

zijn immers ook casemix gebaseerd. Is er mogelijkheid tot 

verdere verfijning van het model?    

 Het is correct dat er verschillen kunnen zijn in de verwachte 

uitgaven ingevolge prijsverschillen die niet te maken hebben met 

kenmerken van de locoregionale bevolking. Op dit moment is niet 

voorzien in een correctie voor deze factor. Het is wel zo dat bij de 

berekening van de efficiëntiewinsten uitgegaan wordt van een 

correctie ten opzichte van de ‘genormaliseerde’ uitgaven op basis 

van de in 2016 waargenomen uitgaven. 

Zorgnet-Icuro 

5.22. Het financieringsvoorstel is voorlopig gebaseerd op een 

lijst van ZIV-verstrekkingen en BFM. Wat is het engagement 

van Vlaanderen t.a.v. regelluwheid en financiering m.b.t. hun 

bevoegdheden?  Hebben zij al een aantal algemene principes 

vooruitgeschoven? Werden hiervoor al concrete afspraken 

gemaakt met de pilootprojecten? 

Wat betreft de Vlaamse projecten zal er per project een 

ministerieel besluit worden voorzien met de Vlaamse overheid om 

te concretiseren per project wat de mogelijke regelluwte en 

engagementen zullen zijn. Er zijn al meerdere uitwisselingen 

gebeurd met Vlaanderen tussen de projecten. Continue 

Zorgnet-Icuro 
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afstemming wordt voorzien zowel in de conceptualisatiefase als in 

de uitvoeringsfase. 

5.23. In het huidige voorstel omtrent financiering, gaat men er 

vanuit dat efficiëntiewinsten zullen zijn op niveau van ZIV, 

maar het is belangrijk dat ook bekeken wordt wat de andere 

kosten gepaard met de projecten zullen zijn. De projecten 

zullen in eerste instantie een hogere kost hebben op andere 

domeinen zoals vb. administratief gezien. 

In de evaluatie voorgesteld door FAITH.be is het voorzien dat 

kosten voor andere uitgaven dan de ZIV uitgaven worden in 

rekening gebracht (vb. start-up kosten, implementatiekosten, 

kosten gelieerd aan andere bevoegdheden zoals thuishulp, 

preventie,…). 

Tijdens 

overleg 

5.24. Momenteel wordt de financiering/budgetten op RIZIV 

niveau voorzien op sectorieel niveau, terwijl er nu 

transsectorieel een budgetgarantie wordt voorgesteld aan de 

projecten. Kan er niet voorzien worden in budgetgarantie op 

sectoraal niveau zodat de projecten de financiële discussie 

niet moeten aangaan in elk project afzonderlijk? 

 Het objectief van geïntegreerde zorg is net een sectorale 

silobenadering te overstijgen. Onvermijdelijk zullen er 

verschuivingen optreden in de opdrachten en dus ook het 

tijdsbeslag tussen de sectoren. Een sectorale budgetgarantie zou 

het objectief financieel erg bemoeilijken. 

Tijdens 

overleg 

 

6. Governance  

Vraag Antwoord  Vraagsteller  

6.1. Er zijn veel betrokken actoren 

(meerdere tientallen per project). Hoe 

gaat dit zich in een governancemodel 

gieten?  

Governance is aan bod gekomen tijdens verschillende infosessies voor de projecten (de 

plenaire sessie van 6/12, intervisiedagen in januari en februari). Het tot stand brengen van 

een adequaat governancemodel is een uitdaging die de pilootprojecten moeten aangaan, die 

naderhanal worden geëvalueerd. Tijdens de sessies zijn begrippen als netwerkstructuren en 

integratiemanagement uitgebreid besproken en is er veel aandacht besteed aan 

transparantie, communicatie, vertrouwen, etc. Hoe de governance in een juridische vorm 

geplaatst wordt, is sterk afhankelijk van het consortium. Elk project is anders en elk 

consortium is anders: sommige projecten hebben nood aan meteen een VZW op te richten, 

anderen bouwen verder op de huidige structuur en organiseren zich rond 1 van de partners, 

die dan de meer administratieve last opneemt. Het is ook mogelijk om tijdens de looptijd van 

de projecten te groeien naar een  bepaalde juridische structuur. 

Zorgnet-

Icuro 

 


