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betere gezondheid
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Inleiding
CONTEXT
Chronische ziekten vormen wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak: 68% van alle sterfte wereldwijd is te wijten aan
1
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chronische ziekten ; in Europa bedraagt dit zelfs meer dan 80% . Chronische ziekten worden gedefinieerd als ‘langdurige
3
aandoeningen met een meestal langzame progressie’ . Onder deze brede definitie vallen niet alleen hart- en
vaatziekten, diabetes, kanker, longziekten, sommige auto-immuunziekten, maar ook neurodegeneratieve aandoeningen
zoals dementie of Parkinson, personen met een handicap die recurrente nood aan zorg hebben en diverse mentale
ziektebeelden. In België geeft meer dan één op vier personen (28,5% in 2013) van 15 jaar en ouder aan dat hij/zij lijdt
aan tenminste één chronische ziekte. De prevalentie neemt toe (24,6% in 1997), hoewel de evolutie verschilt naargelang
4
de aandoening . Chronische aandoeningen brengen gevolgen met zich mee voor het dagelijks functioneren en dus de
kwaliteit van leven.
Er zijn een aantal uitdagingen verbonden aan de zorg voor chronisch zieken, die in de toekomst meer en meer van
belang zullen worden en een toenemende invloed zullen hebben op het beleid voor de gezondheidszorg.
Ten eerste worden chronische aandoeningen vaak gekenmerkt door multimorbiditeit (meerdere ziektebeelden
5
tegelijkertijd), waardoor de ziekte-specifieke aanpak vaak niet voldoet . Het risico op chronische aandoeningen en op
multimorbiditeit stijgt met de leeftijd: in België heeft meer dan 1 op de 3 personen van 65 jaar en ouder minstens twee
4
belangrijke chronische aandoeningen (Gezondheidsenquête 2013) . Deze toename zal zowel wegen op het huidige
aanbod van gezondheidzorg als op de economische draagkracht. In Europa gaat 70 à 80% van het
6
gezondheidszorgbudget naar chronische ziekten . De economische invloed van chronische aandoeningen overstijgt
bovendien de gezondheidszorg en kan gepaard gaan met extra kwetsbaarheid zoals werkonbekwaamheid,
inkomensverlies en niet verzekerde ziekte- en zorgkosten. Gezondheidszorg en sociale voorzieningen moeten idealiter
op elkaar afgestemd zijn.
Ten tweede stijgt het aantal chronisch zieken, niet alleen door de toegenomen levensverwachting en de vergrijzing,
maar ook door sommige ongunstige leefstijlen. Sommige chronische aandoeningen kunnen door aanpassing van de
leefstijl vermeden worden (bijvoorbeeld aanpassingen van eetgedrag, rookgedrag, alcoholgebruik, fysieke
1,8
activiteit,…) . Preventie moet een belangrijk aspect vormen in een proactieve populatie-gerichte aanpak van
8
gezondheidszorg .
Vervolgens heeft een persoon met een chronische aandoening behoeften die niet louter medisch zijn (diagnose,
planmatige en evidence based behandeling, symptoombestrijding, pijnbestrijding, vermijden van complicaties), maar
ook psychologisch (nood aan informatie, emotionele steun), sociaal (hulp in het dagelijks leven, integratie in de
maatschappij) en spiritueel van aard zijn. Deze noden zijn meestal van lange duur, maar kunnen ook wijzigen naarmate
de ziekte evolueert. In geval van multimorbiditeit kunnen er complexe situaties optreden, waarbij er nood kan zijn aan
extra coördinatie van alle medische, paramedische en welzijnszorg (nood aan professionele ondersteuning o.v.v. een
case-manager- zie figuur 1- bij de 5% hoog-complexe patiënten is er een duidelijk aangetoonde nood aan professionele
hulp die de zorgen coördineert, bij de 15% hoog risico patiënten is dit minder uitgesproken ). Echter het merendeel van
personen met een chronische aandoening is in staat om zelf zijn ziekte te beheren (zie figuur 1). Ons
gezondheidssysteem moet in deze verschillende noden kunnen voorzien. Dit vraagt om een paradigmashift van een
ziekte-georiënteerde zorg, naar een zorg die vertrekt vanuit de capaciteiten en doelstellingen van de patiënt (en dus niet
enkel georiënteerd per ziektebeeld en per discipline). Op die manier moet versnippering van de zorg vermeden worden.
3
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Figuur 1: Risico-stratificatie van personen met chronische aandoening(en) (Kaiser Permanente)

Al deze evoluties brengen ons bij de nood aan integratie, waarbij diverse zorgactoren en systemen op een
gecoördineerde manier samenwerken en waar de patiënt centraal staat. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de rol van
de huisarts of andere gespecialiseerde zorgverstrekkers, want de stelling dat een groot aantal chronisch zieken in staat is
om zelf hun zorg te beheren, betekent eerst en vooral dat zij zelf de nodige afspraken kunnen maken en dat ze het
advies en de aanbevelingen van hun zorgverleners kunnen begrijpen en opvolgen. Coördinatie en samenwerking rond
de chronisch zieke moeten een kader creëren waarin medische en paramedische zorg hun plaats kunnen vinden en
ondersteund worden door een gunstige werkcontext.
Samengevat kunnen we stellen dat ons gezondheidszorgsysteem nood heeft aan veranderingen om performantere
antwoorden te geven op de toekomstige uitdagingen: toename van chronisch zieken, toename van complexe
multimorbiditeit, toename van de kost en beperkte middelen. Het is belangrijk om de noodzakelijke veranderingen te
realiseren in nauw overleg met de patiënt, het werkterrein en alle andere belanghebbenden, maar ook met de
verschillende beleidsniveaus en overheden. Het Plan is dan ook een gezamenlijk initiatief van zowel de federale
overheid als van de deelstaten.

HISTORIEK
In 2008 lanceerde de federale overheid het nationaal programma ‘Prioriteit aan Chronisch Zieken’.
In oktober 2010 organiseerde België in het kader van haar Europese voorzitterschap de Conferentie ‘Innovative
Approaches for Chronic Illnesses in Public Health and Healthcare Systems’, die aanleiding gegeven heeft tot de
Europese Raadsconclusies van 7 december 2010. Hierin worden de lidstaten onder meer verzocht om “verder werk te
maken van op de patiënt afgestemde beleidsmaatregelen voor gezondheidsbevordering, primaire en secundaire
preventie, en behandeling en verzorging van chronische aandoeningen, in samenwerking met de betrokkenen,…”
Als volgende stap in het proces werd in juli 2011 aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) de
opdracht gegeven om een ‘position paper’ inzake de zorg voor chronisch zieken te ontwikkelen. Deze position paper
kwam tot stand met de uitgebreide inbreng van stakeholders zowel vanuit het terrein als vanuit het beleidsniveau en
9
werd gepubliceerd in december 2012 (KCE –rapport 190A) .
4

Om de 20 aanbevelingen van het KCE-rapport om te zetten in concrete actiepunten, werden focusgroepen
samengesteld met actoren vanuit het terrein. De Interministeriële Conferentie (IMC) van 10 december 2012, die de
ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid samenbrengt, besliste over de oprichting van
een interkabinetten-werkgroep (IKW) Chronische Ziekten om de werkzaamheden van de focusgroepen op te volgen en
de geformuleerde voorstellen te vervolledigen met voorstellen die behoren tot het beleidsniveau. De IKW heeft een
10
oriëntatienota uitgewerkt, met als titel “Een geïntegreerde visie op de zorg voor chronisch zieken in België” . Deze
oriëntatienota werd voorgesteld en besproken op de nationale conferentie van 28 november 2013.
De verschillende regeringen bevestigen het belang van geïntegreerde zorg in hun respectievelijke regeringsakkoorden
(2014).
-

De federale regering bepaalde in haar Regeerakkoord dat zij in overleg met de deelstaten het passende
reglementaire kader voor de ontwikkeling van deze nieuwe zorgvormen, zal creëren. Alle reglementaire
hinderpalen voor een patiëntgerichte samenwerking van zorgverleners in horizontale of verticale netwerken
worden in kaart gebracht en opgeruimd.
De regering zal zich hierbij laten inspireren door de basisprincipes van de oriëntatienota "Geïntegreerde visie
op de zorg voor chronisch zieken in België" die op 24 februari 2014 door de Interministeriële Conferentie
Volksgezondheid werd goedgekeurd, en door de "Positionpaper: organisatie van zorg voor chronisch zieken in
België" van het KCE (KCE rapport 190A).
De uitvoering van het beleid inzake chronische zieken en vergrijzing gerelateerde aandoeningen zal worden
aangestuurd door de interadministratieve cel, opgericht door de Interministeriële Conferentie
Volksgezondheid, in overleg met het Observatorium voor chronische ziekten.
Daarbij wordt nagegaan of de diverse voordelen die momenteel aan chronisch zieken worden verleend
vereenvoudigd en geharmoniseerd kunnen worden.

-

Het Vlaamse Regeerakkoord bouwt verder op deze notie. Naast een emancipatorische visie op de
patiënt/cliënt die zoveel mogelijk zijn zorgtraject mee vorm geeft, is het volgens de Vlaamse regering ook
belangrijk om het sociaal netwerk van de patiënt/cliënt in zijn onmiddellijke omgeving te versterken en te
valoriseren. De voorbije jaren heeft de Vlaamse overheid consequent de kaart getrokken van de
vermaatschappelijking van zorg. Deze maatschappijvisie houdt in dat mensen met een specifieke
ondersteuning- of zorgnood een eigen zinvolle plek in de samenleving kunnen innemen. Het organisatiemodel
moet daarbij inzetten op preventie, vroeg-opsporing en vroeg-interventie en vertrekken vanuit een goed
begrepen subsidiariteit: de minst ingrijpende ondersteuning als het kan, de meer intense en gespecialiseerde
hulp en zorg als het noodzakelijk is.
De Vlaamse Regering wil de zorg meer vraaggestuurd organiseren. Een persoonsvolgende financiering van de
zorg moet dit mogelijk maken. Het moet ook leiden tot vereenvoudiging. (zie conceptnota Vlaamse sociale
bescherming VR 20152905 DOC 526/1BIS).

-

De Brusselse overheden verwoorden de gedachten van het aanbod van geïntegreerde zorg voor chronische
ziekten in hun regeerakkoorden. Zo wil Brussel bijvoorbeeld onder meer streven naar: “Het BPG (Brussel Plan
voor Gezondheid?) geeft de patiënt een centrale plaats in het zorgbeleid en beoogt deze ertoe aan te zetten
zich te wenden tot het gepaste niveau van zorgverstrekking, waarbij de huisarts optreedt als spilfiguur in het
zorgtraject van de patiënt.” Een andere doelstelling die men in dat Brussel in dit kader voorziet is: “Zoals reeds
vermeld in het institutioneel hoofdstuk, de integratie van een overlegplatform tussen alle betrokkenen uit de
zorgpraktijk, om het aanbod beter te kunnen organiseren en te voldoen aan de specifieke behoeften, de
permanente vorming te versterken en te zorgen voor een betere communicatie tussen de professionele
zorgverleners.” Ongetwijfeld zal Brussel verdere maatregelen voorzien in het kader van haar eigen
Gezondheidsplan.

5

-

In het Waals Gewest benadrukt de regionale beleidsverklaring de belangrijke kwesties ten gevolge van de zesde
staatshervorming en de overdracht van bevoegdheden :
« La gestion future de ces compétences doit s’articuler de manière étroite avec les compétences anciennes et
nouvelles relatives aux personnes âgées. Il est indispensable de redéfinir l’offre de soins en fonction de
l’évolution des besoins (vieillissement, maladies chroniques, etc.) sur l’ensemble du territoire. [...] Le
Gouvernement mettra le patient au cœur du dispositif de soins et l’incitera à s’adresser au niveau adéquat de
prise en charge, en favorisant le médecin généraliste comme pivot des parcours de soins du patient. [...] Le
Gouvernement veillera également à mieux adapter l’offre de lits à l’évolution des besoins notamment en
envisageant la reconversion de lits aigus (en lits de revalidation, lits résidentiels pour personnes âgées,
hospitalisation à domicile, etc.). Enfin, le Gouvernement mettra l’accent sur la qualité des soins et veillera à
promouvoir le développement et la mise en œuvre des démarches d’amélioration continue de la qualité. »

-

Tot slot verwoordt ook de Deelregering van de Duitstalige Gemeenschap de doelstelling in haar
regeerakkoord, luidend: “Darüber hinaus beabsichtigen wir, ein Gesamtkonzept zur Gesundheitsvorsorge und versorgung auszuarbeiten, das eine enge Koordinierung aller Gesundheitsdienstleistungen in der Gemeinschaft
ermöglicht. Die DG übt zwar keine Zuständigkeiten in der allgemeinmedizinischen Versorgung aus. Dennoch
müssen Maßnahmen ergriffen werden, um zukünftig eine flächendeckende Versorgung durch die Hausärzte zu
gewährleisten. Verstärkte Werbung für den Standort DG soll dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Die
bereits ergriffenen Maßnahmen zur Aufwertung der Pflegeberufe, wie Fort- und Weiterbildung oder
Möglichkeiten zum Quereinstieg, wollen wir weiter ausbauen.”

Op 30 maart 2015 ondertekenden de ministers van Volksgezondheid een Gemeenschappelijke Verklaring die de basis
vormt voor de samenwerking tussen de gemeenschappen, de gewesten en de federale overheid in het kader van de
11
geïntegreerde zorg voor chronisch zieken . Dit engagement houdt ook de missie en visie van het plan in.

DOEL VAN HET PLAN
Missie
“De missie van het plan is om te streven naar een verbetering van de levenskwaliteit van de bevolking, en prioritair de
personen met één of meerdere chronische aandoeningen, zodat die zo goed mogelijk kunnen leven in de eigen
11
omgeving (familie, school, werk) en in de gemeenschap en op een actieve manier het zorgproces kunnen beheren.”
Hiervoor zijn aanpassingen in het gezondheidzorgsysteem nodig en wordt het Triple Aim principe
(i)
(ii)
(iii)

12

nagestreefd:

de gezondheid van de bevolking te verbeteren in het algemeen, en van de chronisch zieken in het
bijzonder;
de kwaliteit van de zorg te verbeteren (toegankelijkheid, evidence-based,…)
de toegewezen middelen efficiënter gebruiken (betere zorg aanbieden met de geïnvesteerde middelen duurzaamheid van het financieringssysteem van de zorg).

Om een verbetering van de levenskwaliteit voor chronisch zieken te kunnen voorzien wordt internationaal aangehaald
dat geïntegreerde zorg noodzakelijk is (WHO definitie: integrated health services: “The management and delivery of
health services so that clients receive a continuum of preventive and curative services according to their needs over time
13
and across different levels of the health system.”) .
Daarbij moet er aandacht zijn voor de zelfredzaamheid van de patiënt, de specifieke gezondheidstoestand en het welzijn
van de patiënt en zijn omgeving (people-centered), net als voor de tevredenheid van patiënt en van de professionele
zorgverleners over de kwaliteit van de verleende zorg. De belangrijkste toetssteen is kwaliteit van leven van de persoon
met een zorgnood. Het beoogde zorgmodel is gericht op equity en dus het wegwerken van gezondheidsongelijkheden,
met een specifieke aandacht voor de financiële toegankelijkheid van zorg.
6

Figuur 2: Triple Aim principe (bron : http://www.hqsc.govt.nz/news-and-events/news/126/ ):

Kwaliteit voor
het individu

Gezondheid voor
de bevolking

Kostenneutraliteit
voor het systeem

Doelgroep:
De doelgroep van het plan is gedefinieerd als volgt:
alle personen in de bevolking die te maken hebben met gezondheidsproblemen en die langdurige zorg nodig
hebben, zowel door niet-overdraagbare aandoeningen (diabetes, kanker, astma,…), als door overdraagbare
aandoeningen (HIV-aids,…), mentale aandoeningen (psychose,…), bepaalde anatomische of functionele
beperkingen (blindheid, multiple sclerose,…), zeldzame ziekten, beperkingen ten gevolge van een ongeval
(amputatie, verlamming,…), complexe multimorbiditeit, een grote zorgafhankelijkheid of in de fase van het
levenseinde.
Aangezien geïntegreerde zorg een mentaliteitswijziging van de gehele bevolking vereist, worden ook gezonde personen
aangesproken om op deze manier het ontstaan en de verergering van chronische aandoening(en) terug te dringen
(preventieve gezondheidszorg).
Visie:
De visie is er één van een geïntegreerde benadering van medische, paramedische, psychosociale, verpleegkundige en
11
welzijnszorg, teneinde een gecoördineerde dienstverlening te kunnen verzekeren .
Hieronder worden de verschillende niveaus van integratie verduidelijkt:
-

-

op niveau van de chronisch zieke:
o ‘holistische’ benadering van de patiënt (en zijn omgeving) volgens een bio-psycho-sociaal model
o gebaseerd op proactieve en geplande zorg, waarbij de patiënt en de mantelzorger als partners in de
zorg beschouwd worden,
o integratie van de patiënten- en mantelzorgverenigingen, familieorganisaties en ziekenfondsen in de
beleidskeuzes en de organisatie van de zorg
o integratie van gezondheid en welzijn
o integratie van preventieve zorg tot aan palliatieve zorg
op niveau van het aanbod:
o integratie van de verschillende zorg’lijnen’,
o integratie van routine zorg en acute episodes,
o integratie van hulp- en zorgverlening,
o integratie van bestaande structuren
7

-

-

o integratie van verschillende bestaande projecten of initiatieven voor chronisch zieken
dit houdt een multidisciplinaire benadering in met duidelijke taakafspraken en informatiedeling tussen de
betrokken actoren (patiënt, zorgactoren, mantelzorgers,…)
op niveau van de bevolking:
o integratie op niveau van de lokale bevolking door een buurtgerichte benadering, verankering in de
socio-economische omgeving
o met aandacht voor equity, toegankelijkheid en vermindering van gezondheidsongelijkheden
op beleidsniveau:
o ontwikkeling van synergiën tussen het federale beleid en het beleid van de
Gemeenschappen/Gewesten
o verankering van de benadering van geïntegreerde zorg in het federale beleid, het beleid van de
Gemeenschappen/ Gewesten en het lokale beleid
o Health in all policies : synergiën met onderwijsbeleid, sociale hulpverlening, werk, sociale integratie,…

8

Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken

Geïntegreerde zorg
voor een
betere gezondheid

Met dit plan engageren de ministers van Volksgezondheid zich om via 4 actielijnen de ontwikkeling van geïntegreerde
zorg voor chronisch zieken te ondersteunen : (1) pilootprojecten, (2) wetenschappelijke, methodologische en technische
begeleiding, (3) governancestructuur ter ondersteuning van het veranderingsproces, (4) bijkomende maatregelen en
complementaire acties van de verschillende ministers binnen hun eigen bevoegdheden. Zij engageren zich ook om
initiatieven te ontwikkelen die dit Plan versterken.
9

Uit verschillende overlegmomenten met stakeholders (gebaseerd op of in het kader van het KCE rapport en de
10
Oriëntatienota ) is gebleken dat voor de ontwikkeling van geïntegreerde zorg 18 componenten van belang zijn. Deze 18
componenten behoren tot verschillende domeinen in de gezondheids- en welzijnszorg, waarvoor diverse overheden
bevoegd zijn. Om op de verschillende niveaus op simultane manier te kunnen handelen is een nauwe samenwerking
tussen de bevoegdheidsniveaus (federaal, gemeenschappen, gewesten en lokaal) essentieel.
Het merendeel van de componenten kan uitgetest worden via pilootprojecten (actielijn 1). Deze aanpak wordt verkozen
om enerzijds de haalbaarheid te evalueren, maar ook om een draagvlak te creëren bij de zorgverleners, zorgaanbieders
en bij de bevolking.
De uitvoering van de verschillende componenten van het plan vereist ook wetenschappelijke, technische en
methodologische ondersteuning (actielijn 2) om ‘best practices’ te identificeren, te ontwikkelen en te implementeren.
De aansturing van het plan wordt opgenomen door een governancestructuur (actielijn 3) die zowel de
beleidsverantwoordelijken als de wetenschappelijke milieus en stakeholders betrekt om de uitvoering, coördinatie,
monitoring, ondersteuning, financiering en promotie van het plan te verzekeren. De governancestructuur wordt
vastgelegd samen met de verschillende deelstaten rekening houdend met de keuzes die daar worden vastgelegd en
rekening houdend met de respectievelijk bevoegdheden.
Daarnaast zijn er ook meerdere initiatieven en ondersteuning van de betrokken overheden nodig bij de uitwerking van
de 18 componenten (actielijn 4). Ieder overheidsniveau kan het proces ondersteunen door specifieke of
complementaire acties binnen zijn eigen bevoegdheden.

9

Figuur 3: schematische voorstelling van het plan “Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken”: 18 componenten en 4
actielijnen.

10

Componenten van geïntegreerde zorg

In de loop van het proces dat geleid heeft tot de ontwikkeling van dit Plan Geïntegreerde Zorg voor Chronisch Zieken,
werden 18 componenten geïdentificeerd waarvan de implementatie nodig is om de evolutie naar geïntegreerde zorg te
1
kunnen realiseren. Hieronder volgt een korte beschrijving van elk van deze 18 componenten .
1) empowerment van de patiënt: aan elke chronisch zieke de ondersteuning en informatie geven die nodig zijn om
hem in staat te stellen, binnen de grenzen van zijn capaciteit en in functie van zijn eigen doelen en motivatie,
voor zichzelf te zorgen en een actieve rol op te nemen in zijn zorgproces en in zijn leven (zelfmanagement);
hiervoor is het nodig om hem te informeren (betreffende zijn ziekte en de evolutie ervan, de behandeling en de
mogelijke effecten ervan, de ondersteuningsmodaliteiten en beschikbare diensten), om te luisteren naar de
patiënt (zijn voorkeuren, motivatie en doelen, zijn bezorgdheden), hem op te leiden (aanleren van bepaalde
technieken, aanleren om symptomen te herkennen,…), hem te ondersteunen (om bepaalde doelen te bereiken
of om zijn grenzen aan te passen, om zijn autonomie te bewaren of te doen groeien), om zijn capaciteit te
evalueren,…
2) ondersteuning van mantelzorgers: het sociaal en economisch belang van de mantelzorgers hoeft niet meer
aangetoond te worden, maar een bijzondere aandacht moet gaan naar: de fysieke en mentale/psychologische
belasting die met de rol van mantelzorger verbonden is, het belang om een evenwicht te kunnen behouden
tussen het familiale, sociale (en professionele) leven, de nood aan omkadering voor taken waarvoor ze niet
opgeleid zijn, enz. De ondersteuning van de mantelzorgers houdt dus tegelijkertijd in : erkenning, waardering,
betrokkenheid, participatie, informeren, adviseren, opvolging en samenwerking met de professionele zorg- en
hulpverleners.
3) case management: dit betreft het beheer en de coördinatie van alle medische, paramedische, psychologische of
welzijnszorgen die nodig zijn om aan de behoeften van de chronische zieke te voldoen. Hoewel case
management aangeraden wordt van zodra de patiënt nood heeft aan meerdere types van zorg, toch neemt de
patiënt het beheer van deze zorgen in veel situaties zelf op (eventueel ondersteund door mantelzorgers). In
andere gevallen zal een zorgprofessional die regelmatige contacten met de patiënt heeft, zoals zijn huisarts, of
thuisverpleger, of maatschappelijke werker,… dit opnemen. De inschakeling van een specifieke ‘case manager’
voor de patiënt is met andere woorden enkel gerechtvaardigd in bijzonder complexe situaties waarbij een
oplossing op maat dient geïdentificeerd te worden (bv. wanneer de taak te zwaar is om door één van de
actoren rond de patiënt of door de patiënt zelf opgenomen te worden). Een goed case management impliceert
zorgcontinuïteit zoals de in punt 7 beschreven: extra-, intra en transmurale zorgcontinuïteit.
4) werkbehoud, socio-professionele en socio-educatieve re-integratie: in veel gevallen betekent het omgaan met
een chronische aandoening of beperking, met al zijn gevolgen en daaraan gekoppelde risico’s, een hele
aanpassing in de levensstijl van de patiënt (o.a. verminderde mobiliteit, beperkte fysieke capaciteit, nood aan
rusttijd, aangepast dieet, innemen van geneesmiddelen, aangepaste medische zorgen en opvolging, enz.); deze
aanpassingen houden dan ook vaak in dat sociale en/of beroepsmatige participatie moeilijk wordt en dit kan
leiden tot arbeidsongeschiktheid, minder inkomsten, vermindering van de kwaliteit van leven, gevoel van
maatschappelijke nutteloosheid, … Specifieke maatregelen zijn nodig om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Dit
Bijlage 1 van dit Plan geeft een bredere beschrijving van deze 18 componenten, met concrete voorbeelden van
acties die als inspiratiebronnen kunnen dienen (zowel voor het werkveld als voor de wetenschappelijke milieus of
overheden) om de ontwikkeling van deze componenten te ondersteunen.
1
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vereist de tussenkomst van verschillende actoren (vanuit de zorgsector, de invaliditeitsverzekering, de welzijnen vrije tijdssector, het schoolmilieu, de werkgelegenheid, de arbeids- en schoolgeneeskunde,…) en daarnaast
ook een nauwe coördinatie en samenwerking tussen deze actoren.
5) preventie: preventie betreft verschillende interventiedomeinen, zoals preventie van ziekten (onder meer door
het aannemen van gepast en gezondheidsbevorderend gedrag op vlak van consumptie, activiteit,…),
vroegtijdige detectie en screening, vroegtijdige interventies (behandeling in een vroeg stadium) om
complicaties van bepaalde aandoeningen te voorkomen, preventie van complicaties en/of recidief in geval van
ziekte. Preventiegerichte interventies houden rekening met de bestaande initiatieven die op de verschillende
beleidsniveaus (van lokaal tot federaal) worden ondernomen om preventie te bevorderen.
6) overleg en coördinatie: op dit moment bestaan reeds vele manieren waarop het overleg en de coördinatie in de
praktijk georganiseerd wordt en er is op dit vlak reeds veel expertise opgebouwd op het terrein .Toch kan de
diversiteit en veelheid van deze initiatieven een bron van verwarring zijn voor zowel patiënten als
zorgverleners. Daarnaast vragen de verschillende overlegplatformen veel tijd van de zorgverleners (hun
aanwezigheid wordt gevraagd op verschillende plaatsen) en dit kan ertoe leiden dat sommige patiënten niet de
structuur vinden die het meest geschikt is voor hun situatie. Synergiën en het samenbrengen van expertise zijn
dan ook noodzakelijk voor de ontwikkeling van meer geïntegreerde zorg.
7) Extra-, intra- en transmurale zorgcontinuïteit: vandaag bestaan er verschillende organisaties en personen die
een specifieke coördinatie-opdracht hebben, zowel voor extra- en intramurale als voor transmurale
zorgcontinuïteit: de sociale diensten, de ontslagmanager, de externe liaison, diensten maatschappelijk werk,
zorgcoördinator, zorgbemiddelaar, … Toch blijft hun werking vaak (te) beperkt , soms door een gebrek aan
afstemming, maar vooral doordat hun opdracht gefragmenteerd is ofwel omdat ze gericht is op een specifieke
patiëntengroep (bv geriatrie of psychiatrie), ofwel op een bepaalde periode in de behandeling (bv het ontslag
uit het ziekenhuis)
8) valorisatie van de ervaring van patiëntenorganisaties, familie-organisaties en ziekenfondsen: patiënten-en
mantelzorgverenigingen, familieorganisaties en ziekenfondsen hebben expertise en ervaring die nuttig kunnen
zijn voor de evaluatie en het beleid in de gezondheidszorg, voor het voorstellen van nieuwe oriëntaties,
doorgeven van standpunten en verwachtingen van patiënten en hun omgeving tegenover zorgprofessionals;
om volledig hun rol als gesprekspartner te kunnen opnemen, moeten patiëntenorganisaties en
mantelzorgverenigingen beroep kunnen doen op : concrete procedures van erkenning, participatie in het
beslissingsproces en de organisatie van de zorg, een financiering die rekening houdt met hun reële input,
adequate informatie en een grondige kennis van de processen die de basis vormen van het
gezondheidssysteem
9) geïntegreerd patiëntendossier: Het “multidisciplinaire patiënten dossier” van een patiënt is in feite een
applicatie die relevante gegevens ontsluit. Het is een kijkvenster, al dan niet met schrijfrechten, dat toegang
geeft tot de gepubliceerde gegevens uit de diverse EPD’s (elektronisch patiënt dossier) van meerdere groepen
van zorgverleners. Dit maakt het delen van gegevens tussen zorgverleners die te maken hebben met
geïntegreerde zorg voor chronisch zieken mogelijk ; de informatie die op elk moment beschikbaar is laat een
betere behoefteanalyse toe van de patiënt, in het bijzonder in complexe situaties; het betreft hier een
complementaire samenwerking met het geheel van initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van egezondheid, waarbij beroep gedaan wordt op bestaande diensten, gegevensbanken of dossiers om van daaruit
een platform aan te bieden voor informatiebeheer dat gemeenschappelijk is voor alle zorg- en hulpverleners
rond de patiënt (zie ook actiepunt 6 van het Actieplan e-Gezondheid 2.0)
10) multidisciplinaire guidelines: chronische zorg is van nature complex, met name door de verhoogde frequentie
van multimorbiditeit; de bestaande guidelines zijn in het algemeen monodisciplinair en bijna uitsluitend gericht
op één enkele ziekte; ze vertonen dus beperkingen in geval van comorbiditeit; een identificatie, analyse en
evaluatie van bestaande aanbevelingen en best practices van multidisciplinaire praktijken kunnen helpen om
relevante aanbevelingen bij multimorbiditeit samen te brengen; hun effectieve implementatie vraagt ook
ondersteuning
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11) ontwikkeling van een kwaliteitscultuur: in het kader van een transformatieproces dat kwaliteitszorg nastreeft
(doeltreffendheid, aangepastheid, veiligheid, continuïteit, patiëntgerichtheid), moet elk nieuw initiatief gepaard
gaan met nauwkeurige en meetbare doelstellingen en moet dit op de meest objectief mogelijke wijze kunnen
geëvalueerd worden, in termen van resultaten; in deze context betekent het stimuleren van een
kwaliteitscultuur het ondersteunen van de ontwikkeling gericht op het leren en continue verbetering van
praktijken en processen; deze ontwikkeling moet gezien worden als een permanent proces gericht op de
geleidelijke vermindering van de zwakke punten en de consolidatie van de sterke punten, met name door het
delen van kennis en verspreiding van innovatieve praktijken.
12) aanpassing van de financieringssystemen: een financiering die gebaseerd is op verstrekkingen uit een
nomenclatuur veroorzaakt beperkingen in de implementatiemogelijkheden voor geïntegreerde zorg
(multidisciplinair, op maat en gericht op de bio-psycho-sociale noden van de chronische zieke en zijn
omgeving); een systeem dat meer gebaseerd is op ‘bundled payment’ voor een groep van prestaties creëert
hiervoor meer mogelijkheden; om nieuwe modellen te testen in het kader van pilootprojecten en in
overeenstemming met ‘Triple Aim’, zullen de huidige financiële middelen ter beschikking gesteld worden van
de pilootprojecten met een maximale flexibiliteit voor hun aanwending, op voorwaarde van toelating door de
respectievelijke bevoegde autoriteiten; dit betreft zowel de financiering van gezondheidszorg als de
financiering van structuren voor hulp en ondersteuning. De pilootprojecten in Vlaanderen moeten daarbij
specifiek gericht zijn op het ontwikkelen van pistes voor een meer persoonsvolgende financiering.
13) stratificatie van de risico’s binnen de bevolking en cartografie van de omgeving: de stratificatie van de risico’s
binnen een populatie in een goed afgelijnd territorium moet toelaten om, rekening houdend met het profiel
van deze populatie, lacunes te identificeren in het aanbod van zorg- en hulpverlening, om de te nemen
initiatieven te kunnen onderscheiden en om prioriteiten te stellen; de analyse van de beschikbare middelen in
dit territorium laat toe om te identificeren welke hiervan kunnen gemobiliseerd worden (zorgverstrekkers,
maar evenzeer andere bronnen van formele en informele hulp, lokale structuren en infrastructuren, …) maar
ook de eventuele overlappingen in het aanboden om inefficiënties of verspilling te identificeren
14) change management: geïntegreerde zorg veronderstelt een verandering in de relatie met de patiënt (op
individueel niveau, maar ook op collectief niveau), in de rol die aan elke actor wordt toegekend, in de
organisatie van het werk van de zorgactoren, in hun relaties onderling en met hulpverleners en andere actoren
in deze omgeving, in het beslissingsproces in het beleid, in de financieringsmodaliteiten, enz.; er verandert pas
echt iets, als er iets verandert in het dagelijkse gedrag van mensen; om ervoor te zorgen dat iedereen hierbij
aansluit, om obstakels voor samenwerking en weerstand van verschillende actoren (van het terrein en van het
beleid) te vermijden, dient bijzondere aandacht te gaan naar de begeleiding van het veranderingsproces, zowel
op micro-, als op meso- en macroniveau; dit vraagt een stapsgewijze proces om zowel de structurele als de
culturele veranderingen op te zetten, verankeren en veralgemenen
15) opleiding voor zorgprofessionals in empowerment en multidisciplinaire samenwerking: de huidige
basisopleiding van zorgberoepen is monodisciplinair en houdt weinig rekening met de andere
gezondheidsactoren; de aanpak van chronisch zieken die multidisciplinaire behoeften hebben, noodzaakt het
aanleren van ‘multidisciplinaire samenwerking’ en ‘coördinatie’; eveneens dient empowerment geïntegreerd te
worden in de basisopleiding van de zorgprofessionals, aangezien elke zorgverlener hier een rol in speelt
16) vervolgopleiding (of continue vorming) geïntegreerde zorg : om de geïntegreerde zorg voor chronisch zieken
concreet te realiseren, is het noodzakelijk dat er op het terrein specifiek opgeleide personen zijn, die
beschikken over de expertise en de noodzakelijke kennis (of nieuwe vaardigheden) om de organisatorische
aspecten van geïntegreerde zorg in praktijk te brengen en het gebruik van specifieke tools en methodieken te
bevorderen; de basisopleidingen dienen aandacht te hebben voor de verschillende basisconcepten in de
realisatie van geïntegreerde zorg zoals bijvoorbeeld case management, multidisciplinair werken, e-health,
behoefteanalyse van een patiënt en van een afgelijnde populatie (stratificatie), tools om de actoren in de
nabijheid van de chronische zieke en nieuwe partners rond de patiënt te mobiliseren; na de basisopleiding
worden specifieke opleidingen voorzien voor continue vorming in geïntegreerde zorg
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17) evaluatie van de performantie van het systeem: om de effecten van geïntegreerde zorg te evalueren; moeten
we beschikken over een beleidsinstrument dat gericht is op het beoordelen van de performantie van het
systeem, met als uitgangspunt de kwaliteit van leven ; dit instrument moet het mogelijk maken om de evolutie
te volgen van het systeem en eventuele verbeterpunten aan te duiden op vlak van kwaliteit (doeltreffend,
aangepast, veilig, continu, patiëntgericht), toegankelijkheid, efficiëntie, duurzaamheid en billijkheid.
18) beroepsattractiviteit: in de organisatie van geïntegreerde zorg blijven de verpleegkundige, de gezinszorg, het
maatschappelijk werk en de huisarts essentiële actoren in de zorg voor chronisch zieken; verpleegkundigen en
huisartsen vertonen echter een risico op schaarste; de attractiviteit van alle zorgberoep dient dus gemonitord
en behouden of verhoogd te worden in het kader van de nieuwe dimensies van zorg die moeten opgestart
worden: empowerment van de patiënt, ondersteuning van mantelzorgers, case management, werken in
multidisciplinaire teams, enz.; deze ondersteuning van de beroepen verdient een bijzondere aandacht op
verschillende niveaus: in de opleidingsprogramma’s, bij de ontwikkeling van wetenschappelijke tools of
technieken, in de definitie van hun nieuwe rol in het perspectief van geïntegreerde zorg,…; de geïntegreerde
organisatie van de zorg moet de aantrekkelijkheid van deze beroepen verhogen door de nieuwe manier van
werken.
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Actielijn 1 : Pilootprojecten geïntegreerde zorg
1. Doelstelling, topics en doelgroep van het project
De geïntegreerde zorg spoort aan dat professionele actoren en patiënten, mensen, anders gaan samenwerken om te
komen tot een efficiënter zorgaanbod afgestemd op de noden van de patiënt en met oog op de verbetering van de
levenskwaliteit. Om deze cultuurverandering in te zetten, willen we het terrein al de mogelijkheden geven om onder de
vorm van pilootprojecten actie te ondernemen.
Het doel van deze pilootprojecten is: het uittesten van geïntegreerde zorg voor chronisch zieken met respect voor de
Triple Aim gedachte en met aandacht voor het equity principe. Het gaat hier met andere woorden over het uittesten
van nieuwe zorgmodellen mogelijk een hefboom kunnen zijn bij het doorvoeren van hervormingen in verschillende
zorgprocessen, alsook bij uitbreiding naar andere doelgroepen.
De projecten zullen progressief opgebouwd worden en hebben als opdracht om, over een bepaalde periode,
verschillende componenten van geïntegreerde zorg te implementeren. Deze componenten zijn: empowerment van de
patiënt, ondersteuning van de mantelzorg; case management, socio-professionele re-integratie, preventie, overleg en
coördinatie, intra- en transmurale zorgcontinuïteit, valorisatie van de ervaring van de patiënten- en
mantelzorgverenigingen, familieorganisaties en ziekenfondsen, geïntegreerd patiëntendossier, multidisciplinaire
guidelines, kwaliteitscultuur, nieuwe financieringssystemen, risicostratificatie en omgevingscartografie, en change
management. De actoren kunnen bepaalde componenten in meer of mindere of meerdere mate implementeren in
kader van hun project.
Elk project zal zelf bepalen welke chronische ziekten binnen zijn algemene doelgroep valt. Het project verzekert dat er
voldoende diversiteit is. In de projecten werken meerdere actoren inclusief patiëntenorganisaties samen. Projecten
kunnen ook beslissen om een onderneming op te nemen wanneer deze een toegevoegde waarde kan leveren aan de
ontwikkeling van het nieuwe zorgmodel. Dit is bijvoorbeeld van belang bij de implementatie van nieuwe technologieën.

2. Timing van de oproep en de selectie
De kandidaturen voor de pilootprojecten zullen ingediend worden in twee fasen :
1.
2.

samenstellen van een consortium van projectpartners en het indienen van een interesseverklaring.
uitwerken van een actieplan ter ontwikkeling van de geïntegreerde zorg ten aanzien van chronisch zieken.

Na de twee voorbereidende fasen komt er een definitieve toewijzing. De weerhouden projecten treden in een
uitvoeringsfase. Gedurende meerdere jaren zullen zij het nieuwe zorgmodel kunnen testen. Na afloop van deze fase
volgt een globale evaluatie. De ‘best practices’ zal de overheid nadien aanwenden in de verdere hervorming van het
gezondheidszorgsysteem in ons land.
De modaliteiten van de selectie, de evaluatie en de begeleiding van de pilootprojecten, zal beschreven worden in een
praktische gids voor de actoren op het terrein. (cf. infra)
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Figuur 4: Tijdlijn voor de pilootprojecten
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3. Ondersteuning van de overheid
De overheden zullen een gids ‘Pilootprojecten geïntegreerde zorg voor chronisch zieken’ uitgeven. De gids zal de
doelstelling – het uittesten van geïntegreerde zorg voor chronisch zieken met respect voor de Triple Aim gedachte en
met aandacht voor het equity principe – gedetailleerd uitleggen. Daarnaast zullen de actoren in dit praktisch document
de projectvoorwaarden, de selectieprocedure en de wijze hoe zij zich kunnen kandidaatstellen, terugvinden.
Om een maximale kans op slagen te bieden en de innoverende kijk op de organisatie van de zorg volgens de ‘triple aim’
gestalte te geven, zullen kandidaten-partners beroep kunnen doen op een ‘coach’. De externe coach zal de
projectpartners helpen bij de conceptualisatie van hun project. Aandachtspunten hierbij zullen zijn: de behoefteanalyse,
de identificatie van prioriteiten, het in kaart brengen van de beschikbare middelen, de beschrijving van de uit te voeren
acties zodat de verschillende componenten van geïntegreerde zorg, het zoeken naar eventuele bijkomende partners,
het opstellen van het projectplan, de uitwerking van een financieel plan, de kritische succesfactoren voor het change
management, de formulering van SMART doelstellingen, kwaliteitsindicatoren (structuur, proces en resultaat), etc.
Goedgekeurde projecten die mogen overgaan tot actie zullen nood hebben aan een coördinator die het project beheert
tijdens de looptijd. Om deze coördinatie te verzekeren, stelt de overheid financiële middelen beschikbaar.
Het doel van de projecten is, zoals gesteld, in hoofdzaak te komen tot nieuwe zorgmodellen die met gelijke middelen tot
een betere, meer efficiënte zorgverlening komen die door de patiënt als kwaliteitsvoller ervaren wordt alsook hem meer
gezondheid oplevert. Projecten die efficiënt werken zullen impact hebben op de totaalkosten. Het gaat er om meer
waardevolle zorgactiviteiten te ontwikkelen ten opzichte van de huidige, door het vrijmaken en het intern realloceren
van middelen. Projecten krijgen budgetgaranties om dit doel te realiseren.
Bovendien voorziet de overheid voor deze projecten tijdens de uitvoeringsfase verschillende initiatieven voor
begeleiding met het oog op wetenschappelijke ondersteuning en evaluatie, de continue vorming van de coördinatoren,
het valoriseren van de resultaten, de uitwisseling van goede praktijken, enz. Deze begeleiding houdt in:
-

de ontwikkeling van indicatoren en evaluatie-instrumenten die betrekking hebben op het geheel van de
projecten
de ontwikkeling van multidisciplinaire guidelines en guidelines voor de behandeling van patiënten met een
multi-pathologisch profiel.
de verstrekking van hulpmiddelen/instrumenten ter ondersteuning van empowerment, van het casemanagement, ter ondersteuning van de omgeving van de patiënt, ...
opleiding van de coördinatoren tijdens de uitvoeringsfase van de projecten, onder meer, om
onderzoeksresultaten te verspreiden op het terrein.
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Actielijn 2: Methodologische, wetenschappelijke en
technische ondersteuning
Om het plan “geïntegreerde zorg voor chronische zieken” te realiseren, is er nood aan zowel methodologische (vb.
uitwerken actieplan pilootprojecten) als wetenschappelijke (vb. evaluatie met behulp van indicatoren) en technische
(vb. elektronische uitwisseling van informatie , financiële expertise) ondersteuning.
Deze ondersteuning wordt ingedeeld in verschillende werkpakketten (WP): enerzijds werkpakketten specifiek voor de
begeleiding van pilootprojecten , anderzijds werkpakketten voor de begeleiding van het gehele plan. Elk werkpakket zal
worden uitgevoerd door een team van experts dat toegewezen wordt in functie van de inhoud van het werkpakket.
Overkoepelend wordt een algemeen begeleidingsplatform samengesteld (met wetenschappelijke, technische en
methodologische experts vanuit de publieke en privé sector – zie actielijn 3) dat alle werkpakketten en hun teams
coördineert en begeleidt.
Het begeleidingsplatform zal de concrete beschrijving van de verschillende werkpakketten uitwerken teneinde een
oproep tot samenwerking te lanceren en een beoordeling van de kandidaturen aan de Interadministratieve Cel
Chronische Zorg voor te stellen. De Interadministratieve Cel neemt de eindbeslissing op basis van de beleidsoriëntaties
van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en stelt de contracten met de geselecteerde partners op.

Begeleidingsplatform

Ondersteuning op niveau van
pilootprojecten

WP1
•Coaching tijdens de fase van
conceptualisatie
WP2
•Stratificatie van de behoeften en
omgevingscartografie
WP3
•Opleiding lokale coördinatoren
WP4
•Wetenschappelijke begeleiding
en evaluatie

Ondersteuning op niveau van
het Plan

WP5
•Uitwerken en opvolgen van het
communicatieplan
WP6
•Evidence Based Practice (EBP)
WP7
•Kwaliteitscultuur en change
management
WP8
•Ontwikkeling e-Gezondheid tools
WP9
•Performantie-meting en globale
evaluatie
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De verschillende werkpakketten moeten zowel de pilootprojecten als het plan in zijn geheel ondersteunen.
A) Begeleiding en evaluatie van de pilootprojecten
-

WP 1: coaching van de projecten
In de conceptualisatiefase van de pilootprojecten zal specifieke begeleiding voorzien worden voor het opstellen
van het locoregionaal actieplan. Hiertoe zullen coaches worden aangeworven, die gedurende 6 maanden een
intensieve begeleiding leveren voor de kandidaat pilootprojecten zodat een haalbaar en realistisch stappenplan
kan worden opgesteld. Deze coaches moeten kennis hebben van change management, integratie van
zorgprocessen, expertise i.v.m. financiële zorgmodellen,…

-

WP 2: stratificatie van de behoeften en omgevingscartografie
Om prioriteiten te kunnen definiëren is het nodig om de beoogde doelpopulatie te stratificeren (naar
demografische, medische, socio-economische, zorgconsumptie karakteristieken), maar ook om het bestaande
aanbod aan diensten in kaart te brengen. Zo kan er een identificatie gebeuren van prioritaire middelen en
diensten die nodig zijn om te voldoen aan de (toekomstige) nood van de populatie.

-

WP 3: continue opleiding van de coördinatoren van de pilootprojecten
Omdat er tijdens de pilootprojecten nieuwigheden (modellen,…) zullen uitgetest worden, maar ook nieuwe
ontwikkelingen in het zorglandschap vanuit andere hoeken zullen komen, zal tijdens de loop van het project
afstemming tussen de verschillende coördinatoren nodig zijn (intervisiemomenten), alsook specifieke
opleidingen omtrent de verdere ontwikkeling van het zorgsysteem.

-

WP 4: evaluatie van de pilootprojecten
De evaluatie van de pilootprojecten zal een belangrijke factor zijn in de validatie van de activiteiten van de
projecten en de verdere uitrol alsook in het waarborgen van de kwaliteit van de projecten.
De evaluatie van de pilootprojecten gebeurt op verschillende niveaus: in de eerste plaats zal elk project een
methode hanteren voor zelf-evaluatie, die zal ontwikkeld worden in samenwerking met een wetenschappelijke
equipe: afhankelijk van het project zijn specifieke proces-indicatoren nodig, alsook outcome-indicatoren. Deze
moeten voor de start van het project bepaald worden.
De wetenschappelijke equipe zal eveneens, in samenwerking met de IAC, zorgen voor een externe evaluatie
van de individuele projecten en zal de projecten begeleiden, hun organisatie en werking analyseren en hun
outcome evalueren.
Om de pilootprojecten transversaal te kunnen evalueren zijn proces-en outcome-indicatoren nodig die
toepasbaar zijn voor alle projecten.
De dataverzameling die nodig zal zijn voor de evaluatie van de projecten (nulmeting bij de start van de
projecten, opvolgingsmetingen en meting op het einde van de projecten) moet efficiënt zijn om de projecten
niet onnodig (administratief) te belasten.

B) Begeleiding van de uitvoering van het Plan
-

WP 5: Uitwerken en opvolgen van communicatieplan
Om voldoende bekendheid te geven aan het Plan en de geplande hervorming, en om hiervoor een
maatschappelijk draagvlak te creëren is een goed uitgewerkt communicatieplan essentieel. Een logo, slagzin,
website, alsook de communicatie en promotie van de initiatieven m.b.t. het plan en de pilootprojecten zullen
uitgewerkt worden in dit werkpakket.

-

WP6: Evidence-based practice
In verschillende componenten van het plan voor geïntegreerde zorg is er nood aan een analyse van de
bestaande situatie en bestaande modellen en tools om eventuele best practices te weerhouden (vb. zorg
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financieringssystemen, case management praktijken, empowerment, mantelzorgpraktijken, socio-professionele
re-integratie initiatieven, huidige coördinatie en overlegstructuren, kwaliteitsbevorderende praktijken).
In sommige componenten is een ontwikkeling nodig van nieuwe tools of instrumenten (multidisciplinaire
guidelines, vragenlijsten, competentie- en beroepsprofielen).
-

WP 7: Ondersteuning van de implementatie van kwaliteitscultuur en change management
Verandering (structureel en cultureel/mentaliteitswijziging) moet begeleid worden. Er zijn specifieke stappen
die moeten doorlopen worden om verandering te implementeren. Om de zorgverleners te ondersteunen in de
implementatie van een kwaliteitscultuur, dienen instrumenten voor opleiding, ondersteuning en coaching van
de zorgverleners in dit kader aangeboden te worden. Ook op macro-niveau zullen initiatieven genomen worden
voor gegevensverzameling, benchmarking, feedback naar de zorgverleners en transparantie van de resultaten.
Communicatie en feedback zijn hier essentieel.

-

WP 8: Technische ontwikkeling van tools voor (elektronische) informatie-uitwisseling (geïntegreerd
patiëntendossier)
Het Actieplan e-gezondheid zal de komende jaren verder uitgerold worden. Dit zal gebeuren in afstemming en
in samenwerking met het Plan Geïntegreerde Zorg. Extra begeleiding en opleiding voor dit aspect zal hier
voorzien worden.

-

WP 9: Performantie-meting van het systeem ‘geïntegreerde zorg’ en de globale evaluatie van het plan
Voor de evaluatie van de performantie van het gezondheidszorgsysteem werden door het KCE reeds een aantal
indicatoren uitgewerkt. Om te kunnen evalueren of de initiatieven uit het Plan Geïntegreerde Zorg
beantwoorden aan de ‘Triple aim’ doelstelling en om het globale Plan te evalueren, dienen specifieke
indicatoren ontwikkeld te worden.
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Actielijn 3: Governance van het plan
Het uitgangspunt van dit plan voor geïntegreerde zorg is het inzetten van een veranderingsproces in de gezondheidszorg
dat moet leiden tot een verbeterde gezondheid van de bevolking en een verbeterde kwaliteit van de zorg en kwaliteit
van leven voor de persoon met een zorgnood, met gelijkblijvende middelen. Deze doelstellingen kunnen enkel bereikt
worden in een klimaat van verregaande samenwerking tussen en engagement van de verschillende beleidsniveaus op
federaal en Gemeenschaps- en Gewestniveau. Het is dan ook een gezamenlijk plan van de federale overheid en de
Gemeenschappen/Gewesten.
Figuur 5: Governancestructuur van het plan

IMC / CIM

Stakeholders :
-

IKW / GTI

Observatorium /
Observatoire
Vezekeringscomité /
Comité de
l’assurance

Stuurgroep
/ Groupe
de pilotage

IAC / CIA

Coaches

Begeleidingsplatform /
Plate-forme d’accompagnement

WP1 – WP4

WP5 – WP9

Ondersteuning van
de pilootprojecten /
Soutien des projetspilotes

Ondersteuning
van het Plan /
Soutien du Plan
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1.

Governance-structuur en verantwoordelijkheden, coördinatie en uitvoering

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 coördinatie van de uitvoering berust grotendeels bij de Interadministratieve Cel Chronische Zorg (die opgericht werd
in uitvoering van het Protocolakkoord van de IMC van 24 februari 2014 over het gezondheidsbeleid inzake chronisch
zieken) en bij de overheden van de verschillende beleidsniveaus.
De verschillende stakeholders zijn betrokken bij het plan door middel van de bestaande adviesorganen
(Verzekeringscomité, Observatorium voor Chronische Ziekten, de adviesorganen van de deelstaten (SAR, SERV,
VLORA)…).
Een benadering van geïntegreerde zorg veronderstelt eveneens de betrokkenheid van en overleg met andere sectoren
zoals de onderwijssector, de welzijnssector,… ofwel in kader van de Interkabinettenwerkgroep Chronische ziekten, ofwel
door bilaterale contacten met de federale overheid of de respectievelijke deelstaten (zie ook actielijn 4).
1. Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid
In de context van samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen/Gewesten situeert de aansturing
van het plan en het veranderingsproces zich op verschillende beslissingsniveaus: de eindverantwoordelijkheid en de
beleidsbeslissingen liggen bij de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid.
De IMC neemt de eindbeslissing over
•
de visie en strategie voor het plan,
•
het plan geïntegreerde zorg voor chronisch zieken,
•
de gids voor pilootprojecten,
•
de communicatiestrategie,
•
de oproep en samenstelling van het begeleidingsplatform voor het plan,
•
het monitoring- en evaluatieplan
2. Interkabinettenwerkgroep Chronische Ziekten
De beslissingen van de IMC worden voorbereid door de Interkabinettenwerkgroep Chronische Ziekten (IKW, werkgroep
van de kabinetten en administraties van de verschillende beleidsniveaus). Deze werkgroep staat eveneens in voor de
coördinatie van het plan: de afstemming tussen de maatregelen van het plan onderling en met de beleidsinitiatieven die
al aan de gang zijn of gepland worden binnen de Gemeenschappen/Gewesten of op federaal niveau, zodat in het plan
geen acties ondernomen worden die in tegenspraak zijn met het beleid van de deelstaten en vice versa.
De IKW is verantwoordelijk voor
 de coördinatie van het plan,
 de voorbereiding van de beleidsbeslissingen en het voorstellen ervan aan de IMC,
 de voorbereiding van tussentijdse evaluatie van het Plan en het voorstellen op regelmatige basis aan de IMC.
3. Interadministratieve Cel (IAC) Chronische Zorg en Stuurgroep
De Interadministratieve Cel (IAC) Chronische Zorg, die in een eerste fase opgericht werd binnen de FOD
Volksgezondheid en het RIZIV, zorgt voor de operationele uitwerking van het plan en voor de voorbereiding van de
beslissingen in de Interkabinettenwerkgroep. Zo vlug mogelijk is het de bedoeling dat deze Cel uitgebreid wordt met
medewerkers vanuit de Gemeenschappen/Gewesten. De concrete uitvoering van het plan gebeurt door de IAC en door
de bevoegde administraties van RIZIV, FOD en de G/G.
De IAC wordt rechtstreeks aangestuurd door een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de beleidscellen en
administraties die de IAC financieren en zorgt voor de operationele aansturing van de Interadministratieve Cel
Chronische Zorg.
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De IAC is belast met
 de concrete uitvoering en opvolging van het plan,
 het beheer van de pilootprojecten,
 de begeleiding van het begeleidingsplatform en de wetenschappelijke teams,
 de begeleiding van de coaches,…
4. Stakeholders
Het Observatorium voor Chronisch Zieken binnen het RIZIV, dat samengesteld is uit verschillende stakeholders,
waaronder patiëntenorganisaties, heeft onder meer als opdracht het identificeren van de noden en behoeften van de
chronisch zieken. Het federaal regeerakkoord voorziet dat de uitvoering van het beleid inzake chronische zieken en
vergrijzing gerelateerde aandoeningen zal verlopen in overleg met het Observatorium voor chronische ziekten. Over de
huidige functionering en rol van het Observatorium wordt momenteel binnen het RIZIV een reflectie gevoerd.
Het Verzekeringscomité van het RIZIV, samengesteld uit vertegenwoordigers van de V.I., van de zorgverleners en van
de sociale partners, heeft onder meer als opdracht overeenkomsten te sluiten met derden (wetenschappelijke equipes,
pilootprojecten, …) in uitvoering van artikel 56 van de ZIV-wet:
voor onderzoek en vergelijkende studie van bepaalde modellen van verstrekking en financiering van
geneeskundige verzorging
om een tegemoetkoming te verlenen aan zorgverleners of aan rechtspersonen die projecten inzake
gecoördineerde zorgverlening ontwikkelen met het oog op de vroegtijdige opsporing, het vermijden of
vertragen van complicaties en het behandelen van chronische aandoeningen die een multidisciplinaire aanpak
vergen.
Andere adviesorganen, afhankelijk van de federale overheid of van de deelstaten, kunnen (i.f.v. hun specifieke
opdrachten) worden verzocht om de realisatie van het Plan te ondersteunen : Nationale Raad voor
Ziekenhuisvoorzieningen, Patiëntenrechten Commissie, Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid, adviesorganen van de deelstaten: adviesorganen van de Vlaamse agentschappen waaronder VLORA,
Raadgevend Comité VSB, Raadgevend Comité Zorg en Gezondheid, maar ook SAR en SERV of de zorgkassen;
adviesorganen van de “Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles’, de ‘ Conseil
consultatif bruxellois francophone de l’aide aux personnes et de la santé’, …

2.

Wetenschappelijke, technische en methodologische begeleiding

Een begeleidingsplatform zal opgericht worden voor het geheel van het Plan, en zal onder meer samengesteld worden
uit vertegenwoordigers van het Kenniscentrum (KCE), universiteiten en hogescholen, wetenschappelijke organisaties,
o.a. CEBAM, wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV), Belspo, Steunpunt WVG,… Dit platform zal instaan
voor de begeleiding van de verschillende werkpakketten (WP - zie actielijn 2): coaching voor de pilootprojecten,
stratificatie van de bevolking, opleiding van de coördinatoren, evaluatie, communicatieplan, Evidence Based Practice,
kwaliteit en change management, e-tools, performantiemeting, ….
De uitvoering van deze WP’s (of onderdelen ervan) wordt verzekerd door verschillende wetenschappelijke,
methodologische en technische ondersteuning. Bepaalde WP’s die specifieke wetenschappelijke vaardigheden eisen
(EBP, wetenschappelijke evaluatie van de pilootprojecten, performantie meting van het Plan) zullen een eigen
begeleidingscomité hebben dat zal gevormd worden door een subgroep van het begeleidingsplatform, de leider van het
team dat de uitvoering van het WP opneemt, en onafhankelijke experts.
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3.

Financiering van het plan

Op federaal niveau is een budget beschikbaar voor de financiering van het Plan. Dit budget is bestemd voor de
financiering van de pilootprojecten (zie actielijn 1), de methodologische, wetenschappelijke en technische
ondersteuning en de eventuele studies (zie actielijn 2) of campagnes die in het kader van dit plan uitgevoerd worden.
Het budget dat beschikbaar is voor de pilootprojecten is bestemd voor de financiering van het initiëren van de innovatie
(coaching, opstartkost, coördinatoren), terwijl de rest van de benodigde middelen vanuit een herverdeling van de
middelen binnen de projecten zal afkomstig zijn.

4.

Monitoring en evaluatie

Monitoring en evaluatie van het plan zijn noodzakelijk om de voortgang van het plan op te volgen, om resultaten te
kunnen aantonen en om te kunnen bijsturen waar nodig.
Monitoring betekent het samenbrengen van gegevens vanuit alle relevante bronnen om te analyseren wat er waar
gebeurt en met wie. Monitoring maakt gebruik van een set van kernindicatoren en targets om tijdige en accurate
informatie aan de overheid en partners te leveren om de voortgang en de performantie te documenteren. Evaluatie
bouwt verder op de gegevens uit de monitoring maar de analyse houdt rekening met veranderingen in context en
betreft ook vragen over oorzaken. Het monitoring- en evaluatiesysteem dient regelmatig gecontroleerd te worden om
te verzekeren dat indicatoren meten wat ze verondersteld worden te meten, dat gegevens gestandaardiseerd
verzameld worden en dat analyse en communicatie van resultaten de informatie leveren die nodig is voor
beleidsmakers. (Monitoring, evaluation and review of national health strategies: a country-led platform for information
14
and accountability. WHO 2011)
Het begeleidingsplatform van het plan zal een concreet monitoring- en evaluatieplan uitwerken (zie actielijn 2), dat
voorgelegd wordt aan de IKW Chronische Ziekten. De monitoring en evaluatie zal gebeuren op basis van indicatoren en
targets, en zal op regelmatige basis gerapporteerd worden aan de IMC, die zal beslissen over eventuele correcties. Het
begeleidingsplatform zal op jaarbasis een rapport opstellen met de resultaten van de monitoring en evaluatie, dat ook
voorstellen tot aanpassing en verbetering bevat. Dit rapport zal na goedkeuring van de IMC publiek gecommuniceerd
worden.

5.

Communicatiebeleid en verspreiding van resultaten

Een communicatieplan (voor communicatie naar de stakeholders en het grote publiek, valorisatie van de resultaten,…)
inclusief het ‘imago’ van de geplande verandering (logo, slagzin, website,…) wordt uitgewerkt in samenwerking met
hogescholen, die dit zullen opnemen in hun lessenprogramma vanaf september 2015. Het communicatieplan wordt
gezamenlijk opgesteld met de deelstaten.
De bekendmaking van het plan en aankondiging van de pilootprojecten zullen gebeuren op een informatiedag, waar het
plan, de projectoproep en de gids (zie actielijn 1) zullen voorgesteld worden.
De uitvoering van het Plan, resultaten van de monitoring- en evaluatie-activiteiten zullen op jaarlijkse basis publiek
gerapporteerd worden, na goedkeuring door de IMC. Eveneens wordt individuele feedback naar de pilootprojecten
voorzien (zie ook punt 4 hierboven).
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Actielijn 4: Specifieke initiatieven van de
verschillende overheden

De ontwikkeling van de verschillende componenten van geïntegreerde zorg vraagt een nauwe samenwerking van de
verschillende bevoegde overheden (federaal en deelstaten), maar overschrijdt ook het departement gezondheidszorg:
voor de uitwerking van sommige componenten moeten samenwerkingen gesloten worden met andere departementen
(Werkgelegenheid, Financiën, Onderwijs, Justitie, Wonen, …). De overheden bepalen zelf voor hun bevoegdheidsdomein
welke bijkomende eigen initiatieven zij zullen ontwikkelen ter ondersteuning van de 18 componenten van het plan
(bijvoorbeeld voor ondersteuning van de mantelzorg, preventie, creëren van regelluwte voor de pilootprojecten, overleg
met andere departementen,…).
Er zijn reeds verschillende projecten lopend die zich richten op de groep van chronisch zieken, zowel federale projecten
(projecten diabetes in de ziekenhuizen, chronische pijn projecten,…) als gemeenschappelijke projecten vanuit de
interministeriële conferentie (P3-projecten, projecten 107, BelRAI,…) alsook projecten specifiek van de deelstaten
(zorgproeftuinen Vlaanderen, proeftuinen langdurige psychiatrische zorg in Vlaanderen, pilootprojecten 'Cellules Bien
être' en Fédération Wallonie-Bruxelles, Réseau santé diabète à Bruxelles…). Het is de bedoeling dat al deze lopende
projecten hun meerwaarde kunnen bieden om dit plan te implementeren. De opgebouwde expertise in deze lopende
projecten moet optimaal benut worden. Daarom is één van de voorwaarden tijdens de projectontwikkeling (en meer
bepaald tijdens de voorbereidingsfase waarbij de eerste contacten worden gelegd en het consortium gevormd) om de
bestaande projecten binnen de geografische regio te contacteren, uit te nodigen en (waar mogelijk) te includeren in de
governance structuur van het project.
Daarnaast heeft de interministeriële conferentie (IMC) Volksgezondheid nog andere initiatieven onder haar
bevoegdheid (eGezondheid, BelRAI-instrument, hervorming van de ziekenhuisfinanciering, hervorming van de
geestelijke gezondheidszorg, HIV-plan, Plan Hepatitis C,…) waarvoor een verdere afstemming nodig is ten einde een
coherente aanpak te verzekeren. Bijvoorbeeld: de ontwikkeling van een geïntegreerd patiënt dossier, het promoten van
alternatieven voor hospitalisatie (vb outreach), de aanstelling van casemanagers, …
Bovendien hebben alle ministers bevoegd voor volksgezondheid nog andere actiedomeinen waarin verschillende
initiatieven ter ondersteuning van het huidige Plan zullen genomen worden.
Hieronder zijn er complementaire en specifieke acties opgelijst die bovenop de initiatieven ten laste van de
pilootprojecten, van het begeleidingsluik en van de governance van dit plan, moeten uitgerold worden teneinde de
implementatie van het plan te kunnen versterken.
Aanvullende maatregelen te nemen door de federale overheid :


Om de principes van gelijkheid en toegankelijkheid te waarborgen:
o Binnen het RIZIV, zal een evaluatie, verfijning en bijsturing gebeuren van de reglementering met het
oog op het verderzetten van de initiatieven inzake een toegankelijker zorg voor kwetsbare
bevolkingsgroepen,
 Automatisatie in het kader van de verhoogde tegemoetkoming
 Evaluatie van het statuut chronische ziekten
 Verplichte derde betalerregeling bij de huisarts voor patiënten met een verhoogde
tegemoetkoming en evaluatie ervan;
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o















Op termijn, integreren van het systeem van de verplichte ziekteverzekering voor gedetineerden en
geïnterneerden.
Om empowerment van de patiënt te ondersteunen :
o Transparantie van de patiëntenfactuur
o Realisatie van e-Personal Health Record
o Ondersteunen van projecten inzake zelfmonitoring, zelfmanagement en tele-medicine als alternatief
voor de klassieke zorg
Voor de ondersteuning van de mantelzorgers :
o Erkenning van de mantelzorg in uitvoering van de wet van 12 mei 2014
 Meten van de zorgbehoefte
 Bepalen van het max. aantal toegelaten mantelzorgers per zorgbehoevenden
 Bepalen van de woonplaatsvoorwaarden
o Uitvoeren art. 160 gezondheidswet 10 april 2014 waarbij de zorgverstrekker taken kan aanleren aan
de mantelzorger,[ in afstemming met de deelstaten]
Voor case-management
o BelRAI implementeren in de G-diensten, beginnende met de BelRAI screener (FOD Volksgezondheid)
met duidelijke omschrijving van de diverse ondersteunende beroepen: sociaalverpleegkundige, sociaal
assistente en psychologe die instaan voor de begeleiding in de zorg (en in de thuisverpleging?).
o [Invoeren van BelRAI screener gezinszorg, WZC en zorgverzekering]
o Afstemming van de diverse (medische) sociale diensten op het terrein
Omtrent risicostratificatie van de populaties en cartografie van de omgeving
o In het kader van het plan ‘hervorming van de ziekenhuisfinanciering’, realisatie van gespecialiseerde
ziekenhuiszorg geconcentreerd in gespecialiseerde centra
Om de socioprofessionele integratie te bevorderen:
o Uitvoering (en evaluatie) van artikel 153 van de programmawet 19 december 2014 inzake de realisatie
van een multidisciplinair re-integratieplan voor de arbeidsre-integratie van chronisch zieken
o Opvolgen van het plan “Back to work’ van het RIZIV en ontwikkelen van een visie inzake Disability
management en aanbieden van tools aan de stakeholders;
o Vereenvoudigde en eenduidige interpretatie van de regelgeving inzake progressieve werkhervatting
o WIV Kankercentrum ‘studie arbeidsre-integratie na kanker’
o De Minister van Werkgelegenheid uitnodigen om het project « Terugkeer naar het werk na lange
afwezigheid” mee op te volgen, door analyse van de specificiteit van chronisch zieken;
In overeenstemming met component 9 m.b.t. Geïntegreerd patiëntendossier en actie 6 van het plan e-health:
o aan de projecten een integratietool ter beschikking stellen om uitwisseling van relevante gegevens
mogelijk te maken op een veilige manier;
Omtrent ervaring van de patiëntenorganisaties valoriseren
o Inspraak in de beleidsorganen van het FAGG en vertegenwoordiging van patiëntenkoepels in de Raad
van Bestuur van het FAGG
o Subsidies voor de ondersteuningsantennes van patiëntenkoepels
o Met de Gemeenschappen/Gewesten het functioneren en de samenstelling van het Observatorium
voor chronisch zieken bespreken, zodat het Observatorium een brede missie kan vervullen binnen het
geheel van het Plan Geïntegreerde zorg, en eveneens de relevantie van het betrekken van andere
organen nagaan, zoals de CNSPH, le Conseil Consultatif Fédéral des Ainés, VLORA (Vlaamse
Ouderenraad), mantelzorgverenigingen, zorgkassen…
o De rol van patiëntenverenigingen versterken door de oprichting van een Raadgevend patiëntencomité
binnen het Verzekeringscomité van de gezondheidszorgdienst binnen het RIZIV, als erfgenaam van de
huidige raadgevende sectie van het Observatorium voor chronische ziekten voor alle zaken die direct
betrekking hebben op het RIZIV (gezondheidszorg en uitkeringen)
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Omtrent de performantie van het zorgsysteem voor chronisch zieken, naast de elementen van actielijn 2,
o Het onderzoeken van de mogelijkheid om de financiering van het gezondheidszorgsysteem te
verbinden met de afgeleverde zorgkwaliteit (pay for quality);
o Het onderzoeken, ontwikkelen en ondersteunen van de mogelijkheid voor de huisarts om klinische
routinetaken te delegeren naar andere zorgverleners in het kader van de hervorming van het KB nr. 78
Omtrent attractiviteit van de beroepen:
o Vereenvoudigen van de administratieve lasten van de zorgverleners (in het bijzonder van de artsen)
door de implementatie van MyCareNet (actiepunt 14 in het plan e-gezondheid)
o Vereenvoudigen van de elektronische facturatie
Nagaan of de bestaande federale projecten geïntegreerd kunnen worden in het ontwikkelingsproces van de
geïntegreerde zorg. Deze integratie kan betrekking hebben op de validatie van deze projecten (vb. case
management in het kader van de P3-projecten), de formalisering van de financiering van projecten en
conventies rond eenzelfde doelgroep (vb. P3-projecten, zorgtrajecten, bepaalde conventies, INAMI, …)
Naast de voorziene studies in actielijn 2, omwille van administratieve vereenvoudiging, een onderzoek
uitvoeren, in overeenstemming met de federale minister voor gehandicaptenzorg, omtrent de mogelijke
interoperabiliteit van instrumenten ter evaluatie van de afhankelijkheid en nagaan of de BelRAI screener
mogelijk kan gebruikt worden binnen het kader:
a. Van de toewijzing van hulp aan een derde (RIZIV, uitkering)
b. Van de toewijzing van integratietegemoetkoming (FOD Sociale Zaken, Directie-generaal Personen met
een handicap)
c. En, in samenwerking met de deelstaten, voor de THAB
In dit plan staat de patiënt centraal. Daartoe voorziet de federale overheid een brede hervorming in van het
gezondheidssysteem in ons land, welke schematisch kan voorgesteld worden als volgt:

o

o
o

In het kader van de modernisering van het overleg voor een efficiënter overlegsysteem m.b.t. het
RIZIV: het model moet aangepast worden aan de nieuwe staatsstructuur, maar eveneens moet er
gekeken worden hoe bv. de stem van de patiënt beter in de beleidsvorming wordt betrokken.
In het kader van de hervorming van de nomenclatuur: kwaliteitsmechanisme voorzien en streven naar
‘bundled payment’ pakketten waarbij beter en efficiënter op de zorgvraag ingespeeld kan worden.
Versterken van e-Gezondheid: ICT maakt haar opmars. De papieren voorschriften, attesten,
terugbetalingsdocumenten moeten op termijn kunnen verdwijnen. Alle gegevens van de patiënt
worden elektronisch bijgehouden. Op termijn moeten deze toegankelijk zijn voor de patiënt en zijn
mantelzorger zelf. Daarnaast willen we aan de zorgverstrekkers een aantal eenvoudige tools ter
beschikkingstellen bijvoorbeeld de BelRAI-screener om de zorgbehoefte van de patiënt te meten. Om
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o

o

al deze uitdaging in ICT, e-Gezondheid en mobile health mogelijk te maken, ontwikkelt de IMC een
Actieplan e-Gezondheid 2.0
In het kader van de herziening van de gezondheidsberoepen: In de afgelopen decennia werd voorzien
in een heleboel beroepstitels en een aantal gespecialiseerde titels die al dan niet recht geven op
aanspraak tot een betere vergoeding of verloning. Hierdoor ontstaat ook een scheefgroei waarbij in
bepaalde domeinen van specialisaties van zorgverstrekkers te korten ontstaan. Het is van belang met
de hervorming hier het evenwicht te herstellen.
In het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering: het organiseren van een
financieringsmodel waarbij de concentratie van de zorg aangemoedigd wordt om zo
hooggespecialiseerde centra die een hoge kwaliteit aanbieden, te realiseren.

Verdere maatregelen uit te voeren door de deelstaten:
Vlaamse Gemeenschap
(1) empowerment van de patiënt;
 We ontwikkelen een nieuw financieringsmodel voor thuiszorg, ouderenzorg en langdurig (psychiatrisch) zieken in
het kader van de Vlaamse sociale bescherming (gezinszorg, WZC, dagverzorging, kortverblijf, revalidatie, beschut
wonen (BW) en psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)…). In dit model van persoonsvolgende financiering staat
de patiënt/cliënt met zijn zorgnood centraal en de vertaalslag ervan in zorg- en ondersteuningsdoelen. Er wordt
hierbij tevens rekening gehouden met de financiële toegankelijkheid van de voorzieningen voor de cliënt enerzijds,
en de financiële leefbaarheid van de voorzieningen anderzijds. Deze nieuwe concepten wensen we uit te testen
binnen de projecten chronische zorg.
 We ontwikkelen een Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Dit beleid is inclusief en erop gericht actief ouder
worden voor iedereen mogelijk te maken. Dit houdt in dat ieder individu zo lang als mogelijk de regie over het eigen
leven in handen houdt en binnen zijn levensomstandigheden gebruik maakt van zijn competenties en volwaardig
deelneemt aan de samenleving.
 We starten ‘Proeftuinen Woonzorg langdurig psychiatrische patiënten’ waarbij de klemtoon ligt op zo veel mogelijk
en zo lang mogelijk autonomie en ondersteuning ook door omgeving.
 In projecten worden patiënten mee betrokken bij de ontwikkelingen en innovaties. De ervaringen uit de
zorgproeftuinen worden hier mee opgenomen.
(2) ondersteuning van mantelzorgers :





We erkennen en financieren 6 mantelzorgverenigingen en het Familieplatform Geestelijke Gezondheid
We werken aan een globaal mantelzorgplan:
o Er is een werkgroep opgestart die algemene aanbevelingen zal uitwerken voor het voeren van een globaal
mantelzorgbeleid. Het plan zal worden opgebouwd rond 4 centrale thema’s :
 De maatschappelijke erkenning en waardering van mantelzorgers
 De ondersteuning van mantelzorgers
 Versterken van de samenwerking tussen informele en professionele zorg
 Specifieke situatie van jonge mantelzorgers
We ondersteunen de mantelzorgers
o Financieel : Vlaamse Zorgverzekering (maandelijkse tegemoetkoming van € 130 voor de niet-medische
kosten van thuiszorg en mantelzorg), Basisondersteuningsbudget wordt gradueel uitgerold vanaf 2016,
tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) wordt effectief overgenomen op 1.1.2017
o Mogelijkheden van respijtzorg (gezinszorg en aanvullende thuiszorg, dagverzorgingscentra/centra voor
Collectieve Autonome Dagopvang voor Ouderen, rechtstreeks toegankelijke hulp personen met een
handicap, centra voor kortverblijf, diensten voor oppashulp)

27

o






Ondersteuning door zorgactoren (diensten maatschappelijk werk, Lokale dienstencentra,
samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg, …), expertisecentra, mantelzorgorganisaties.
Voorbeelden hiervan zijn het contactpunt dementie, dementiecafé’s,…
Om een goed beeld te krijgen van de leefsituatie van mantelzorgers in Vlaanderen, werd een grootschalige
bevraging georganiseerd onder 4000 mantelzorgers. De oplevering van het eindrapport, dat ook aanbevelingen zal
bevatten, is voorzien in de eerste helft van 2016.
Naast het grootschalig onderzoek werd ook een kleinschalige verkennende studie uitgevoerd naar jonge
mantelzorgers in Vlaanderen.
Psycho-educatie van mantelzorgers (oa voor personen met dementie en hun mantelzorgers “Dementie en Nu,
opgesteld in het kader van het transitieplan dementie door het ECD Vlaanderen en de Alzheimer Liga)

(3) case management en overleg en coördinatie;
 Dit aspect wordt uitgewerkt in verschillende werkgroepen van de eerstelijnsconferentie (oa taakstelling en
structuurintegratie en integrale zorg). Daarin zal uitgeklaard worden, onder meer in het kader van de Vlaamse
sociale bescherming wie zorgvraagverheldering en zorgtoeleiding doet.
 Lokale en regionale dienstencentra, diensten maatschappelijk werk, OCMW’s, SEL’s, GDT’s, MBE’s, MDT (psy),art.
107, … zorgen voor patiëntoverleg en coördinatie van zorg. SEL’s, LMN’s, Palliatieve netwerken, Overlegplatforms
GGZ , … zorgen voor overleg en coördinatie.
(5) preventie
Het preventieve gezondheidsbeleid, zoals dit in Vlaanderen is geconcipieerd (zie decreet van 21 november 2003
betreffende het preventieve gezondheidsbeleid) overstijgt de gezondheidszorg. Vlaanderen legt in dit beleid
prioriteiten, o.a. door het formuleren van Vlaamse gezondheidsdoelstellingen die parlementair zijn gedragen. De
prioriteiten en bijhorende preventiestrategieën zijn wetenschappelijk onderbouwd en gaan in op maatschappelijke
noden.
De aanpak van de zorg voor chronisch zieken begint bij preventie, met name het voorkomen dat ziekten ontstaan door
gezondheidsbevordering (het versterken van de positieve determinanten van preventie) en ziektepreventie (het tegen
gaan van bedreigende factoren van gezondheid). Dit omvat dus ook beschermende maatregelen, vroegdetectie
(waaronder bevolkingsonderzoeken) en vroeginterventie. Het gaat dus om een waaier van initiatieven gericht op
individuen, groepen, hun nabije en ruimere omgeving, die betrekking hebben op educatie, structurele maatregelen en
zorg of begeleiding. Voor de realisatie van dit preventieve gezondheidsbeleid houden we rekening met en verloopt dit
vaak via de context waarbinnen de mensen leven en zich begeven. Dit kan de gezondheidszorg zijn, maar is meestal veel
ruimer zoals de lokale gemeenschap (Gezonde Gemeenten en Logo’s), de leeromgeving, de werkomgeving, wonen, het
milieu, de vrije tijd, het gezin, socio-economische status…
Cf initiatieven mbt gezonde voeding en beweging: oa www.datvoeltbeter.be, mbt geestelijke gezondheidszorg
www.fitinjehoofd.be, mbt de 4 bevolkingsonderzoeken www.bevolkingsonderzoek.be
In kader van thematische gezondheidsconferenties worden de verschillende actieplannen met bijhorende indicatoren
geëvalueerd en geactualiseerd.
We stimuleren ook de andere beleidsdomeinen voor een ‘health in all policies’: huisvesting, mobiliteit, werk, ruimtelijke
ordening, …
(7) extra-, intra- en transmurale zorgcontinuïteit;
 Deze component wordt verder uitgewerkt in werkgroep integrale zorg van het verandertraject eerstelijnszorg.
 De SEL’s hebben als opdracht het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met minstens de ziekenhuizen,
rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf om het zorgcontinuüm
te verzekeren. Die overeenkomsten hebben tot doel een vlotte overgang te realiseren van de thuissituatie naar een
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residentiële of semi-residentiële voorziening of ziekenhuis en omgekeerd. Thuiszorgplannen, uitgewerkt tijdens
cliënt gebonden multidisciplinair overleg, in de schoot van SEL’s, beogen deze zorgcontinuïteit.
De psy 107 projecten zorgen voor zorgcontinuïteit voor psychiatrische patiënten
We werken aan de heroriëntering van de rol en opdrachten van diverse woonzorgvoorzieningen (oa.
woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg) –woonzorgcentra kunnen ook buurtgericht
werken – specialiseren in de diepte (voor specifieke doelgroepen)- of in de breedte (een brede diversiteit aan zorg –
en dienstverlening aanreiken (zelf of in samenwerking).
We werken aan de samenwerking tussen eerstelijnswelzijnsactoren (CAW, OCMW en maatschappelijk werk
ziekenfondsen) met het oog op geïntegreerd onthaal en proactieve informatie- en adviesopdracht oa op vlak van
toeleiding tot zorg

(8) valorisatie van de ervaring van patiëntenorganisaties:
 Vlaanderen financiert het Vlaams Patiëntenplatform en moedigt patiëntenverenigingen aan zich hierbij aan te
sluiten. Het VPP is vertegenwoordigd in verschillende Vlaamse overlegorganen.
 Wat GGZ betreft, werkt Vlaanderen samen met OPgANG van het VPP dat zich specifiek met GGZ bezighoudt.
(9) geïntegreerd patiëntendossier;
 Vitalink maakt dit mogelijk op de eerste lijn en zorgt voor informatie-uitwisseling tussen eerste en tweede lijn
 De SEL’s hebben de specifieke opdracht van het aanreiken en promoten van het elektronische zorgplan, waar dit
nog niet gerealiseerd is wordt gewerkt met een papieren thuiszorgplan.
 In Vlaanderen starten we met een pilootproject BelRAI-screener. Het project zal uitgerold worden in een
afgebakende regio en in de sectoren zorgverzekering, gezinszorg en woonzorgcentra. De vooropgestelde datum
voor de start van het project is afhankelijk van een aantal externe factoren. Maar het is de intentie om in 2016 te
starten.
(10) multidisciplinaire guidelines;
 We stimuleren de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen in het kader van onze bevoegdheden bv ikv
suïcidepreventie, good practices worden bekeken in kader van verslavingszorg, het gebruik van behandelrichtlijnen
bij de behandeling van kinderen en jongeren met ADHD, ODD en CD (ontwikkelingsgroep gedragsstoornissen bij
kinderen en jongeren), ontwikkeld in kader van QIP GGZ.
 Een rol is weggelegd voor het Vlaams Instituut voor kwaliteit van zorg, wat de ontwikkeling en verspreiding van
evidence based richtlijnen betreft.
(11) ontwikkeling van een kwaliteitscultuur;
 Met de oprichting van een Vlaams Instituut voor Kwaliteitszorg (VIKZ) bestendigen we het project VIP² (Vlaams
Indicatorenproject voor patiënten en professionals): Eerste doelstelling van het werken met indicatoren is het
initiëren van interne processen van kwaliteitsverbetering, om zo een continue bijdrage te leveren aan de
verbeteringscyclus van geleverde zorg. Daarbij komen specifieke gegevens ter beschikking die aangewend kunnen
worden in het kader van maatschappelijke transparantie oa via de website www.zorgkwaliteit.be
Na de de Algemene Ziekenhuizen en de de Residentiële Ouderenzorg, volgt nu ook de Geestelijke Gezondheidszorg
met QIP GGZ (de VIP² van de GGZ) en het is ook de bedoeling om de eerste lijn te laten aansluiten.
 Zorginspectie, VIP² en Accreditering/certificering vormen een complementaire triade
 We overwegen de uitbreiding van het Centrum Kwaliteit diagnostiek en indicatiestellingen naar woonzorgactoren
om de kwaliteit van de indicatiestellingen te bewaken
(12) aanpassing van de financieringssystemen;
Persoonsvolgende financiering in de sector personen met een handicap
Binnen Vlaamse Sociale Bescherming:
 Gezinszorg
 Ouderenzorg
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PVT en IBW
Revalidatiecentra

(13) stratificatie van de risico’s binnen de bevolking en cartografie van de omgeving;
Wordt uitgewerkt via de werkgroep gegevensdeling en kwaliteit van zorg van de eerstelijnsconferentie
(14) change management :
 We stimuleren de eerstelijnszorgverstrekkers in het gebruik van e-Health toepassingen in hun dagdagelijkse praktijk
via eenlijn.be
 verslavingszorg integreren in GGZ (verslaving als chronische aandoening)
 Oproep intersectorale zorgnetwerken Integrale jeugdzorg
 De omslag naar persoonsvolgende financiering in de zorg voor personen met een handicap
 Innovatieve woonvormen voor langdurig psychiatrische patiënten
(15) opleiding voor zorgprofessionals in empowerment en multidisciplinaire samenwerking;
 www.eenlijn.be
(17) evaluatie van de performantie van het systeem;
 Evaluatie aan de hand van resultaatsindicatoren
 Een rol is weggelegd voor het Vlaams Instituut voor kwaliteit van zorg.
(18) attractiviteit van de zorgberoepen :
 Actieplan 3.0 ‘werk maken van werk in de zorgsector’
We ontwikkelen samenwerkingsverbanden met andere departementen (onderwijs, professionele opleidingen,
economie, werkgelegenheid, jeugdzorg, wonen, …) om de ontwikkeling van de componenten mogelijk te maken.

Waals Gewest
Ten gevolge van de zesde staatshervorming en de Sint-Emilie akkoorden, zijn de bevoegdheden voor wat betreft de
organisatie van de eerstelijnszorg, en met name de bevoegdheid met betrekking tot de huisartsenkringen (met
uitzondering van de financiering van de wachtposten die federaal blijft), de geïntegreerde diensten voor thuiszorg, de
multidisciplinaire lokale netwerken, de palliatieve multidisciplinaire teams en platformen en het initiatief "Impulseo"
voor het stimuleren van de installatie van huisartsen door middel van financiële prikkels, overgeheveld naar het Waals
Gewest.
Het Waals Gewest is eveneens bevoegd voor het beleid inzake preventie en gezondheidspromotie.
Het Waals Gewest voorziet maatregelen in het kader van “la Déclaration de Politique régionale 2014 – 2019 « Oser,
Innover, Rassembler”, meer bepaald:
 Het inzetten van de huisarts ‘in het hart’ van de eerstelijnsgezondheidszorg:
De Waalse regering zet de patiënt centraal in het gezondheidszorgsysteem en stimuleert hem om het juiste
zorgniveau aan te spreken, waarbij de huisarts dient te fungeren als spilfiguur in het zorgtraject van de
patiënt
De Waalse regering zal bijzondere aandacht hebben voor:
o De integratie van de rol van de huisarts in het beleid van preventie en gezondheidspromotie, meer
bepaald door het stimuleren van het elektronische medisch dossier via ‘le Réseau santé wallon’;
o Het aanmoedigen van de vestiging van huisartsen in zones met minder huisartsen, met name in rurale
gebieden
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o
o

Het blijvend ondersteunen van groepspraktijken (in medische centra of gezondheidscentra)
Het meer benadrukken van de verschillende actoren in de eerste lijn alsook van de verschillende ‘lijnen
van zorg’.



Het verzekeren van de samenhang in het beleid rond gezondheidspromotie



Het blijven ondersteunen van mantelzorgers (financiering van verenigingen, psychosociale steun, informatie,
respijtzorg,… zie component 2)



Het onderzoeken van de mogelijkheid om bestaande projecten te integreren in het proces van de ontwikkeling
van geïntegreerde zorg, met aandacht voor: de verdeling van de bevoegdheden, de beschikbare budgetten en
de specifieke kenmerken binnen het Waals gewest.

Op die manier kunnen bovenstaande maatregelen bijdragen aan de ontwikkeling van de pilootprojecten geïntegreerde
zorg, rekening houdend met hun doelstellingen en zonder afbreuk te doen aan de opdrachten die hen worden
toegekend door het Waalse Gewest. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over: geïntegreerde diensten voor thuiszorg,
coördinatiecentra voor thuiszorg, lokale multidisciplinaire netwerken, huisartsenkringen, palliatieve netwerken,
multidisciplinaire palliatieve teams, verenigingen van geïntegreerde gezondheid , diensten voor geestelijke
gezondheidszorg, overlegplatformen in de geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, de
programma’s in het kader van gezondheidspromotie, etc.
Deze actoren moeten werk maken van ‘ontschotting’ en dienen de verschillende componenten van geïntegreerde zorg
te integreren in hun aanpak van chronisch zieken.

Brussel
Voor wat betreft het beleid inzake gezondheid is de Franse Gemeenschapscommissie bevoegd voor de erkenning van
verschillende ambulante diensten (maisons médicales, centra voor geestelijke gezondheidszorg, , diensten voor
verslavingszorg, diensten voor palliatieve zorg, diensten voor tele-onthaal en coördinatiecentra voor thuiszorg, evenals
de netwerken (netwerk hepatitis C, netwerk diabetes,…).
Sinds 2015, ten gevolge van de zesde staatshervorming en de overdracht van de bevoegdheden binnen de Franstalige
instellingen, is de Franse Gemeenschapscommissie eveneens bevoegd voor gezondheidspromotie, met inbegrip van
specifieke programma's (preventie van HIV / aids, de bevordering van de cardiovasculaire gezondheid, ...), en
preventieve geneeskunde (kanker screening).
Daarnaast ondersteunt zij vele gezondheidsinitiatieven op verschillende domeinen (verbetering van de toegankelijkheid
tot gezondheidszorg, specifieke acties voor kwetsbare bevolkingsgroepen, etc.).
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie beschikt sinds de zesde staatshervorming ook over nieuwe
bevoegdheden binnen de eerste lijn, zoals: de ondersteuning van de huisartsenkringen, de lokale multidisciplinaire
netwerken, de ‘SISD’, en de overlegplatformen in de geestelijke gezondheidszorg en palliatieve zorg.
Zij is ook bevoegd voor de coördinatiediensten in de thuiszorg en de diensten voor geestelijke gezondheidszorg.
De maatregelen in het kader van deze bevoegdheden kunnen op die manier bijdragen tot de uitvoering van het Plan en
de pilootprojecten ’geïntegreerde zorg’

Duitstalige Gemeenschap
In het kader van het regionale ontwikkelingsproject, plant de Duitstalige Gemeenschap een reeks maatregelen die
gericht zijn op het verhogen van de kwaliteit van zorg en het optimaliseren van het aanbod voor patiënten.
In het kader van onder andere de gezondheidsplanificatie, die van start gaat in 2016, zal specifieke aandacht gaan naar
de behoeften van de chronische patiënten.
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Er zal een voortdurende dialoog plaatsvinden met de huisartsen om op die manier te komen tot een
gemeenschappelijke aanpak op een aantal domeinen, zoals e gezondheid en preventie. Deze dialoog zou finaal moeten
uitmonden in een versterking van de netwerken binnen de eerste lijn. Het versterken van de functie van case manager
voor oudere personen met een zorg- en hulpbehoefte is tevens een hoeksteen van het beleidsprogramma van de
Duitstalige gemeenschap..
De gezondheidsenquête binnen de Duitstalige Gemeenschap toonde verder aan dat voor bepaalde chronische ziekten
preventieve maatregelen noodzakelijk zijn. De Duitstalige gemeenschap zal dan ook in de toekomst starten met het
evalueren van de behoeften en het identificeren van passende preventieve maatregelen volgens een duidelijke
methodologie. De ontwikkeling van een politiek concept voor gezondheidspromotie en preventie is momenteel aan de
gang.
Tot slot voorziet het regionaal ontwikkelingsproject in onderzoek en aanpassing van het aanbod van opleidingen voor
gezondheidsberoepen, wat een belangrijke maatregel is voor een adequate aanpak van de patiënten. .
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BIJLAGE 1 :
Uitgebreide beschrijving van de 18 componenten
De bedoeling van deze uitgebreide beschrijving is de 18 componenten concretere te definiëren en te tonen dat de
ontwikkeling en de implementatie ervan tot verschillende actoren en niveaus behoort. Synergiën tussen micro- mesoen macroniveau zijn meestal nodig voor een succesvolle, duurzame en doeltreffende implementatie. Acties moeten dus
tegelijkertijd ondernomen worden door het werkveld (binnen de pilootprojecten – actielijn 1), door de overheden
(binnen of buiten de governance van het plan – actielijnen 3 en 4) en door ondersteunende partners (zoals
wetenschappelijke milieus, expertisecentra, enz. – actielijn 2).
De concrete voorbeelden hieronder kunnen dus dienen als inspiratiebronnen, zowel voor het werkveld als voor de
wetenschappelijke milieus of overheden, om de ontwikkeling van deze componenten te ondersteunen. Deze
voorbeelden zijn geïnspireerd door praktijken die al bestaan op lokaal of regionaal niveau, maar ook vanuit het
buitenland.

1. Empowerment van de patiënt
Empowerment is een proces van zelfversterking dat patiënten een actieve rol geeft in hun eigen zorgproces en leven. Op
deze wijze beoogt empowerment een maximale autonomie te bereiken bij de patiënt, en hem of haar zodoende in staat
te stellen aan “zelfmanagement” te doen, alsook hoog kwalitatieve zorg door een betere afstemming tussen zelfzorg en
interventies van de zorgverstrekkkers.
Empowerment is een veelzijdig proces dat zich situeert over het ganse zorgparcours van de patiënt en zijn omgeving:
 Veelzijdig: informeren van de patiënt en zijn omgeving (omtrent de ziekte en evolutie, omtrent de behandeling en
potentiële effecten, omtrent beschikbare ondersteuning en diensten); luisteren naar de patiënt (zijn voorkeuren,
motivatie en doelstellingen, bekommernissen); educatie van de patiënt en zijn omgeving (bepaalde handelingen
aanleren, symptomen leren herkennen, …); motiveren van de patiënt (bepaalde doelen bereiken of zelfs grenzen
verleggen, autonomie bewaren of verhogen); evaluatie van de kennis en vaardigheden (fysisch en mentaal) van de
patiënt om zijn eigen parcours te kunnen monitoren.
 Over het ganse parcours van de patiënt en zijn omgeving: empowerment start vanaf het meedelen van de diagnose
en situeert zich in alle stadia van het ziekteproces.


Empowerment kan niet los gezien worden van preventie, het bewust zijn van een gezonde levenshouding om de
kans op (chronische) ziekten te verminderen



Empowerment verwijst naar hoe mensen door een actieve inzet hun eigen kracht ontdekken en ontwikkelen en
leren inzetten.
Er bestaat ook zoiets als collectieve empowerment; kan worden gezien als emancipatie van de groep cliënten, vb uit
de psychiatrie en verslavingszorg. Ervaringsdeskundigen kunnen van toegevoegde waarde zijn tijdens dit proces, zij
hebben namelijk door ervaring geleerd waar hun krachten liggen en hebben zichzelf geëmpowerd.
Empowerment houdt ook in dat we het ziektemodel achter ons laten en wegkijken van de beperkingen en de
ontbrekende mogelijkheden in de richting van nieuwe of andere uitdagingen en mogelijkheden.





Versterken van empowerment van de patiënt vereist actie op verschillende niveaus:


Verhogen van de capaciteit van de patiënten om hun ziekte, de behandeling en de aangeboden zorg te begrijpen
(health literacy), alsook om inzicht te krijgen in het gezondheidssysteem (rol van de verschillende actoren, op wie
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beroep doen bij moeilijkheden, …), en dit reeds vanaf het basisonderwijs en voor de ganse bevolking  Actielijn 1
en 4
Beschikbaar stellen van betrouwbare en begrijpelijke informatie aan patiënten over de mogelijkheden van zorg en
ondersteuning, over symptomen en behandelingen en aangeven welke bronnen van informatie gevalideerd en
betrouwbaar zijn.  Actielijn 1 en 2
De mogelijkheid bieden om beroep te doen op een « bemiddelaar » wanneer de nodige informatie niet
beschikbaar is (zie ook punt 3: case-management).  Actielijn 1
Hen toegang verlenen tot hun patiëntengegevens en de nodige tools om deze informatie zo autonoom mogelijk te
beheren  Actielijn 1 en 4
Vereenvoudiging van administratieve procedures (uniek loket…) – Cfr. actuele werkzaamheden van het
Observatorium voor Chronisch Zieken.  Actielijn 4
Zorgverstrekkers aanmoedigen om voldoende tijd te nemen om de patiënt adequaat te informeren en ook hun
omgeving in de zorg en behandeling te betrekken  Actielijn 1
Ter beschikking stellen van instrumenten aan zorgverleners ter evaluatie van de capaciteit en motivatie van
patiënten om informatie te begrijpen; zorgverleners opleiden omtrent het adequaat gebruik van deze
instrumenten.  Actielijn 2
Ter beschikking stellen van instrumenten en technieken aan zorgverleners die kunnen gebruikt worden om kennis
en motivatie m.b.t. zelfmanagement bij patiënten verhogen  Actielijn 2
Valoriseren van de rol van de patiënt en zijn entourage in het zorgproces: hen aanmoedigen om zich te
informeren en om deel te nemen in de besluitvorming. (patiënt en zijn directe omgeving aanzien als partners in de
zorg)  Actielijn 1
Bevorderen van de inspraak van patiënten- en familieverenigingen in het gezondheidszorgsysteem; (zie ook punt
13: de ervaring van patiëntenorganisaties valoriseren) .  Actielijn 1 en 4

Deze verschillende acties vereisen de betrokkenheid van een groot aantal spelers:
Om deze verschillende processen te activeren is het noodzakelijk te investeren in wetenschappelijke ondersteuning,
ontwikkeling van pilootprojecten, overleg met beroeps- en patiëntenverenigingen, en in communicatie-initiatieven
gericht op het grote publiek.

Het is eveneens belangrijk de reeds bestaande structuren en reeds genomen initiatieven om de patiënt maximaal te
betrekken in zijn zorgorganisatie binnen de acties op te nemen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diensten voor maatschappelijk werk
Bestaande zorgtrajecten
Sociale huizen
Lokale dienstencentra
Bestaande proefprojecten, bijvoorbeeld in zorgvernieuwingsprojecten in het kader van zorgprotocol 3
Huidige participatie in gezondheidsvoorzieningen

Dit veronderstelt de deelname van:


De overheidsinstanties om een noodzakelijk kader voor de implementatie te creëren: administratieve
vereenvoudiging, ter beschikking stellen van bemiddelingsstructuren en informatieloketten, validatieprocedure
voor informatie, opleidingsprogramma’s, sensibilisatiecampagnes, …
 Wetenschappelijke en academische instanties: ontwikkeling van gevalideerde instrumenten, validatie van de
beschikbare informatie, opleiding van zorgverleners…
 Beroeps- en patiëntenverenigingen, om een positief beeld over te brengen van de patiënt en zijn omgeving die een
actieve rol opnemen in het zorgproces, alsook om betrouwbare en begrijpelijke informatie aan patiënten ter
beschikking te stellen.
35






De expertisecentra (bijvoorbeeld expertisecentra dementie)
Aandacht voor ervaringsdeskundigheid in opleidingen zorgverleners
Plan ter verbetering van de kwaliteit (QIP): GGZ patiënttevredenheid
De zorgactoren, in het bijzonder in het kader van proefprojecten:
 Initiëren en testen van nieuwe manieren om de capaciteit en de motivatie van patiënten te evalueren om een
meer autonome rol op te nemen in hun zorgproces
 Initiëren en testen van nieuwe benaderingen m.b.t. ondersteuning, informatieverstrekking en gedeelde
besluitvorming (inclusief toegang van de patiënt tot zijn zorgdossier)
 Uitwisselen van ervaringen in het kader van multidisciplinair overleg, identificeren van veelbelovende
praktijken die dienen uitgetest te worden op grotere schaal of die wetenschappelijk dienen geëvalueerd te
worden

Dergelijke initiatieven hebben als doel:










 Het voorkomen van chronische ziekte en tijdig onderkennen van beginnende symptomen
Het verhogen van de tevredenheid van de patiënt, hun entourage en de professionals, dit door een betere controle
van de ziekte en zijn evolutie.
Een grotere autonomie en betere kwaliteit van leven voor de patiënt, minder afhankelijkheid van professionals die
voor hen zorgen, en valorisatie van de actieve rol die patiënten in hun zorgproces kunnen spelen
Een adequater gebruik van zorg, zowel op eerste als op tweede lijn
Lagere consumptie van urgente medische hulp en minder complicaties, dit door een betere anticipatie op de
zorgbehoeften
Een grotere therapietrouw van patiënten door gedeelde besluitvorming en verhoogde patiëntenparticipatie in het
zorgproces
Een tragere progressie van de ziekte door crisissituaties te vermijden die vaak veel energie vragen (aan de patiënt,
zijn entourage en de professionals) om terug te evolueren tot een stabiele situatie
Een reductie of uitstel van opname in thuisvervangende structuren door middel van een verhoogd niveau van
autonomie
Een betere levenskwaliteit en een beter gewaardeerde rol voor de chronische zieke binnen de samenleving (zie
punt 4: Socioprofessionele (en socio-educatieve) (re-)integratie)

Het zal noodzakelijk zijn om deze effecten op korte en lange termijn te evalueren.
Aandachtspunt: men dient op te letten voor een te zware responsabilisering van de patiënt. Er dient rekening gehouden
te worden met de motivatie van de patiënt, alsook het fysische, psychische, financiële en sociale vermogen om de regie
van het zorgproces in eigen handen te nemen. Toegang tot gezondheidszorg moet m.a.w. onvoorwaardelijk zijn, dus ook
voor patiënten die slechts beperkte verantwoordelijkheid opneemt. Een bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen is
essentieel.
Randvoorwaarde: cultuur binnen zorginstellingen die waarde en kracht van de patiënt voorop stelt.
Een belangrijke factor is eveneens het systeem rondom de cliënt (familiale situatie, woonomgeving, sociale contacten,…)

2. Ondersteuning van mantelzorgers
Het staat vast dat de demografische ontwikkelingen de nood en consumptie aan langdurige zorg zullen doen stijgen. In
deze context zal de zorg verstrekt door de familieleden, vrienden en buren een steeds belangrijkere plaats innemen.
Veel mensen verkiezen immers om thuis verzorgd te worden en ook de verschillende overheden, beroepsorganisaties
en andere belangengroepen benadrukken steeds vaker het maatschappelijk en economisch belang van mantelzorg.
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De “Wet betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat” werd
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (12/05/2014). De concrete uitvoeringsmodaliteiten zullen verder uitgewerkt
worden in de vorm van Koninklijke Besluiten.
Het statuut wordt afgestemd met de gemeenschappen en gewesten en beoogt ook bevorderen van de mantelzorg en
het vergroten van een maatschappelijk draagvlak voor de mantelzorger. Echter, de meeste moeilijkheden waarmee
mantelzorgers geconfronteerd worden, overstijgen het vraagstuk met betrekking tot hun statuut: de fysieke en
mentale/psychologische draaglast, de balans tussen hun familiale en sociale (en professionele) leven, het opnemen van
taken waartoe zij niet opgeleid zijn, enz.
Om de sociale en economische situatie van mantelzorgers te behouden, en te versterken, zijn diverse initiatieven op
verschillende domeinen nodig:




















Erkenning van mantelzorgers : het opzetten van informatiecampagnes voor mantelzorgers met betrekking tot de
mogelijkheid tot wettelijke erkenning met behoud van hun sociale rechten  Actielijn 4
Waardering van de mantelzorgers: mantelzorgers worden aanzien als belangrijke partner in de dagelijkse zorg voor
de naaste. Het gaat hier met andere woorden over het ‘naar waarde schatten’ van de mantelzorgers ten aanzien
van de maatschappij en de professionele zorgverleners.  Actielijn 1
Betrokkenheid van de mantelzorgers: mantelzorgers op een verantwoordelijke manier betrekken bij het
zorgproces van de naaste en de zorgverdeling tussen mantelzorgers en zorgverleners faciliteren (afspraak- en
liaisonformulieren, checklists, toegang tot het patiëntendossier, elektronische instrumenten zoals bijvoorbeeld
ShareCare, enz.) De mantelzorger erkennen als volwaardige zorgactor  Actielijn 1
Informatie en advies aan de mantelzorgers aanbieden: mantelzorgers krijgen informatie en advies op maat van hun
behoeften en hebben de mogelijkheid tot het volgen van (kosteloze) opleidingen: zowel opleidingen met
betrekking tot de specifieke pathologie(en) en zorgen die nodig zijn, als opleidingen met betrekking tot
empowerment van de patiënt, of opleidingen die gericht zijn op het behoud van hun persoonlijk welzijn. 
Actielijn 1
Opvolging van de mantelzorgers: mantelzorgers moeten de kans krijgen om periodiek opgevolgd te worden naar
draaglast en draagkracht. Hiervoor dienen screening– en evaluatie-instrumenten geïdentificeerd, ontwikkeld en
gevalideerd te worden (bv. Caregiver Strain Index (CSI), Zarit Burden Interview (Protocol 3 project), PRISMA-tool
(KU Leuven), PRAGODI-tool (HUB). Bij de ontwikkeling en validering van deze instrumenten dient extra aandacht te
zijn voor kwetsbare groepen van mantelzorgers, en moeten zorgverleners ook gesensibiliseerd worden voor het
gebruik van deze instrumenten. Zorg voor mantelzorgers mag echter niet afhankelijk gemaakt worden van het
resultaat van een screening.  Actielijn 1 en 2
De noden van de mantelzorger meer integreren in het zorgplan van de patiënt. (mantelzorger is enerzijds een
volwaardige zorgactor en anderzijds volwaardig opgenomen in de ondersteuning)
De aandacht voor mantelzorg mee opnemen in de kwaliteitsindicatoren van zorgvoorzieningen
Ondersteuning van de mantelzorgers: het aanbod aan mogelijke ondersteuningsvormen voor mantelzorgers
uitbreiden en de visibiliteit en het gebruik van bestaande ondersteuningsvormen verhogen (voornamelijk
respijtzorg, sociaal verlof en tijdskrediet) door middel van administratieve vereenvoudiging en
promotiecampagnes.  Actielijn 1
De aandacht voor de mantelzorger integreren in de opleidingen van de zorg- en welzijnsberoepen
Het promoten van initiatieven die gericht zijn op het uitwisselen van ervaringen tussen mantelzorgers en
onderlinge hulp, zoals bijvoorbeeld een uniek digitaal platform (zie initiatief www.ma-zo.be of
www.aidantsproches.be ) waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten (via blogs)  Actielijn 1
Participatie van de mantelzorgers: mantelzorgers zijn vertegenwoordigd in het proces van de beleidsbeslissingen
op de verschillende niveaus  Actielijn 1
De specifieke aandacht voor de jonge mantelzorger
Ziekenhuizen en andere zorginstellingen als ‘familievriendelijk’ (cf expertise en materiaal ontwikkeld door
Familieplatform)
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Deze verschillende domeinen zijn tot nog toe weinig onderzocht. Deze zouden dan ook kunnen opgenomen worden als
onderdeel van een wetenschappelijke studie naar de prioritaire begeleidings– en ondersteuningsnoden van
mantelzorgers. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het recente onderzoek naar duurzame mantelzorg in
Vlaanderen, waarbij 4000 mantelzorgers bevraagd werden, en waarvan de resultaten begin 2016 gevalideerd zullen
worden.
Om een antwoord te bieden aan de problematiek zullen verschillende actoren moeten gemobiliseerd worden:


De publieke overheden, o.a. van de deelstaten, voor :
 Promotie en communicatie met betrekking tot de rol van de mantelzorger in de zorg voor chronisch zieken, het
promoten van de mogelijkheid tot wettelijke erkenning als mantelzorgers, de verschillende beschikbare
ondersteuningsvormen voor mantelzorgers, het sensibiliseren van professionals om mantelzorgers te
beschouwen als volwaardige partner in de zorg voor de naaste en als persoon die ook nood heeft aan zorg en
ondersteuning,…
 Het betrekken van mantelzorgers in het beleidsproces op het betrokken niveau, via representatieve
mantelzorgverenigingen (vb. “aidants proches” vzw, in Brussel en Wallonië).
 De wetenschappelijke en onderzoeksmilieus, voor:
 De ontwikkeling en/of validatie van instrumenten die zorgverleners toelaten om mantelzorgers te screenen en
te evalueren naar de verhouding tussen draaglast en draagkracht, en om te meten tot op welk punt de
mantelzorgers kunnen instaan voor de zorg en hulp aan de patiënt/naaste.
 De ontwikkeling van specifieke instrumenten voor de samenwerking en communicatie tussen de mantelzorgers
en professionele zorgverleners
 Het ontwikkelen van een integraal zorgconcept waar de mantelzorger enerzijds volwaardige zorgactor is en
anderzijds zorg voor de mantelzorg integraal deel uitmaakt van het zorgplan rondom de patiënt
 De zorgverleners, de non-profit sector en lokale instanties, binnen de krijtlijnen bepaald door de bevoegde
overheden, meer bepaald in het kader van pilootprojecten, voor:
 Het vergroten van het aanbod aan alternatieve verblijfsvormen voor ouderen en personen met een langdurig
psychiatrische problematiek (bv. groepswonen, duplexwonen, kangoeroewoningen, familieopvang voor
ouderen,…), initiatieven van kortverblijf en/of vrijwillige initiatieven van respijtzorg (bv. aangepaste vakanties
en activiteiten voor mantelzorgers, bezoekservice, oppas, vervangende mantelzorg voor een dag, ...)
 Het uittesten van modules van psychosociale ondersteuning en opleiding van mantelzorgers, gericht op
aspecten van zorg en ziekte
 bestaande trajecten eveneens in beeld brengen; vb. ontwikkelde psycho-educatie pakket “Dementie en nu”
voor mantelzorgers van personen met dementie
 Het ontwikkelen en ter beschikking stellen van een ‘sociale kaart’ met het volledige lokale aanbod aan
aanvullende diensten voor hulp aan huis (zowel praktisch als materieel) dat meer bepaald aangeboden wordt
via lokale organisaties en verenigingen binnen het domein van welzijn en thuiszorg ( les communes ou, pour la
Wallonie par www.bienvivrechezsoi.be)
 Het verspreiden van zeer toegankelijke informatie en advies op lokaal niveau, bijvoorbeeld via: een uniek loket,
periodieke uitgifte van mantelzorgmagazines, organiseren van mantelzorgcafés, …
Deze initiatieven moeten leiden tot:






Een verbeterde levenskwaliteit en algemeen welzijn van mantelzorgers wat zal toelaten hun rol te verzekeren op
een meer doeltreffende en duurzame manier
Een evenwicht van draagkracht/draaglast bij de mantelzorger waarbij de opgenomen zorg een bewuste en
haalbare keuze is binnen een geheel van informele en professionele thuiszorg en thuiszorgondersteunend aanbod
rondom de zorgbehoevende.
Een verbeterde relatie tussen de zorg– en hulpverleners en de mantelzorgers
Verhoogd bewustzijn en waardering in de samenleving omtrent het werk, de rol en het belang van mantelzorg
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Aandachtspunten : vermijden van ‘over-responsabilisering’ van mantelzorgers, voornamelijk bij het toevertrouwen van
bepaalde zorgtaken en handelingen, vermijden dat mantelzorgers zich ‘verplicht voelen’ of niet ‘neen’ kunnen zeggen.
Mantelzorg moet een positieve, persoonlijke en weloverwogen keuze blijven. De mantelzorg moet in ieder geval niet de
opdrachten die door de overheden moeten uitgevoerd worden op zich nemen. De eigen rol van de patiënt moet
tegelijkertijd gevaloriseerd worden.

3. Case-management
Het beheer en coördinatie van alle medische, paramedische en welzijnszorg die nodig is om tegemoet te komen aan de
behoeften van de patiënt noemt men case-management. Deze taak vraagt een goed zicht op de behoeften van de
patiënt en de competentie om initiatieven te nemen in het belang van en gedragen door de patiënt.
Hoewel case-management noodzakelijk is voor alle situaties die een multidisciplinaire aanpak vereisen om de
coördinatie van de taken en zorg te garanderen, is de aanstelling van een case-manager zelden nodig.
In de meeste gevallen zal de patiënt goed op de hoogte zijn van zijn toestand, de gevolgen ervan en de vereiste zorg (zie
actie 1 - 'empowerment'), en dus zelf het zorgproces opvolgen, o.a. door de nodige afspraken te maken met
zorgverleners, door het voorgeschreven regime op te volgen, door zijn of haar levensstijl aan te passen, enz. Het “case
management" gebeurt in dit geval door de patiënt zelf ("zelfmanagement").
Als de situatie complexer wordt en/of als de lichamelijk, psychische of verstandelijke toestand van de patiënt niet
toestaat om zelf de coördinatie van het zorgproces op zich te nemen, dan zal het nodig zijn om een andere partij te
betrekken. Dit zal in de eerste plaats de mantelzorger zijn (zie actie 2), maar vaak is het ook een professionele
zorgverlener die dicht bij de patiënt staat, zoals de huisarts, de thuisverpleegkundige, de sociaal werker, ...
Tenslotte, in bijzonder complexe situaties, is de tussenkomst van een “case manager” vereist om deze coördinatie te
realiseren. De complexiteit van de situatie kan strikt gerelateerd zijn aan de pathologie, maar kan ook verband houden
met de sociaal-economische status van de patiënt, of de fysieke, psychische of verstandelijke capaciteiten. De case
manager zal in samenspraak met de patiënt, de mantelzorger en de huisarts en andere betrokken zorgactoren,een
grondige behoefteanalyse uitvoeren, de zorgdoelstellingen afstemmen en de gepaste zorg opstarten en (tijdelijk)
coördineren. Afhankelijk van de omstandigheden, zal de case manager eerder beschikken over medische vaardigheden,
psychiatrische, of eerder sociale vaardigheden moeten beschikken). In praktijk zal het inschakelen van een formele “case
manager” slechts nodig zijn in 5 tot 10% van de gevallen.
Case management gaat dus uit van het subsidiariteitsprincipe: waar mogelijk moet de meest laagdrempelige en minst
ingrijpende zorg worden geboden
Om voor elke patiënt die hieraan nood heeft een adequaat niveau van case management te verzekeren, is het
wenselijk om bepaalde initiatieven uit te voeren:






Versterken van de integratie van de zorgverlening (horizontaal en verticaal) en de complementariteit binnen
structuren en gezondheidsdiensten, meer bepaald door optimalisatie van overleg (zie actie 7: Overleg en
coördinatie), opdat de persoon die verantwoordelijk is voor het case management (patiënt, naasten, zorgverleners
of de case manager) efficiënt zorgpartners en diensten kan vinden en consulteren, in functie van het realiseren van
de afgestemde zorgdoelstellingen binnen een integraal zorgplan ( de behoeften van de patiënt en zijn entourage).
 Actielijn 1
Indien de patiënt, eventueel met zijn omgeving, de coördinatie van zijn zorg op zich wil nemen: hem of haar hierin
helpen (via empowerment /ondersteuning van de omgeving), en verzekeren dat hij beschikt over alle nodige
informatie omtrent informatiekanalen en ondersteunende diensten noodzakelijk voor management van zijn
specifieke situatie en dat hij beschikt over de middelen om deze informatie te beheren.  Actielijn 1
Indien een professionele zorgverlener, die regelmatig contact heeft met de patiënt, deze kan helpen in het
management van zijn zorgproces alsook in het maken van de beste keuzes, is het belangrijk dat deze zorgverlener
beschikt over uitgebreide informatie omtrent de beschikbare ondersteuning en diensten in de omgeving van de
39




verblijfplaats van de patiënt (vb. lokale “sociale” kaart). Daarnaast is het eveneens belangrijk dat zorgverleners
gesensibiliseerd worden omtrent het belang van zorgcoördinatie (zeker met het oog op zorgcontinuïteit). 
Actielijn 1
Gegevensdeling! Afspraken beroepsgeheim!
Voor de 5 à 10% van de patiënten die vanwege een bijzonder complexe situatie nood hebben aan een casemanager, en voor zover deze functie vandaag nog niet geformaliseerd is in de dagelijkse praktijk (hoewel reeds
aanwezig in diverse pilootprojecten), zal het aangewezen zijn om:
o Een eenduidig competentie- en functieprofiel voor de case manager te definiëren  Actielijn 2
o

Voorzien van specifieke opleidingsmodules omtrent case management (zie component 16)  Actielijn 2 en 4

o

Informeren van patiënten, omgeving en zorgverleners omtrent de mogelijkheden om zich te beroepen op een
case manager, de samenwerkingsvoorwaarden met een case manager en de situaties waarin het nuttig kan zijn
om beroep te doen op een case manager.  Actielijn 1 en 3

Voor de uitvoering van dergelijke initiatieven dienen verschillende actoren gemobiliseerd te worden :






Overheden (federaal, gemeenschappen en gewesten, regionaal en lokaal), met het oog op:
 Ondersteunen en aanmoedigen van de dialoog en samenwerking tussen zorg- en hulpverleners, en hen
aanmoedigen om samen een “cartografie van sociale en gezondheidszorgdiensten” te ontwikkelen.
 Leren van ervaringen (P3-Projecten, projecten 107, externe liaison projecten, … ) die zich richten op een
specifieke functie van de case manager
 Samen met de onderwijsinstanties specifieke opleiding omtrent case management organiseren
 Valoriseren van het concept case-management, en kaderen en formaliseren van de rol van de case manager
binnen het zorgproces van de patiënt.
 Evalueren en inpassen van bestaande structuren opgezet in de verschillende SEL’s (o.a. zorgbemiddelaar,
zorgcoördinator) en in andere netwerken (107, GGZ kinderen en jongeren) en overlegstructuren
(Overlegplatforms GGZ)
Wetenschappelijke instanties:
 Op basis van de ervaring van gerealiseerde initiatieven: definiëren van een functie- en competentieprofiel voor
de case manager, inclusief een beschrijving van best practices omtrent samenwerking met zorg- en
hulpverleners, patiënten en mantelzorgers
 Definiëren van aangepaste opleidingsprogramma’s die het concept casemanagement en de specifieke rol van
case manager verder ontwikkelen
De zorgactoren, in het bijzonder in het kader van proefprojecten:
o Opzetten en uittesten van maatregelen en diensten die patiënten en hun omgeving, alsook zorgverleners
kunnen faciliteren in de coördinatie van zorg;
o Ontwikkelen en uittesten van criteria voor inschakeling van een formele ‘case manager”.
Interessant: Criteria voor toegang tot de vroegere Algemene Wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) – Nederland.
o Afstemmen met bestaande initiatieven van case management/case managers

Dergelijke initiatieven hebben als doel:







Verzekeren van geïntegreerde zorg voor elke patiënt, rekening houdend met de noden (medisch en niet medisch)
(realiseren van de zorgdoelstellingen binnen een integraal zorgplan) en de capaciteiten van de patiënt; verhogen
van de patiëntentevredenheid
Optimaal gebruik maken van de capaciteiten van de patiënt, zijn omgeving en de nabije zorgverleners, zonder hun
te zware taken en verantwoordelijkheden op te leggen
Bevorderen van zorgcontinuïteit: zodanige overgang tussen de verschillende zorgniveaus garanderen dat het
individuele zorgplan van de patiënt niet verstoord wordt; Vermijden van vroegtijdige institutionalisering (zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen); Verminderen van hospitalisaties en bezoeken aan de spoeddienst;
Efficiënter inschakelen van de case manager zodat onderbenutting en overmatig gebruik van de case manager
wordt vermeden, en bevorderen van de aanvaarding van de rol van case manager in het gezondheidssysteem
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Een betere samenwerking, communicatie en gegevensdeling tussen de verschillende zorgactoren, en hierdoor een
verhoogde beroepstevredenheid (verminderde belasting, gevoel van betere zorg te leveren, …)
Een grotere professionaliteit van de case managers.
Een langere zorg in de eigen omgeving

Aandachtspunten:





in eerste instantie kan een tekort van case-managers met voldoende training verwacht worden, maar ook een
stijging van de kosten (vergoeding van de case-managers), die gecompenseerd kan worden door een lagere
medische consumptie door patiënten met een hogere graad van autonomie en zelfmanagement
Bij het inschakelen van een case manager moeten patiënt en familie bereid zijn om relaties aan te gaan met een
nieuwe professionele hulpverlener.
Afstemming vertrouwenspersoon en casemanager

4. Socioprofessionele (en socio-educatieve) (re-)integratie
In veel gevallen betekent het omgaan met een chronische aandoening of beperking, met al zijn gevolgen en daaraan
gekoppelde risico’s, een hele aanpassing in levensstijl van de patiënt: een verminderde mobiliteit, een beperkte fysieke
capaciteit, veel rusttijd, een aangepast dieet, het innemen van geneesmiddelen, aangepaste medische zorgen en
opvolging, enz..
Deze aanpassingen houden vaak ook in dat een klassieke sociale en/of beroepsmatige (of educatieve) participatie
moeilijk wordt. Dit kan ertoe leiden dat deze personen hun werk dreigen te verliezen en/of zich meer en meer gaan
afsluiten van het maatschappelijke leven met als eventueel gevolg het in zichzelf gekeerd leven en een gevoel van het
maatschappelijk niet nuttig zijn.
Bovendien, indien de ziekte of beperking gepaard gaat met acute episodes, kan dit leiden tot verlengde periodes van
arbeidsongeschiktheid. Vandaar dat een socio-professionele re-integratietraject best progressief verloopt. Hierdoor ligt
de klemtoon zowel op het verbeteren van de persoonlijke gezondheid van de patiënt en zijn omgeving als op het
behouden (en/of herstellen) van de sociale en professionele banden thuis en op het werk. Hierin komt het er vooral op
aan dat elke chronische zieke in de mogelijkheid wordt gesteld een “zo normaal mogelijk” leven te leiden, van zodra de
gezondheid dit ook toelaat.
Dergelijke situaties vragen dan ook om aangepaste ondersteuning en begeleiding, zowel naar patiënten toe als naar de
sociale en professionele omgeving (of school) rond deze patiënt. Op die manier kan een re-integratietraject worden
uitgestippeld dat maximaal is afgestemd op de specifieke capaciteiten, doelen en motivaties van chronische patiënten
én daarenboven rekening houdt met de sociale en professionele (of onderwijs-) omgeving van deze personen. Hierdoor
kunnen we ook spreken van een ‘uitvergrote vorm van empowerment/ case management’.
Er zijn reeds verschillende initiatieven genomen en/of lopende binnen dit domein. Het zou goed zijn om synergie te
creëren tussen deze initiatieven en ze te verzamelen en te organiseren binnen een coherent geheel dat toegankelijk is
voor alle betrokken patiënten, en dit door middel van:




Een comparatieve analyse van de taken en actiedomeinen van de verschillende betrokken hulpverleners en case
managers in het kader van (complexe) zorg aan chronische zieken (zie component 3), het Disability (Case)
Management (Prevent), de Certified Return to Work cöordinator (RIZIV-conventies), de Certified Disablility
Management professionals (RIZIV), de case managers op het gebied van werk en welzijn (zie het W² decreet in
Vlaanderen), de 107 projecten.  Actielijn 2 en 4
Het sensibiliseren en informeren van alle betrokken actoren over hun rol in het proces van reintegratie: 
Actielijn 3
 Zorgverleners (o.a. arbeidsgeneesheer en adviserend geneesheer) dienen vooral gewezen te worden op het
belang van multidisciplinaire samenwerking met andere betrokken actoren (bv. via guidelines).
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 Werkgevers dienen vooral geïnformeerd en begeleid te worden over (de toepassing van) de bestaande
ondersteunende maatregelen en wettelijke instrumenten in het kader van de socio-professionele re-integratie
van personen met een langdurig/chronisch gezondheidsprobleem.
 Scholen moeten geïnformeerd worden over de mogelijkheden om begeleid te worden in een situatie van
scholing van kinderen met chronische gezondheidsproblemen.
 Socio-culturele actoren moeten gesensibiliseerd worden over de belangrijke rol die zij kunnen vervullen in de
sociale integratie van personen die op zoek zijn naar sociale participatie.
 Patiënten/cliënten en hun naasten willen vooral zicht krijgen in de te ondernemen stappen richting reintegratie en wat de financiële gevolgen zijn van het (her)toetreden tot de arbeidsmarkt (bv. via
informatiebrochure)
Het ontwikkelen van concrete samenwerkingsmodellen die gericht zijn op de socioprofessionele of socioeducatieve re-integratie van chronisch zieken/personen met een langdurig gezondheidsprobleem, gebaseerd op
samenwerkingsakkoorden die een maximum aantal actoren uit diverse sectoren met elkaar verbinden.  Actielijn
2

Deze initiatieven vragen een participatie van:
 Publieke actoren, met inbegrip van deze instanties die bevoegd zijn voor werk, onderwijs, cultuur, sociale
hulpverlening: interministerieel overleg is noodzakelijk voor het versterken en coördineren van zoveel mogelijk
initiatieven op de verschillende niveaus, met inbegrip van de initiatieven die zijn genomen door de verschillende
instanties (cel socioprofessionele re-integratie van het RIZIV, gewestelijke instellingen voor arbeidsbemiddeling en
beroepsopleiding zoals VDAB, FOREM, ARBEITSAMT, ACTIRIS, …) of door private actoren (adviserend geneesheren
van de ziekenfondsen en verzekeraars, arbeidsgeneesheer en preventie-adviseurs, sociale partners, enz.)
 De wetenschappelijke omgeving (bv. SERV, Prevent, Kankercentrum, universiteiten en hogescholen)
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van samenwerkingsmodellen die de kansen op socioprofessionele of socioeducatieve re-integratie voor personen met een chronische of langdurig gezondheidsprobleem maximaliseren en
samenwerking tussen de betrokken actoren stimuleren, en dit op basis van bestaande Belgische of buitenlandse
initiatieven.
 Lokale actoren uit de sectoren gezondheidszorg, werk, welzijn, onderwijs en vrije tijd voor het opstarten van
pilootprojecten op lokaal niveau, waarbij aandacht dient te zijn voor:
Het betrekken van zoveel mogelijk actoren uit de betrokken sectoren bij het specifieke socio-professionele reintegratietraject van de patiënt/cliënt, zoals: patiënt/mantelzorger(s), eventueel case manager, huisarts/behandelend
arts(en), adviserend geneesheer, arbeidsgeneesheer, eventueel verzekeringsarts, (ex-)werkgever, trajectbegeleider
(vanuit intermediaire dienst, zoals VDAB), eventueel instructeur van een opleiding, een jobcoach, welzijnsactoren zoals
CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk), lokale dienstencentra, OCMW enz.






De autonomie van de patiënt zodat hij/zij zijn re-integratietraject zoveel mogelijk zelf kan sturen, en waarbij
aandacht is voor het aspect van vrijwilligheid bij de opstart van zo’n traject.
Het informeren en ondersteunen van de actoren uit de domeinen werk en onderwijs met betrekking tot de
moeilijkheden en limieten van personen met een chronisch/langdurig gezondheidsprobleem.
Een voldoende generieke aanpak, inpasbaar binnen de reguliere werking van alle betrokken actoren en bevat
een beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen.
Een snelle opstart van het re-integratietraject: hoe langer een patiënt/cliënt de link met zijn activiteiten mist,
hoe kleiner de kans is op reële reactivering (inactiviteitsval).
Zorgnetwerken van vrijwilligers de sociale re-integratie van personen met een langdurige gezondheidsprobleem
kunnen bevorderen

Deze initiatieven dragen bij tot:



De versterking van de participatie van patiënten in de samenleving en hun omgeving (via sociale, culturele en
professionele activiteiten) en het verbeteren van hun ‘imago’ in de samenleving en in hun eigen ogen
De ondersteuning en opleiding van chronisch zieke kinderen
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Het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving
Het verminderen van het absenteïsme van patiënten/cliënten op hun werkplek of op school
Het vergemakkelijken van de administratieve procedures die zowel betrekking hebben op de patiënten/cliënten,
de werkgevers, de verzekeraars, de arbeidsgeneesheer, enz.
 Het ontwikkelen van een globale beleidsvisie op vlak van socioprofessionele en socio-educatieve re-integratie,
rekening houdend met de doelstellingen en prioriteiten van elke gemeenschap/regio
 Het verminderen van bepaalde kosten door middel van vervangende voordelen en het verbeteren van de
werkgelegenheid
Aandachtspunten:





Het vertrekpunt moet in ieder geval uitgaan van de eigen kracht en de (rest)capaciteiten van de patiënt en
zijn/haar motivatie
Het domein van re-integratie dient het startpunt te zijn voor de geïntegreerde zorgverlening en is integraal
onderdeel van het empoweren van de patiënt (zelfs als is deze patiënt op een gegeven moment niet in staat om
zich te re-integreren).
Het domein van re-integratie is onderdeel van een complex en niet-transparant systeem in termen van wetgeving
en regelgeving, ten gevolge van de betrokkenheid van een veelheid aan actoren en sectoren op dit domein, wat de
verschillende initiatieven op dit domein afremt.

5. Preventie
De belangrijkste maatregel die een daling van het aantal chronische aandoeningen beoogt, bestaat erin ongezonde
leefstijlen terug te dringen (primaire preventie), met in het bijzonder de overconsumptie van calorieën, het gebrek aan
fysieke activiteit of het sedentair gedrag, roken en alcoholmisbruik. Deze leefstijlen beïnvloeden in grote mate
overgewicht en obesitas, hypertensie en hypercholesterolemie. In dit opzicht vertegenwoordigen zij een verhoogd risico
voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld cardiovasculaire aandoeningen, kanker en chronische longaandoeningen.
Daarnaast draagt een gezonde levensstijl bij tot een geestelijke gezondheid. Omgekeerd zorgt een ongezonde levensstijl
(vb alcoholmisbruik) voor onwelzijn en geestelijke gezondheidsproblemen. Belangrijk gezond gedrag is een gezonde
copingstijl waardoor geestelijke gezondheidsproblemen en zelfs suïcidaal gedrag kunnen worden vermeden.
Preventie betreft verschillende interventiedomeinen: preventie van ziekten door het aannemen van gepast gedrag
(consumptie, activiteit,…), vroegtijdige detectie (screening) en vroegtijdige interventies (behandeling in een vroeg
stadium) om complicaties van bepaalde aandoeningen te voorkomen, preventie van complicaties en/of recidief in geval
van ziekte of psychiatrische aandoening.
Bepaalde belangrijke doodsoorzaken kunnen worden vermeden door het aannemen van adequaat/verantwoordelijk
gedrag, bijvoorbeeld longkanker, ischemisch hartlijden, huidkanker, levercirrose. Maar ook kunnen bepaalde belangrijke
doodsoorzaken worden vermeden door vroegtijdige detectie zoals: borstkanker, baarmoederhalskanker of colorectale
aandoeningen. Gezien de comorbiditeit van chronisch psychiatrische ziektes en fysieke ziektes, dient voldoende
aandacht te gaan naar de preventie van geestelijke gezondheidsproblemen. Zo sterven mensen met een chronische
psychiatrische problematiek gemiddeld 25 jaar vroeger dan personen zonder.
Psychiatrische patiënten zijn een somatisch kwetsbare groep en omgekeerd heeft 1/3 van patiënten met chronische en
complexe medische problemen eveneens psychiatrische problemen.
Het preventieve gezondheidsbeleid is een bevoegdheid van de gemeenschappen/ gewesten. Het is de ambitie om zowel
gezondheidswinst op bevolkingsniveau via een efficiënt preventief beleid te bewerkstelligen als ook een efficiënt
individueel curatief gezondheidsbeleid te realiseren. Deze gezamenlijke doelstellingen kunnen efficiënter worden
gerealiseerd door op de verschillende beleidsniveaus initiatieven te nemen die elkaars beleid versterken. Een van de
beleidsinitiatieven om dit te realiseren is het sluiten van een preventieprotocol tussen de gemeenschappen/gewesten
en de federale overheid. In dit protocol, dat momenteel wordt voorbereid, is het de bedoeling om een afsprakenkader
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vast te leggen rond enkele generieke beginselen en rond enkele thematische prioriteiten. Dit protocol wordt ontwikkeld,
uitgevoerd en opgevolgd in het kader van de interministeriële conferentie volksgezondheid.”
Voor zover de diverse actiedomeinen verschillende sectoren betreffen (voeding, sport en beweging, omgeving,
consumptie, medisch, welzijn, geestelijke gezondheid, …) is het belangrijk om de acties op alle niveaus (van lokaal tot
federaal) te coördineren, zodat ze zich wederzijds kunnen versterken. Dit overstijgt ruimschoots het domein van de
behandeling van chronisch zieken.
Echter, aangezien alle actoren van de hulp- en zorgsector een preventieve rol kunnen opnemen ten opzichte van de
patiënt en zijn omgeving, moet bij de ontwikkeling van de geïntegreerde zorg voor chronisch zieken ook met deze
dimensie rekening gehouden worden.
Verschillende initiatieven moeten dus genomen worden om de actoren op het terrein aan te moedigen en te
ondersteunen in het nemen van initiatieven op hun niveau voor preventie, gezondheidspromotie, vroegtijdige
detectie en vroegtijdige interventies en in het bijzonder met het oog op:










Het ondersteunen en versterken van preventieve acties die zijn geïnitieerd door de bevoegde autoriteiten en
die gebaseerd zijn op gecreëerde synergiën tussen gezondheidsactoren, sociale actie, lokaal beleid, economisch
milieu, onderwijs, sociocultureel,… (bijvoorbeeld: initiatieven met oog op een gezonde omgeving, de
organisatie van sportieve activiteiten die zijn aangepast aan het geheel van de bevolking, dag van ‘gratis
screening’, enz.)  Actielijn 1 en 4
Het testen of het implementeren, in afstemming met de bevoegde autoriteiten, van nieuwe preventieinstrumenten, in het bijzonder mogelijke evaluatie-instrumenten voor risico’s (somatisch, psychisch, sociaal,…)
die zich voordoen bij de patiënt en zijn omgeving: welke modules (eventueel geïnspireerd op het huidige ‘GMDplus’) moeten ook gekoppeld worden aan het multidisciplinair patiëntendossier gezien het belang ervan voor
alle zorgactoren die betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt.  Actielijn 1
Het betrekken van patiënten en hun omgeving bij de ontwikkeling van preventieve acties die hun persoonlijk
aanbelangen (zie ook ‘empowerment’ en ‘ondersteuning van de mantelzorger’), eventueel met de steun van
patiëntenorganisaties of familie.  Actielijn 1
Het beter identificeren van bepaalde risicopopulaties of meer kwetsbare groepen (zie ook ‘stratificatie van de
bevolking’) en ten opzichte van hen specifieke acties en samenwerking uitvoeren met, in het bijzonder, sociaal
werkers op het terrein.  Actielijn 1
Preventie als wezenlijk onderdeel van geïntegreerde zorg, (cf functie 1 in 107 en programma in netwerken ggz
kinderen en jongeren )

Binnen de IMC engageren de Ministers zich om – binnen ieders bevoegdheid - initiatieven te nemen die elkaars beleid
versterken, met het oog op gezondheidswinst op bevolkingsniveau en op een efficiënt preventief en curatief
gezondheidsbeleid. Maar dergelijke initiatieven veronderstellen ook het mobiliseren van lokale hulp- en
zorgverleners en welzijnsactoren die in het kader van de pilootprojecten geïntegreerde zorg, de volgende initiatieven
nemen:




Het versterken van de preventiepolitiek van de bevoegde overheden, en nieuwe instrumenten of
mechanismen uittesten ter ondersteuning van het huidig beleid
Het verenigen van lokale actoren die actief zijn in het professioneel en sociocultureel milieu, leefmilieu,
werkgelegenheid,… rondom collectieve projecten ter ondersteuning van preventiebeleid
Het identificeren van bijzonder kwetsbare populatiegroepen die nood hebben aan specifieke preventieve acties

Deze moeten leiden tot :


Het verbeteren van de gezondheidstoestand van de bevolking in het algemeen via preventie,vroegdetectie en –
interventie en schadebeperking
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Het verminderen van de gezondheidsongelijkheid binnen de bevolking
Het creëren van een “solidariteit” en “collectieve verantwoordelijkheid” binnen de bevolking rond de
problematiek van ziektepreventie

6. Overleg en coördinatie
Een geïntegreerde aanpak van zorg veronderstelt dat men vertrekt vanuit de situatie van de patiënt en dat men de
meest geschikte zorg verleent door de juiste persoon, op het juiste moment en gedurende de vereiste tijdspanne. Voor
chronische of langdurig zieken, waarbij verschillende actoren (m.b.t. zorg, welzijn, …) betrokken zijn, wordt
verondersteld dat overleg gepleegd wordt, en dat de verschillende acties gecoördineerd worden, zowel op het niveau
van zorg rond de individuele patiënt (=microniveau), maar ook op het niveau van het systeem (locoregionaal =
mesoniveau) en op het niveau van de beleidsinitiatieven.
Wanneer er nood is aan coördinatie van de verschillende interventies voor elke patiënt (micro-niveau), dan is het
aangewezen dat de betrokken zorgverleners beslissen om samen te werken en ‘a priori’ overleggen om elkaar te leren
kennen (en te weten wie kan interveniëren en in welke situatie?) en om gemeenschappelijke afspraken te maken en
omtrent de werking (de organisatie van informatiedeling, de overdracht van patiënten, de afstemming van de agenda’s,
de uitvoering van een zorgplan en de evaluatie ervan, de financiering,…)
De nood aan overleg en coördinatie wordt reeds langdurig erkend en ligt aan de oorsprong van verschillende diensten,
structuren en platformen, zowel in het medisch als in het sociaal domein. De initiatieven hebben vergelijkbare missies,
maar ze onderscheiden zich door hun doelpopulatie (voor alle patiënten of voor specifieke patiëntengroepen, zoals
platform voor geestelijke gezondheid of palliatieve zorg, of LMN lokaal multidisciplinair netwerk), door hun
samenstelling (monodisciplinair of pluridisciplinair, exclusief eerste lijn of associatie met de ziekenhuizen,…), en door
hun niveau van bevoegdheid (federaal, regionaal, communautair, provinciaal, lokaal of privé).
De praktijk van overleg en coördinatie is al grotendeels uitgegroeid tot de norm en er bestaat in dit domein al heel wat
expertise op het terrein. Echter, de diversiteit en de veelheid van initiatieven kan verwarrend zijn voor gebruikers
(patiënten en professionelen), kan overlappingen genereren, vraagt ook veel tijd aan bepaalde zorgverleners (hun
aanwezigheid is gewenst op verschillende plaatsen), en kan ertoe leiden dat verschillende patiënten geen structuur
vinden die echt beantwoordt aan hun situatie. Synergie en bundeling van expertise moet ertoe leiden dat men zinvol
kan deelnemen aan de ontwikkeling van meer geïntegreerde zorg.
Steeds nemen de patiënt en zijn omgeving waar mogelijk een actieve rol op in het overleg.
Tot slot, vanuit de verschillende componenten, is het duidelijk dat de ontwikkeling van geïntegreerde zorg niet alleen
overleg en samenwerking vereist tussen de verschillende bestuursniveaus die bevoegdheden delen op vlak van zorg,
hulp aan personen en gezondheid, maar ook de vele andere departementen die bevoegd zijn voor onderwijs, werk,
sociale zaken, fiscaliteit, enz.
Om deze moeilijkheden te overwinnen, is het aangewezen om:


op macro-niveau:  Actielijn 1, 3 en 4
o Het begeleiden en ondersteunen van de ontwikkeling van geïntegreerde zorg in een interfederale context
(Interministriële Conferentie Volksgezondheid) waarin de verschillende bestuursniveaus elkaar enerzijds
informeren over hun respectievelijke initiatieven en de impact van hun beleid op de initiatieven op de andere
niveaus, en anderzijds ook gemeenschappelijke initiatieven nemen ter versterking van de onderlinge synergiën.
o Het initiëren van overleg en (ad hoc) samenwerking met andere politieke departementen die mogelijks
betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van geïntegreerde zorg aan de hand van specifieke maatregelen
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op vlak van: empowerment van de patiënt, zijn/haar socio-professionele (re-)integratie, ondersteuning voor
mantelzorgers, de opleiding en vorming van professionals, enz.
o Het bevorderen van een geïntegreerde zorgaanpak voor de gehele bevolking zodat het concept ook
systematisch ingang kan vinden binnen andere beleidsdomeinen (‘health in all policies’)
o Het ondersteunen van de coördinatie tussen de actoren op het terrein zodat effectiever en efficiënter kan
(samen)gewerkt worden
op meso- en micro-niveau:  Actielijn 1
o de regels voor de werking van bestaande overleg-en coördinatiestructuren aan te passen om zo nieuwe
samenwerkingsmodellen te testen, en een methodiek en tools te ontwikkelen voor overleg/coördinatie
gefocust op de zorg rond de patiënt en steunend op hun ervaringen.
o netwerkvorming van bestaande structuren en innovatieve vormen van samenwerking te stimuleren, en het
herzien van de rol, de organisatorische regelingen en de financiering van de bestaande structuren ter
ondersteuning van de ontwikkeling van meer geïntegreerde zorg
o de noden met betrekking tot coördinatie en overleg van de zorg te evalueren in termen van rollen, missies,
taken en beslissingsmodaliteiten.
o Betrokkenheid patiënt en omgeving!

Dit veronderstelt de tussenkomst van:






De overheden die een impact kunnen hebben op de ontwikkeling van geïntegreerde zorg
De overheidsinstanties die de bevoegdheid hebben over bestaande overleg-en coördinatiestructuren zodat zij de
mogelijkheid krijgen om nieuwe vormen van samenwerking te testen die afwijken van hun traditionele opdrachten
Actoren actief binnen het domein van overleg en coördinatie en die in het kader van proefprojecten kunnen:
o Inschatten wat de behoeften zijn met betrekking tot overleg/coördinatie op het logoregionaal niveau en met
inbegrip van mogelijke nieuwe behoeften die kunnen gericht zijn op bijvoorbeeld de ondersteuning van
mantelzorgers, de opleiding van de zorgverleners, de evaluatie van multidisciplinaire samenwerking,…
o De bestaande structuren inventariseren en hun potentieel evalueren (missies uitgevoerd, middelen, bestaande
financiering), van hun mogelijkheden, en van de relevantie van het opnemen van nieuwe partners in het
overleg: patiënten/burger(organisaties), structuren van preventie en promotie van de gezondheid
o testen van innovatieve vormen van effectieve samenwerking ter ondersteuning van zorgverleners en het
faciliteren van de coördinatie rond de patiënt en zijn entourage; testen van nieuwe vormen van governancestructuren voor overleg
o evalueren van de benodigde apparatuur (lokalen, ICT, telefonische permanentie…) om het overleg optimaal te
organiseren voor een bepaald grondgebied
methodologische en wetenschappelijke ondersteuning om te leren van de ervaringen in het veld, en het realiseren
van nieuwe modellen die transponeerbaar zijn naar andere domeinen en die als basis kunnen dienen voor een
reflectie over de aanpassingen van de huidige regelgeving m.b.t. overleg tussen zorgverleners en de coördinatie
van de zorg rond de patiënt

Een dergelijk proces zou moeten aanleiding geven tot :






het bevorderen van het integratieproces van de zorg met oog op het leveren van “de juiste zorg op het juiste
moment, op de juiste plaats, door de juiste persoon en met de minst humane en sociale kost”, alsook het
bevorderen van een bio-psycho-sociale aanpak van de noden van de patiënt
het ondersteunen van een rationeel gebruik van de beschikbare middelen op lokaal niveau met meer
complementariteit tussen de verschillende zorg- en hulpverleners
het verbeteren van de zichtbaarheid van de overleg- en coördinatiestructuren, en daarom vergemakkelijken van de
uitwisseling van informatie tussen de zorgverleners en de ontwikkeling van gecoördineerde zorgplannen
het optimaliseren van de interventies van de overleg/coördinatiestructuren en het verzekeren van een betere
continuïteit van de hulp en zorg
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het betrekken van nieuwe actoren in het coördinatie- en overlegproces (mantelzorgers, patiëntenorganisaties,
gemeenten, en welzijnsinitiatieven,…)
het stroomlijnen van de investeringen die nodig zijn voor overleg en coördinatie (lokaal, telefonische permanentie,
informatica infrastructuur,…)

Aandachtspunten: het is niet omdat er al verschillende ervaringen zijn met overleg/coördinatie dat het werk
gemakkelijk zal zijn. Men moet rekening houden met de aanwezige expertise op het terrein en de lessen uit
gerealiseerde projecten. Het betrekken van de patiënt in overleg op verschillende niveaus is eveneens een
aandachtspunt. Daarnaast moet men ook een consensus vinden tussen de welzijnsstructuren en de zorgactoren, tussen
noden van de patiënt en zijn entourage en de noden van de zorgverleners, alsook omtrent de rol die de autoriteiten
(lokale, regionale, communautaire,…) wensen te spelen binnen de overleg- en coördinatiestructuren (met inbegrip van
de overdracht van bevoegdheden in het kader van de 6de staatshervorming)

7. Extra-, intra- en transmurale zorgcontinuïteit
Transmurale zorgcontinuïteit
Om continue zorg voor de patiënt te garanderen mag er geen onderbreking ervaren worden tussen de thuiszorg en de
zorg die wordt verleend in het ziekenhuis (= seamless care =transmurale zorgcontinuïteit). Om de opname in of het
ste
de
ontslag uit het ziekenhuis voor te bereiden, is overleg tussen de actoren van de 1 en de 2 lijn fundamenteel (zie ook
KCE-report 131 (2010): Seamless care with regard to medications between hospital and home).
Deze principes zijn van toepassing op alle chronisch zieken net als alle andere gehospitaliseerde patiënten, voornamelijk
binnen de context van alternatieven voor hospitalisatie en/of het verminderen van het verblijf binnen het ziekenhuis
(cfr. dit betreft ook de weerhouden voorstellen binnen de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en de opgestarte
pilootprojecten in dit verband).
Intramurale zorgcontinuïteit
Als een patiënt meerdere ziekenhuisdiensten doorloopt tijdens een hospitalisatie, dan moet er ook gezorgd worden
voor efficiënte medische coördinatie tussen de verschillende ziekenhuisdiensten (= intramurale zorgcontinuïteit).
Er zijn een aantal functies, binnen het ziekenhuis, die vandaag de dag reeds belast zijn met deze coördinatie-opdrachten,
zowel wat betreft intramurale als voor wat betreft transmurale zorgcontinuïteit : de sociale dienst, de ontslagmanager
voor de zorgcontinuïteit, externe liaison,… Hun optreden blijft echter beperkt, soms door een gebrek aan onderlinge
coördinatie, maar vooral door het feit dat hun opdracht gefragmenteerd is: ofwel gericht op een specifieke groep
patiënten (bv. geriatrisch of psychiatrisch), ofwel gericht op een specifieke episode van de behandeling (bv. ontslag uit
het ziekenhuis).
Om de zorgcontinuïteit tussen 1

ste

de

en 2 lijn en binnen de ziekenhuismuren te bevorderen moet men:

Transmurale zorgcontinuïteit:
Analyseren en evalueren wat vandaag bestaat : welke functies er al bestaan en hun taakomschrijving (sociaal
werker, geriatrische liaisonfunctie, oncologische verpleegkundige,…); hoe het huidige multidisciplinair overleg
(MDO en MDO psy) in 1e en 2e lijn wordt georganiseerd; wat is het ideale formaat (moderator, verslag,
telecommunicatie), inhoud, frequentie, indicatie, gegevensdeling…; duidelijk afbakenen wie wat doet, rekening
houdend met zowel administratieve taken (opnamemoment, thuissituatie, contact residentiële instelling…) als
medische taken (medicatielijst, medische voorgeschiedenis, allergieën)  Actielijn 2
Op basis van deze analyse, een duidelijke taakomschrijving opstellen voor een liaisonfunctie (wanneer is
liaisonfunctie nodig? welke taken?,… ) en deze implementeren in alle ziekenhuizen .  Actielijn 2 en 4
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Overleg tussen zorgprofessionals van 1 en 2 lijn vergemakkelijken en verankeren in de dagelijkse werking
(zonder verplaatsing- vb Elektronische informatie-uitwisseling, e-mails, telefonisch contact, videoconferentie,
skype), via
ste
o een ontslagprocedure met duidelijke verslagen en voorschriften en contact met 1 lijn voorzien (projecten
op het vlak van continuïteit of medicatie-afstemming en klinische farmacie moeten ondersteund en
voortgezet worden: integratie van de 1ste lijn in die projecten voorzien)  Actielijn 4
o een gedeeld elektronisch patiëntendossier dat in het hele ziekenhuis toegankelijk is voor de
zorgprofessionals, maar ook tussen ziekenhuizen en met de 1ste lijn kan gedeeld worden (cfr e-health
roadmap)  Actielijn 4
De patiënten aanzetten om zijn/haar toestemming te geven voor het delen van informatie in dit verband om zo de
communicatie tussen de verschillende betrokken professionals te vergemakkelijken.  Actielijn 4
Vb: integrale zorg voor suïcidepogers: 75 van de Algemene Ziekenhuizen in Vlaanderen zijn betrokken bij de
implementatie van de actie. Dit behelst het opzetten van een zorgpad, de integratie van een tool voor
hulpverleners: het IPEO (instrument voor psychosociale evaluatie en opvang) en training. Dit IPEO of KIPEO
(aangepaste tool voor -18) stuurt een goed gesprek aan met de patiënt en familie. Alle noodzakelijke elementen
voor risico-inschatting kunnen op deze manier in kaart worden gebracht. Artsen en personeel worden getraind om
dit instrument te gebruiken. Het IPEO is de basis voor het patiëntendossier én voor een rapport aan de huisarts
en/of volgende zorgverstrekker. In het kader van dit project worden ziekenhuizen gevraagd een zorgpad te
ontwikkelen waarbinnen het IPEO wordt geïntegreerd. Huisartsen worden via deze weg snel geïnformeerd en zij
kunnen de patiënt en zijn familie ondersteunen en aanmoedigen om te starten met vervolgzorg. Uit onderzoek
blijkt dat patiënten die na een suïcidepoging op psychologisch en sociaal vlak opgevangen en geëvalueerd worden,
later minder geneigd zijn opnieuw een poging te ondernemen.

Intramurale zorgcontinuïteit:
Huidig overleg tussen zorgprofessionals binnen het ziekenhuis analyseren (SWOT-analyse), eventueel verbeteren en
verankeren in de dagelijkse werking, o.a.:
o Bij een patiënt die door meerdere ziekenhuisdiensten/specialisaties wordt behandeld, moet men iemand
voorzien die de medische leiding kan nemen, de continuïteit van de zorg kan verzekeren en die de
medicatie-afstemming beheert (vb klinische apotheker).
o Beschikken over een volledig én correct patiëntendossier (inclusief medicatieschema, medische
achtergrond, zorgplan...) bij opname in het ziekenhuis en hierbij een duidelijk afbakening van wie dit doet
en wat moet verzameld worden.
Deze verschillende acties vereisen de betrokkenheid en samenwerking van een aantal spelers:
-

-

-

ste

Wetenschappelijke instanties die alle huidige functies omtrent coördinatie binnen ziekenhuis en met 1 lijn (thuis
of residentiele instelling) oplijsten en evalueren (SWOT analyse,…)
ste
de
Ziekenhuis (inclusief sociale dienst) samen met vertegenwoordigers van de zorgprofessionals (1 en 2 lijn) en
ste
bestaande coördinatiestructuren (lokaal multidisciplinaire netwerken, samenwerking 1 lijn, overlegplatforms
GGZ, 107 netwerken, …) om taakafspraken te maken (wie kan wat doen?), bv. in kader van piloot-projecten
Beleidsactoren samen met vertegenwoordigers van de zorgsector (ziekenhuizen, apothekers, huisartsenkringen,
verpleegkundigen,…), coördinatiestructuren (lokaal multidisciplinaire netwerken, samenwerking 1 ste lijn,
overlegplatforms GGZ, …), onderwijsinstanties en patiënten-(organisaties) om een duidelijk functieprofiel met
daaraan gekoppeld een competentieprofiel van een liaisonfunctie te definiëren.
Onderwijsinstanties (universiteiten, hoge scholen, VDAB/Actiris/Forem) om deze competenties van liaisonpersoon
te integreren in de modules van hun zorgopleidingen, zodat elke zorgprofessioneel de dimensie van geïntegreerde
zorg in zijn eigen praktijk includeert.

Het verzekeren van extra-, intramurale en transmurale zorgcontinuïteit moet bijdragen tot
-

Waar mogelijk een goed voorbereide en gecoördineerde opname in het ziekenhuis (contact met 1
thuissituatie,…)

ste

lijn,
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-

Een meer geïntegreerde benadering van de patiënt door een betere samenwerking tussen de verschillende
zorgprofessionelen in het ziekenhuis (multidisciplinair overleg).
Minder ziekenhuisheropnames door een beter voorbereid en gecoördineerd ontslag uit het ziekenhuis
Betere continuïteit van medicatie (minder medicatiefouten)
Beter geïnformeerde zorgprofessionals en patiënt (en zijn omgeving) en grotere tevredenheid.
Langere zorg in de thuisomgeving van de patiënt en daardoor meer levenskwaliteit

Aandachtspunten: Bij het bepalen wie verantwoordelijk is voor coördinatie, overleg en gegevensverzameling in de
verschillende settings, moet men overleg plegen met alle actoren (en zeker de huidige functies in ziekenhuizen, en
bestaande coördinatoren van netwerken) en moet men rekening houden met de mogelijkheid van taakverschuiving.
Informed consent van de patiënt is absoluut nodig (zie hierboven).

8. De ervaring van patiëntenorganisaties valoriseren
Patiëntenverenigingen, maar ook verenigingen van gebruikers en mantelzorgers of families, hebben naast de
ziekenfondsen in de loop der jaren expertise en ervaring opgedaan die zeer nuttig kan zijn voor de evaluatie van de
gezondheidszorg en het gezondheidsbeleid en voor het voorstellen van nieuwe oriënteringen in de gezondheidszorg,
maar ook om de standpunten en verwachtingen van patiënten te verspreiden onder zorgverleners.
Om hun rol van gesprekspartner volwaardig te kunnen spelen, moeten ze kunnen rekenen op concrete mechanismen
van erkenning, participatie in de besluitvorming en in de organisatie van de zorg en op een financiering die hun
daadwerkelijke inbreng weerspiegelt.
Dit veronderstelt ook dat zij beschikken over een aangepaste opleiding en een grondige kennis van de processen van het
gezondheidssysteem, met name op het gebied van overlegmechanismen, financieringssystemen, competentiedomeinen
van de verschillende belanghebbenden, etc.
Een belangrijkere en meer gestructureerde participatie bij de besluitvorming en de organisatie van de zorg zal hen
bovendien helpen beter te voldoen aan de behoeften van hun leden (de patiënten en naasten).
Verschillende initiatieven kunnen genomen worden om hun rol in het stelsel van gezondheidszorg te versterken:
 Met de koepelorganisaties van patiënten en familie- en mantelzorgorganisaties onderzoeken welke plaats de
verenigingen kunnen innemen bij de definiëring en organisatie van hulp en zorg voor de patiënt, alsook de kennis
die ze nodig hebben om deze rol effectief te vervullen  Actielijn 1 en 4
 Opzetten van criteria voor de erkenning van de verenigingen als beleidspartners (er zijn momenteel honderden
verenigingen in België), die rekening houden met zowel het niveau van hun representativiteit als hun capaciteit om
op een professionele manier deel te nemen aan het proces van overleg, evaluatie en beslissing  Actielijn 4 Cfr.
Vlaanderen: erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers
 Organiseren van opleidingen om de verenigingen in staat te stellen een niveau van kennis en begrip van het
systeem van zorg- en hulpverlening te verwerven die hun rol als volwaardige partner van dit systeem ondersteunt
 Actielijn 1 en 4
 Organiseren van structureel overleg met de verenigingen zowel over de vaststelling van de prioriteiten als over de
concrete organisatie van het systeem  Actielijn 1 en 3
 Sensibiliseren van de professionals voor de specifieke rol die de verenigingen kunnen opnemen en voor de
ondersteuning die ze kunnen bieden in de zorg voor patiënten; ondersteunen van de ontwikkeling van synergiën
tussen patiëntenorganisaties en professionals  Actielijn 1 en 3
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Betrekken van de verenigingen in de opleidingsprogramma’s van de professionelen: in het ontwerp van de
opleidingen, maar ook in het lessenprogramma (meer bepaald lessen over empowerment van de patiënten, steun
voor mantelzorgers en case management of overleg rond de patiënt)  Actielijn 4
Bevorderen van participatieve processen in de zorginstellingen en -netwerken om de visibiliteit en de
geloofwaardigheid van de verenigingen te verhogen  Actielijn 1 en 4
In kaart brengen van de werking van de patiënten- en mantelzorgersverenigingen  Actielijn 1 en 2

Deze initiatieven vereisen de deelname van de verschillende actoren:
 Publieke, federale, gemeenschaps- en regionale overheden, vanuit het domein van hulp aan personen, de
gezondheidszorg en het onderwijs, voor:
o Het betrekken van de representatieve patiëntenverenigingen in het beleid op macroniveau
o het herzien van de rol van verenigingen in de processen van overleg en besluitvorming (bijvoorbeeld de
raadgevende afdeling van het Observatorium van chronische ziekten)
o het definiëren van erkenningscriteria als beleidspartners voor de verenigingen
o het definiëren van de rol van verenigingen in de opleiding van zorgactoren
o het valoriseren van de bijdrage van de verenigingen in de individuele zorg van de patiënten, maar ook in het
proces van overleg, evaluatie en besluitvorming in de netwerken of zorginstellingen
o het ontwikkelen van een financieringsmodel voor de verenigingen op basis van objectieve criteria en in
verhouding met het niveau van participatie van de verenigingen in het gezondheidssysteem in de ruime zin
 De opleidingsstructuren en wetenschappelijke instanties, om de verenigingen te inventariseren, om
samenwerkingsmodellen voor te stellen (gebaseerd op ervaringen in het buitenland), om de competenties te
identificeren die verwacht worden van de verenigingen om mee te werken in deze modellen en om voorstellen te
doen voor opleiding voor de verenigingen die dit wensen (zie ook de werkzaamheden in dit verband van de Koning
Boudewijnstichting, het KCE, ...)
 De actoren van het terrein, om in het kader van pilootprojecten samenwerkingsmodellen met de verenigingen uit
te testen, zowel op het vlak van de individuele zorg aan patiënten, als op het vlak van locoregionaal overleg, of in
de opleidingen voor (toekomstige) zorgprofessionelen
Deze initiatieven moeten leiden tot :
 het vergroten van de zichtbaarheid en de geloofwaardigheid van de verenigingen
 het opnemen door de verenigingen van een actieve rol in het proces van het definiëren van de doelstellingen en de
modaliteiten van de organisatie van de gezondheidszorg
 het versterken van het beeld van de patiënt en zijn omgeving als volwaardige partner in het zorgproces (cf
‘trialoog’)
 een beter gebruik van het potentieel en de expertise van de verenigingen en de ontwikkeling van synergiën en
aanvullingen met de acties van zorg- en hulpverleners en andere betrokken actoren op locoregionaal niveau
 de structurele verankering van de activiteit van de verenigingen in het gezondheidszorgsysteem
Aandachtspunten:
 het grote aantal verenigingen, de verscheidenheid van hun doelgroepen, de diversiteit van hun niveau van
expertise en kennis van het gezondheidszorgsysteem en de heterogeniteit van hun initiatieven is een pluspunt,
maar kan het overleg bemoeilijken en leiden tot versnippering van middelen; de wil om geïntegreerde zorg te
ontwikkelen voor alle chronische zieken is moeilijk te combineren met de organisatie in afzonderlijke verenigingen
voor elk type van pathologie of subgroepen van patiënten: hier dient rekening gehouden te worden met de
complementariteit met de rol van ziekenfondsen die ook de band met hun leden moeten versterken en de
beleidsvoorstellen mee vertalen naar hun leden en omgekeerd de signalen van hun leden mee vertalen naar het
beleid.
 mogelijk gevolg is ook ‘traagheid’ van beslissingen, maar wel grotere gedragenheid
 organisaties van patiënten en families zijn ontstaan uit vrijwillige maatschappelijke ondersteuning van initiatieven;
verder formaliseren van hun werking en hun rol mag niet gepaard gaan met onverschilligheid vanuit de
maatschappij, die zou kunnen leiden tot een vermindering van vrijwilligerswerk of vrijwillige giften.
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9. Geïntegreerd patiëntendossier
Voor de realisatie van geïntegreerde multidisciplinaire zorg en het garanderen van zorgcontinuïteit is het noodzakelijk
om informatie uit te wisselen en de zorg tussen verschillende aanbieders en zorglijnen op elkaar af te stemmen.
De ontwikkeling van een Geïntegreerd Patiëntendossier (GPD) moet de gegevensdeling en de samenwerking tussen
(zorg)actoren betrokken bij geïntegreerde zorg voor chronisch zieken mogelijk maken en verbeteren.
Terzelfdertijd zorgt het voor een nuttige ondersteuning van elke zorgverlener: informatie beschikbaar op elk moment
laat een betere behoeftenanalyse van de patiënt toe, in het bijzonder in complexe situaties en het zorgt voor een
aanzienlijke tijdswinst voor alle betrokkenen.
De ontwikkeling van een dergelijk ‘dossier’ dient echter gezien te worden in het perspectief van het geheel aan lopende
of gerealiseerde initiatieven en ontwikkelingen in het domein van e-gezondheid. Het moet gebaseerd zijn op bestaande
diensten, databanken of dossiers en van hieruit een tool voor integratie/consolidatie van informatie aanbieden dat alle
hulp- en zorgverleners rond de patiënt verenigt.
Vertrekkende vanuit de ervaring met de ‘zorgtrajecten’ worden initiatieven genomen om een dergelijk ‘tool’ te
ontwerpen:
Deze ‘tool’ zal verschillende nuttige functies bieden om de chronische zieken te ondersteunen, en zal in het bijzonder
moeten toelaten om:  Actielijn 2 en 4












te interageren (zowel wat betreft het registreren als het consulteren) met de bestaande individuele
dossiersystemen (dossiers van individuele zorgverleners of zorgvoorzieningen), om dubbele registraties te
vermijden, met waar mogelijk een automatische update van de informatie.
aan actoren die geen individuele dossiersystemen hebben, rechtstreeks bepaalde gegevens te laten registreren of
consulteren
zowel door de patiënt of de mantelzorger als door de betrokken actoren gegevens te registreren of in real time te
consulteren, onafhankelijk van de plaats waar de gebruiker zich bevindt en onafhankelijk van het tijdstip (7 dagen
op 7, 24 uur op 24 uur)
de niet-medische behoeften te dekken en de coördinatie van alle types zorg te verzekeren
bestaande oplossingen maximaal integreren (zoals het medicatieschema, de SUMEHR, BELRAI, enz.) en interactie
met de bestaande kluizen of netwerken (Hub’s, Vitalink, Intermed, Abrumed, enz.) om duplicatie van gegevens te
vermijden
een multidisciplinair zorgplan te ontwikkelen, vast te stellen wie het beheer doet en wie het dagboek onderhoudt.
informatie te extraheren die nodig is in het kader van administratieve formaliteiten, van het aanvullen van registers
of van de evaluatie van de activiteiten
informatie te organiseren/structureren op basis van verschillende modules:
o Een module voor de patiënt die hem toelaat om gegevens in te kijken en om bepaalde gegevens in te
schrijven (bijvoorbeeld in het kader van zelfmonitoring).
o Een coördinatie module, of module voor casemanagement. Deze module moet toelaten dat verschillende
profielen deze functie kunnen aannemen, afhankelijk van de context (complexiteit van de ziekte, de
autonomie van de patiënt, de beschikbaarheid van de huisarts,…)
o Een dagboek dat toelaat om op een informele manier te communiceren tussen de verschillende leden van het
multidisciplinair team, om alarmen te signaleren,…
o Een module die toelaat om een multidisciplinair team te vormen afhankelijk van de behoeften van de
individuele patiënt
o Een module die toelaat om sommige relevante gegevens, sommige parameters en/of sommige nodige
informatie voor coördinatie van de verschillende types zorg te delen: elke zorgverlener moet zijn relevante
gegevens op elk moment ter beschikking stellen om zijn interventie te optimaliseren en het overbrengen van
relevante gegevens om interventies van andere actoren te ondersteunen.

Het geheel van gegevens en de activering van de verschillende modules zal afhankelijk zijn van de pathologie en moet, in
de mate van het mogelijke, gebaseerd zijn op ‘good practice’ aanbevelingen (die moeten gemakkelijk toegankelijk zijn
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vanaf het instrument). Andere parameters moeten kunnen toegevoegd worden in functie van het patiëntenprofiel zoals
sommige contextuele informatie die een impact kan hebben op de follow-up van de patiënt.
Het zal nodig zijn om het ontwikkelde instrument te testen alvorens het ter beschikking te stellen van alle actoren en
multidisciplinaire teams verantwoordelijk voor sommige groepen chronische zieken

De uitvoering van dit werkinstrument veronderstelt een stapsgewijs proces:






De ontwikkeling van het instrument op initiatief van de overheid (RIZIV in het bijzonder), en in samenwerking met
de actoren op het terrein met multidisciplinaire werkervaring en de actoren van e-gezondheid (synergie met de
lopende en gerealiseerde initiatieven in het kader van het actieplan 2013-2018 e-gezondheid).
Het testen van het instrument in verschillende specifieke situaties van multidisciplinair werk
Het moderniseren van de patiëntenrechten om de toegang van de patiënt tot zijn dossier te verzekeren
De implementatie van het instrument, meer bepaald in het kader van proefprojecten geïntegreerde zorg voor
chronisch zieken en mits ondersteuning (voor informatie en vorming) van zorgverleners, van betrokken
hulpverleners, alsook van patiënten en mantelzorgers.

Een dergelijke uitvoering zou een facilitatie moeten teweeg brengen van:





De coördinatie van interventies en de ontwikkeling van het zorgplan
Case-management
Interacties met de patiënt en zijn entourage
De evaluatie van de impact van de interventie op de toestand van gezondheid en welzijn van de patiënt,…

Aandachtspunt : het is niet wenselijk dat elk lokaal initiatief op basis van een multidisciplinaire aanpak van de zorg zijn
eigen methoden en elektronisch data management tools ontwikkelt om zo een multidisciplinair patiëntendossier te
bekomen ; enige standaardisatie van het instrument en zijn configuraties is wenselijk om de ontwikkeling van specifieke
applicaties die beperkt zijn tot bepaalde patiëntengroepen te vermijden en die van de zorgverlener vragen om
verschillende systemen te beheren in functie van de patiënt die zich presenteert.

10. Multidisciplinaire guidelines
Chronische zorg is in essentie complex, onder meer door het frequent optreden van multimorbiditeit. Zorg voor
chronisch zieken vereist dan ook een geïntegreerde aanpak, met zorgverlening gebaseerd op “evidence” en afstemming
van de verschillende activiteiten binnen het multidisciplinaire team.
Bestaande richtlijnen zijn meestal monodisciplinair en bijna uitsluitend gericht op één enkele ziekte, en hierdoor zijn ze
vaak ontoereikend in geval van co-existerende aandoeningen. Guidelines dienen daarom ontwikkeld te worden in een
format waarbij enerzijds relevante aanbevelingen voor verschillende chronische aandoeningen samengebracht worden
in een multidisciplinaire context, en waarbij anderzijds synergiën, tegenstrijdigheden en andere aandachtspunten
geïdentificeerd worden.
Daarnaast is specifieke aandacht nodig voor de effectieve implementatie van richtlijnen. Vandaag blijft de integratie van
evidence-based richtlijnen in de praktijk eerder beperkt, onder meer omdat zorgverleners het oneens zijn met de
aanbevelingen, wegens tijdsgebrek, en door de complexiteit van de richtlijnen waardoor ze niet direct bruikbaar zijn in
de dagelijkse praktijk.
Om deze problematiek aan te pakken zijn volgende initiatieven aangewezen:



Lessen trekken vanuit bestaande experimenten of praktijken (zoals bv. de zorgpaden) en ondersteuning aanbieden
voor hun verdere ontwikkeling  Actielijn 2
Bevorderen van de ontwikkeling van evidence-based multidisciplinaire richtlijnen, die gericht zijn op en ontwikkeld
e
e
zijn met alle zorgdisciplines, die focussen op alle zorgniveaus (1 en 2 lijn), die multimorbiditeit in acht nemen, die
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alle dimensies van gezondheid in beschouwing nemen (naast fysische en mentale aspecten, ook welzijn en sociaalmaatschappelijke aspecten), en die concrete patiëntgerichte doelen integreren. Hierbij dient zoveel mogelijk
gebruik gemaakt te worden van wat al bestaat in België en men dient zich te baseren op het best beschikbare
bewijsmateriaal (best available evidence). Indien onvoldoende wetenschappelijk bewijs voorhanden is, kan een
gestructureerde raadpleging van experten (vb. Delphi survey) zinvol zijn om de beschikbare literatuur aan te vullen.
 Actielijn 2
Vertalen (operationalisatie) van richtlijnen naar sleutelinterventies die werkbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Deze
sleutelinterventies dienen de evidence-based bouwstenen te vormen van de dagelijkse praktijkvoering.  Actielijn
2
Opzetten van gestandaardiseerde indicatorensets om compliance met en impact van richtlijnen na te gaan. Deze
indicatorensets dienen bruikbaar te zijn voor interne en externe audit, alsook voor adequate benchmarking. 
Actielijn 2
Centraal beschikbaar stellen van richtlijnen, sleutelinterventies en kwaliteits-indicatoren via websites van erkende
organisaties zoals CEBAM, EBM Practice Net, en via koepelorganisaties en steunpunten…  Actielijn 2
Effectieve implementatie van multidisciplinaire richtlijnen in de dagelijkse praktijk, o.a. via transmurale zorgpaden,
zorgtrajecten, alsook door integratie van richtlijnen en kwaliteitsindicatoren in het elektronisch patiëntendossier.
 Actielijn 1 en 2
Ondersteunen en faciliteren van richtlijnimplementatie op regionaal niveau, onder meer m.b.t. implementatie van
sleutelinterventies naar de lokale context, en m.b.t. het evaluatieproces (datacollectie, feedbackmethodieken,
interpretatie en implementatie van resultaten).  Actielijn 1
Faciliteren van continue kwaliteitsverbetering: (zie component 11: Kwaliteitscultuur)  Actielijn 1 en 2
Sensibiliseren van zorgprofessionals en beleidsactoren (van organisaties, netwerken en structuren) omtrent het
belang van evidence-based practice voor de kwaliteit van zorg, patiëntenoutcomes, efficiënt middelengebruik, etc…
 Actielijn 1 en 3

Deze verschillende initiatieven vereisen de betrokkenheid van verschillende actoren:







De overheidsinstanties, inclusief de onderwijssector, met het oog op opleidingsprogramma’s en
sensibilisatiecampagnes omtrent het belang van evidence based practice en verdere ontwikkeling en verspreiding
van zorgpaden (standaard, operationeel, individueel).
Wetenschappelijke en academische instanties: ontwikkeling en operationalisatie van multidisciplinaire richtlijnen en
indicatoren, opzetten en begeleiden van het evaluatieproces, …
Beroeps- en patiëntenverenigingen: aanreiken van kennis, zeker ook in domeinen waar momenteel weinig
wetenschappelijke bewijsvoering voorhanden is en waken over het multidisciplinair en patiëntgericht karakter van
de richtlijnen.
De zorgactoren, in het bijzonder in het kader van proefprojecten:
o Integratie van de richtlijnen in de dagelijkse praktijk;
o Uittesten en opvolgen van kwaliteitsindicatoren;
o Streven naar een continue kwaliteitsverbetering.

Dergelijke initiatieven hebben als doel:






Aanbieden van kwalitatieve zorgverlening gebaseerd op evidence-based medicine, die beantwoordt aan de noden
van de chronische zieke, ook in geval van multimorbiditeit;
Verbeteren van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid, en patiëntenoutcomes (o.a. levenskwaliteit,
patiëntentevredenheid, ADL, heropnames, …);
Optimale afstemming van activiteiten van de verschillende actoren en betere samenwerking binnen het
multidisciplinaire zorgteam en tussen de verschillende zorgniveaus;
Hogere beroepstevredenheid van zorgverleners (gevoel van betere en aangepaste zorg te kunnen leveren);
Efficiëntere inzet van middelen en op deze manier ook daling van inadequate medische consumptie.
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11. Kwaliteitscultuur
De evolutie naar een geïntegreerd zorgsysteem dat vertrekt vanuit de behoeften van de patiënt vereist een
reorganisatie van ons gezondheidszorgsysteem (o.a. multidisciplinaire samenwerking; uitwisseling, coördinatie,
empowerment, etc.). Dit heeft te maken met doen evolueren van de bestaande praktijken, en hierbij continu waakzaam
te blijven m.b.t. de kwaliteit van de dienstverlening, maar ook ervoor te zorgen dat dat nieuw ingevoerde praktijken
effectief bijdragen aan de beoogde doelstellingen: Triple Aim, billijkheid (equity), etc…
In deze context bestaat het stimuleren van een kwaliteitscultuur uit het ondersteunen van een ontwikkelingsproces –
vrijwillig en collectief – gericht op de auto-evaluatie, het leren, en het continu verbeteren van praktijken en processen.
Dit ontwikkelingsproces moet gezien worden als een permanent proces gericht op een progressieve afname van de
zwakke punten – in het licht van een geïntegreerde zorgaanpak – en de verankering van de sterke punten, vooral
omtrent het delen van kennis en de verspreiding van innovatieve praktijken.
De kwaliteit van zorg omvat diverse aspecten (effectiviteit, toereikendheid, veiligheid, continuïteit, patiëntgerichtheid)
en is één van de fundamentele dimensies van de performantie van het systeem. De “kwaliteitscultuur” is een
systematische en vrijwillige aanpak om de resultaten van de ondernomen initiatieven te meten in termen van kwaliteit.
De ontwikkeling van een kwaliteitscultuur is gebaseerd op een reeks methodieken zoals de kwaliteitscirkel van Deming,
welke vier essentiële procedures omvat (“Plan – Do – Check – Act/Adjust” of “PDCA”):





Het opmaken van een inventaris en opzetten van een actieplan (plannen)
Implementeren van het plan (ontwikkelen)
Opvolgen / controleren (checken)
Aanpassen van de aanpak (aanpassen)

Deze aanpak is vooral belangrijk in het kader van een transformatieproces dat gericht is op de kwaliteit van zorg en een
populatie in betere gezondheid, rekening houdend met de evolutie van de uitgaven: elk initiatief, elke praktijk moet in
dit kader voorzien zijn van nauwkeurige en meetbare doelstellingen (SMART) die deel uitmaken van deze visie en die
kunnen geëvalueerd worden op de meest objectief mogelijke wijze, in termen van behaalde resultaten. Deze procedure
kan toegepast worden op alle actieniveaus (zowel op microniveau van de individuele praktijken, op het mesoniveau van
een organisatie of een lokaal netwerk, of op een meer globaal niveau van bijvoorbeeld een beleid).
Om het ontstaan of versterken van een kwaliteitscultuur te bevorderen, zijn volgende maatregelen nodig:








Op het niveau van de basis- en vervolgopleiding:  Actielijn 1
o Versterken van het thema van kwaliteit in de basisopleiding van alle professionals: evaluatie van de inhoud,
ontwikkeling van modules, etc.
o Bevorderen van de voortgezette opleiding omtrent verbetering van de kwaliteit (voortgezette professionele
opleiding - CPD): beleid van vorming en informatie (opleidingsplan, opleidingscatalogus), etc. Invoeren van
incentieven (accreditatie, certificering).
In de dagelijkse praktijk, het verzekeren van ondersteuning en coaching van professionals op gebied van
kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld door het opzetten van een partnerschap tussen wetenschappelijke structuren
en coördinatiemechanismen op loco-regionaal niveau of opvolgingscomités of kwaliteitskringen op multidisciplinair
niveau.  Actielijn 1
De pilootprojecten verplichten om een kwaliteitsproces op te zetten, dat wil zeggen dat deze projecten moete
voorzien in een kwaliteitssysteem gebaseerd op meetbare doelen (op micro-en mesoniveaus), indicatoren (zie ook
punt 10), en opvolgings- en evaluatieprocessen, op regelmatige intervallen.  Actielijn 1
Op macroniveau, bijzondere aandacht besteden aan de evaluatie en de kwaliteit in het kader van de toezicht op de
performantie van het gezondheidszorgsysteem (zie punt 14).  Actielijn 2 en3
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In dit verband, stimuleren en globaal ondersteunen van automatische gegevensverzameling, onder meer in
samenwerking met het Wetenschappelijke Instituut Volksgezondheid en healthdata.be (zie punt 9 – MPD, zie
Actieplan E-health).  Actielijn 4

Deze initiatieven vereisen de deelname:





Van de publieke overheden, in samenwerking met de wetenschappelijke en academische kringen, zoals
bijvoorbeeld het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE), het Belgisch Centrum voor Evidence Based
Medicine (CEBAM), de universiteiten en hogescholen, alsook de coördinatie- en overlegstructuren op locoregionaal niveau, en dit voor:
o Ondersteunen van alle betrokken actoren (zorgverleners, structuren, …) in de implementatie van een
kwaliteitscultuur;
o Aanbieden van leerinstrumenten, ondersteuning en coaching van professionals in de implementatie van het
kwaliteitsproces;
o Voor elk nieuw initiatief opzetten van SMART-doelstellingen;
o Nemen van initiatieven op macro-niveau (gegevensverzameling benchmarking, transparantie van de kwaliteit
van de zorg, …);
Onderwijsinstellingen en professionele verenigingen om die kwaliteitscultuur te bevorderen en passende
opleidingen te ontwikkelen.
Alle actoren van het terrein om zich actief en op een positieve manier te betrekken in dit proces (PDCA).

Een dergelijke aanpak moet toelaten:








om een continue en dynamische verbetering van de kwaliteit van zorg voor een populatie te bekomen, die zich
continu aanpast aan de behoeften van de populatie en aan de gezondheidsdoelstellingen, en waarbij uitgaven
opgevolgd worden;
een mentaliteitsverandering te creëren ten aanzien van kwaliteit, welke positief ervaren wordt en bekeken
wordt als een bron van tevredenheid voor alle actoren, en niet als een geheel van bijkomende beperkingen;
om alle actoren (zorgverleners/patiënten, structuren, autoriteiten, etc.) te ondersteunen in de implementatie
van een kwaliteitscultuur;
om de zelf-evaluatie, implementatie en naleving van professionals aan leersystemen door vergelijking
(benchmarking) te versterken;
de kwaliteit van patiëntenoutcomes (kwaliteit van leven, gezondheid, tevredenheid m.b.t. de dienstverlening
en de geleverde zorg, etc.) te verbeteren;
een grotere transparantie m.b.t. de kwaliteit van zorg te waarborgen.

Aandachtspunten:




Weerstand tegen verandering
Kwaliteit heeft een prijs. Een succesvolle aanpak vergt menselijke, technische en financiële middelen.
De administratieve en/of procedurele last

12. Financieringssysteem
Daar waar internationale consensus bestaat over de noodzaak van geïntegreerde zorgmodellen binnen ons
gezondheidszorgsysteem, is het debat rond de vraag welke financieringssystemen hiervoor het meest geschikt zijn volop aan
de gang. Geïntegreerde zorg vraagt immers om nieuwe, meer innovatieve, manieren van financiering die tegelijkertijd de
kwaliteit van de zorg, de kosteneffectiviteit en de samenwerking binnen de sector verhogen. Hiervoor zijn (een combinatie
van) verschillende pistes denkbaar die reeds in binnen– en buitenland onderzocht en/of toegepast worden, zoals
bijvoorbeeld:
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Het samenbundelen van activiteiten/diensten in één betaling of zorgpakket (‘bundled payments’)
Prospectieve (forfaitaire), op behoeften gebaseerde, financiering (‘needs-based capitation’)
Aanvullende financiële prikkels voor kwaliteitsvolle zorg (bv. Pay For Performance en Pay For Quality)
Aanvullende prikkels die meer en betere samenwerking financieel belonen (bv. shared savings)
Persoonsvolgende financieringsmechanismen (of ‘rugzakfinanciering’)
…

De centrale vraag is dan ook wat de kenmerken zijn van dergelijke waardegedreven (‘value-based’)
financieringssystemen, welke bestaande en alternatieve systemen hiervoor in aanmerking komen, en hoe hiervoor de
nodige middelen kunnen vrijgemaakt worden. Geïntegreerde zorg kan immers pas gerealiseerd worden indien daar ook
geïntegreerde financieringsconcepten tegenover staan. Verschillende mechanismen, concepten en principes zullen eerst
nauwkeurig moeten uitgewerkt, onderzocht én uitgetest worden (onder andere binnen pilootprojecten) vooraleer deze
breed geïmplementeerd en uitgerold kunnen worden.
Voor de chronisch zieke patiënt zou kunnen gewerkt worden met een jaarlijks forfait berekend op basis van de
zorgbehoefte van de patiënt. Dit forfait moet periodiek kunnen herzien worden naarmate de noden wijzigen. In het
kader van patiënt-empowerment zou de patiënt minstens medezeggenschap moeten hebben over de besteding van dit
forfait over de verschillende zorgdiensten.

Voor de ontwikkeling en verspreiding van financieringssystemen die geïntegreerde zorg nastreven, is een
stapsgewijze en projectmatige aanpak noodzakelijk door middel van:






Opzetten van pilootprojecten waarbinnen de verschillende financieringsmodaliteiten veilig kunnen ‘groeien’ en
uitgetest worden. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de kennis en expertise van de verschillende stakeholders
uit de sector die hiertoe zelf concrete voorstellen zullen uitwerken. De partners binnen het pilootproject worden
uitgenodigd om te onderzoeken hoe men best het budget, dat correspondeert met hun ‘huidige uitgaven’ volgens
de huidige financiële regelgeving, zal gebruiken. Voor de onderdelen van het pilootproject die deel uitmaken van
de Vlaamse sociale bescherming dient het project een persoonsvolgende financiering te organiseren.  Actielijn 1
Wetenschappelijk onderzoek waarbij de verschillende pistes en financieringsmodaliteiten uitgetest door de pilootprojecten worden onderzocht naar hun haalbaarheid en inpasbaarheid binnen het Belgisch
gezondheidszorgsysteem.  Actielijn 2
Ontwikkelen van een algemeen kader dat de krijtlijnen en modaliteiten bepaalt voor aangepaste en/of alternatieve
financieringssystemen die geïntegreerde en transmurale zorg nastreven, en dit in nauw overleg met alle betrokken
stakeholders (verschillende overheden, zorgverleners en zorgaanbieders, ziekenfondsen en zorgkassen, sociale
partners, experten, patiënten, enz.).  Actielijn 4

Deze aanpak vereist een nauwgezette samenwerking en betrokkenheid van een aantal actoren en stakeholders:




De verschillende overheden die instaan voor de uitwerking van een nationaal kader waarin de krijtlijnen van de
aangepaste en/of alternatieve financieringsmodaliteiten bepaald worden, en waarbij een onderscheid wordt
gemaakt tussen de acties die nodig zijn op korte termijn (aanpassingen binnen de huidige financieringsmodellen)
en de globale structurele hervormingen die op lange termijn worden nagestreefd (ontwikkelen van alternatieve,
innovatieve, meer geïntegreerde financieringsmodellen)
De wetenschappelijke en academische instanties die instaan voor:
 Een analyse van innoverende financiële praktijken geïnitieerd door de pilootprojecten
 de ‘praktische vertaling’ van de algemene krijtlijnen naar meer werkbare modellen van financiering (en die dus
inpasbaar en haalbaar zijn binnen een Belgische context) met een concrete timing
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De aangepaste en/of alternatieve financieringssystemen die geïntegreerde zorg nastreven moeten bijdragen tot:






Verhoogde (ervaren) kwaliteit van de zorg op het patiëntniveau en de kwaliteit van het leven: door in te zetten op
financieringssystemen die maximaal rekening houden met de noden en behoeften van individuele patiënten
(vraagsturing), en ook patient empowerment en zelfmanagement stimuleren. Hierdoor stijgt zowel de
therapietrouw als de tevredenheid bij de patiënten.
Verbeterde zorgintegratie op het zorgorganisatieniveau: door in te zetten op financieringssystemen die
multidisciplinaire en transmurale samenwerking, zorgcoördinatie en taakdelegatie bevorderen. Hierdoor kunnen
ook administratieve lasten beperkt worden en kan ook meer aandacht gaan naar ‘tijdrovende’ zorginterventies,
zoals bijvoorbeeld patiënteducatie.
‘Slimmer’ beheer van middelen op het beleidsniveau: door in te zetten op financieringssystemen die meer waarde
creëren met de beschikbare middelen (‘value based care’) en ook kosteneffectief zijn (zoveel mogelijk
kwaliteitsvolle zorg realiseren voor de ingezette middelen). Hierdoor ontstaat een betere koppeling tussen de
financiering en de globale doelstellingen op vlak van kwaliteit en gezondheid.

Aandachtspunten: Voor elk financieringssysteem of model zijn specifieke aandachtspunten of valkuilen te identificeren.
Vandaar dat deze systemen deel moeten uitmaken van grondig wetenschappelijk onderzoek en analyse (cf. supra).
Daarnaast zal met het oog op implementatie binnen de pilootprojecten moeten geïnvesteerd worden in de
noodzakelijke randvoorwaarden en flankerende maatregelen, met name op vlak van onder andere: regelgeving (bv.
regelluw kader), financiering van de projecten (bv. budgetgaranties), administratieve en technische ondersteuning (bv.
geïntegreerd patiëntendossier), enz. Hiervoor zal nauw overleg tussen de verschillende overheden (federaal, regionaal
en lokaal) noodzakelijk zijn, net als verdere afstemming met andere initiatieven en beleidsprojecten zoals bijvoorbeeld:
de herijking van de nomenclatuur, de herziening van het KB nr. 78, het Actieplan eGezondheid, enz.

13. Stratificatie van de risico’s binnen de bevolking en omgevingscartografie
Opdat de beschikbare middelen op de beste en meest efficiënt mogelijke manier worden aangewend, is het belangrijk
om op nauwkeurige wijze de verschillende risico’s bij patiënten te kunnen identificeren. Deze risico’s hebben niet alleen
betrekking op de gezondheidstoestand van patiënten (bv. risico’s op complicaties, bijwerkingen, enz.), maar hebben ook
betrekking op factoren in verband met hun persoonlijke levenssituatie: leeftijd, opleidingsniveau, inkomen,
gezinssituatie, enz. Op die manier kunnen de verschillende middelen die worden ingezet om tegemoet te komen aan de
noden en behoeften van patiënten, per ziektebeeld/pathologie sterk verschillen. Een nauwkeurige analyse (stratificatie)
van de risico’s moet het mogelijk maken deze middelen, die verbonden zijn aan de ontwikkeling van een geïntegreerd
zorgsysteem, in de toekomst beter in te zetten
Daarnaast moet een grondige analyse van de beschikbare middelen een overaanbod aan bepaalde diensten of
infrastructuren voorkomen.
Globaal genomen mogen we ervan uitgaan dat 70 à 80 % van de chronisch zieken (Cf. - The NHS and Social Care LongTerm Conditions Model, Russell & al., 2009) zich in een ‘niet gecompliceerde’ toestand bevinden : ze kunnen zich
behelpen met de aangeboden medische en niet-medische zorg mits (occasionele of regelmatige) begeleiding van hun
behandelende arts of van de zorgverstrekkers uit bestaande zorgstructuren; ze zijn autonoom genoeg om hun
aandoening en hun dagelijks leven te beheren en om beslissingen te nemen.
Daarnaast zijn er 10 à 15% chronische zieken waarvan de situatie complexer is : er bestaat een risico dat er niet wordt
tegemoetgekomen aan hun zorgbehoeften, of een toegenomen risico op nieuwe behoeften doordat ze hun autonomie
verliezen en/of doordat de multimorbiditeit toeneemt. Deze behoeften vertalen zich in een noodzaak aan meer
interventies en/of coördinatie, bovenop de reeds aangeboden zorg. De aard en de intensiteit van deze interventies
hangen af van de behoeften, maar ook van de autonomiegraad van de patiënten, van hun sociaaleconomische situatie,
van hun fysieke, psychische en mentale capaciteiten, van de aanwezigheid en beschikbaarheid van mantelzorgers,…
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Tot slot zijn er tussen 5 en 10 % van de patiënten die aan chronische aandoeningen lijden en die in een bijzonder
complexe situatie verkeren : multimorbiditeit en/of groot verlies van autonomie, eventueel nog gepaard gaand met
isolement (afwezigheid van mantelzorgers of van vertrouwenspersonen).
Om zo goed mogelijk beantwoorden aan de noden van elkeen is er dan ook een grote flexibiliteit en diversiteit in het
zorgaanbod nodig (met een empowerment en een case management die zijn aangepast aan de capaciteiten en de
noden van de patiënt – cf. acties 1 en 3). Om dit zorgaanbod te organiseren is het dan ook nuttig om een zo scherp
mogelijk beeld te hebben van de bevolking die door dit aanbod moet worden gedekt. Dit moet het mogelijk maken om
voldoende maar niet-overmatige zorgcapaciteit te ontwikkelen om ondersteuning te kunnen bieden aan de betreffende
populatie.
Om de zorgefficiëntie nog te versterken moeten er overigens synergiën worden gecreëerd tussen alle potentiële
resources : zorgverstrekkers maar ook andere formele en informele hulpbronnen, lokale structuren en infrastructuren,
de werkomgeving, het aanbod vanuit verenigingen,…
De aanpak van de stratificatie van de bevolking en het bepalen van beschikbare middelen, is op dit ogenblik niet erg
bekend in België, daarom zijn volgende initiatieven aangewezen:









Het bepalen van meetbare criteria die het mogelijk maken om de risico’s binnen de bevolking te stratificeren, op
basis van diverse nationale en internationale onderzoeken en/of instrumenten die ons in staat stellen om de
gezondheidsrisico’s in België in te schatten aan de hand van onder andere: sociaal-economische,
socioprofessionele, demografische factoren, enz. (zie gegevens van IMA, KCE, gezondheidsenquête, BelRai, enz.) en
een literatuurstudie over de internationale ervaringen met stratificatie van de bevolking  Actielijn 2
Een analyse met oog op de identificatie van populatiedeterminanten die significant verschillend kunnen zijn tussen
de verschillende regio’s : prevalentie van bepaalde pathologieën, socio-economische of sociodemografische
factoren (leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling, inkomensniveau, opleidingsniveau, beroep, levensstijl, isolement,
…), factoren verbonden aan het zorgparcours van de patiënt (zorggebruik tijdens de voorgaande periode, het
aantal spoedopnamen in het ziekenhuis, zijn consumptieprofiel inzake geneesmiddelen,…).  Actielijn 1 en 2
Het identificeren van middelen die zich buiten het zorgdomein bevinden maar die een belangrijke rol kunnen
spelen voor het welbevinden en de autonomie van de chronische zieke zoals: formele en informele bijstand
(thuishulp…), lokale structuren en infrastructuren (gemeentelijke initiatieven , openbaar vervoer …), sportieve of
sociaal-culturele initiatieven (fitnesszaal, schouwburg…), het aanbod van diverse verenigingen,
(patiëntenorganisaties, vereniging van handelaars, …) of van private bedrijven.  Actielijn 1
Het ontwikkelen van theoretische modellen ter ondersteuning van de gebruikte methoden voor stratificatie op
lokaal niveau en de identificatie van beschikbare of te mobiliseren middelen.  Actielijn 2
Het opsporen van inefficiënties, identificatie van onnodige gedupliceerde initiatieven.  Actielijn 1

Dit veronderstelt de interventie van actoren op verschillende niveaus :







De publieke autoriteiten (met inbegrip van WIV, KCE, FOD Sociale Zekerheid, Binnenlandse Zaken
Werkgelegenheid, Economie,…), alsook de mutualiteiten en andere informatiediensten die beschikken over
volledige/voldoende representatieve informatie over de bevolking. De databanken van deze actoren dienen te
worden samengebracht om verschillende bevolkingsgroepen binnen een bepaalde geografische zone of zorgregio
te kunnen identificeren.
De publieke autoriteiten (alle beleidsniveaus) voor het bevorderen van de aanpak ten opzichte van de bevolking en
loco-regionale actoren.
Wetenschappelijke equipes die in staat zijn om de beschikbare gegevens te analyseren, de modellen voor
stratificatie van de bevolking die in de literatuur werden ontwikkeld te inventariseren en ze te vertalen naar
modellen die bruikbaar zijn voor de Belgische bevolking, rekening houdende met de beschikbare informatie.
Equipes van het terrein die in staat zijn om, in het kader van pilootprojecten en mits een methodologische
begeleiding, de aanpak van de stratificatie van hun populatie en identificatie van de lokale middelen te
ontwikkelen of te testen: zowel de effectieve middelen (al aangeboden en bestemd aan de zorg voor patiënten)
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als potentiële middelen (aanwezige actoren maar die vandaag hun activiteiten niet richten tot de zorg aan
patiënten, of dit in ieder geval niet intentioneel doen)
Een dergelijke aanpak moet het volgende vergemakkelijken :










Het identificeren van bevolkingsgroepen die nood hebben aan een min of meer intensieve omkadering
Het identificeren van prioritaire acties die moeten ondernomen worden : specifiek kwetsbare doelgroepen, noden
waaraan geen enkel afdoende antwoord wordt geboden,…
Een betere toegang tot de gezondheidszorg voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en een diversifiëring van
het aanbod
De identificatie van potentiële besparingsmogelijkheden (‘quick-win’) die moeten worden ontplooid: domeinen
waarin het gebruik van zorg gevoelig hoger ligt dan in andere regio’s, zonder dat deze op objectieve wijze kan
worden verantwoord.
Een betere toewijzing van middelen, een betere afstemming tussen het gebruik en de noden, het creëren van
synergiën en het verminderen van overtollige (‘dubbele’) acties
Meer op de behoeften afgestemde zorg aan de patiënt
De aansluiting en de inzet van de bevolking en de actoren vanop het terrein binnen een ‘collectief lokaal project’
De integratie van de chronische patiënt binnen de gemeenschap en de verbetering van hun beeld binnen de
maatschappij

14. Change management
Bij elke (geplande) hervorming binnen de gezondheidszorg is nood aan zowel een structurele als culturele verandering. Dit wil
zeggen dat niet alleen de bestaande systemen, processen, regels en procedures dienen hervormd te worden, maar ook het
denken en handelen van de betrokken actoren op het terrein. Een verandering kan immers pas succesvol zijn indien mensen
echt overtuigd zijn van de noodzaak aan veranderen, en de potentiële voordelen van veranderen voldoende inzien.
Ingrijpende of grootschalige hervormingen binnen de gezondheidszorg vragen dan ook om innovatieve benaderingen
waarmee deze veranderingen op structureel en cultureel vlak gerealiseerd kunnen worden op micro-, meso- en macrovlak.
Change management draait om het succesvol implementeren van veranderingen. Organisaties, structuren, processen en
systemen kunnen worden vernieuwd, gewijzigd, samengevoegd of gefuseerd. Maar er verandert pas echt iets, als er iets
verandert in het dagelijkse gedrag van mensen. Een belangrijk kernpunt van change management is het in beweging
brengen van het huidige systeem. Maar de omvang, de branche, de visie, de strategie, de organisatievorm en de mensen
zijn allemaal factoren die zorgen dat de optelsom telkens anders is.
Het creëren van draagvlak voor de change kan op twee manieren gebeuren: top-down en bottom-up. In de top-downbenadering wordt de verandervisie van het management verspreid in de organisatie. De veranderstrategie wordt met
goede communicatie de organisatie in gebracht met als doel dat de actoren het waarom van de verandering begrijpen.
Zij moeten weten wat de wijzigingen voor hen betekenen, wat er van hen verwacht wordt en worden ondersteund in
het aanleren van benodigde vaardigheden en kennis met als doel dat zij met positieve energie meegaan met de
aangebrachte aanpassingen. In de bottom-up-benadering denken de actoren zelf mee over bepaalde belangrijke
aspecten, participeren en helpen mee de change vorm te geven. Door hun betrokkenheid raken ze gemotiveerd en
geënthousiasmeerd: zij worden ambassadeurs van de verandering.
De bedoeling van een globaal plan voor geïntegreerde zorg is de juiste balans te vinden tussen de top-down- en bottomup-benadering waardoor draagvlak gecreëerd wordt en de verandering van begin tot eind gestructureerd wordt
doorgevoerd.
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Om het ‘change proces’ op gang te trekken is een gefaseerde aanpak noodzakelijk:









Het opzetten van de verandering: fase van het creëren van urgentie (‘sense of urgency’) en het zoeken naar een
politiek en maatschappelijk draagvlak voor de noodzaak aan verandering. Dit proces werd op gang gebracht via
onder andere de publicatie van de WHO-rapporten rond geïntegreerde zorg, de ‘position paper’ van het KCE
(2012), de oriëntatienota (2013), de Gemeenschappelijke Verklaring van de IMC van 30 maart 2015, …  Actielijn
3
De operationalisering van de verandering: fase van concretisering en planning van het structurele en culturele
veranderingsproces. Tijdens deze fase staat het uittekenen van het design van pilootprojecten centraal, net als het
stimuleren van ‘co-creatie’ en gedeeld eigenaarschap bij de verschillende stakeholders. Deze bottom-up dynamiek
moet in gang gezet worden via de conceptualisatiefase van de pilootprojecten.  Actielijn 1
De implementatie van de verandering: fase van uitvoering/uittesten op praktijkniveau waarin de pilootprojecten en
andere geplande acties en initiatieven (los van de pilootprojecten) van start gaan  Actielijn 1 en 3
De evaluatie van de verandering: fase waarin de voortgang van het ‘change proces’ wordt gemeten (monitoring) en
geëvalueerd. De evaluatie en monitoring van het ‘change proces’ is opgedeeld in drie niveaus: (a) een evaluatie op
niveau van de pilootprojecten, (b) een transversale evaluatie over het volledige plan en (c) een macro-evaluatie
van het opgerichte zorgsysteem voor chronisch zieken. Deze evaluatie en monitoring wordt verzekerd bij de
uitwerking van de verschillende componenten en actielijnen.  Actielijn 2
Het opschalen van de verandering: fase waarin succesvolle structurele en culturele veranderingen dienen
verankerd en ‘opgeschaald’ te worden. Hiervoor zal een aparte strategie worden uitgewerkt.  Actielijn 1 en 4

Het proces van change management strekt zich uit over verschillende niveaus:




de verschillende overheden (macroniveau) dienen zowel het veranderingsproces op gang te trekken als het proces
te faciliteren/ondersteunen op beleidsniveau en op praktijkniveau zodat een structurele en culturele verandering
zich gestaag kan vormen en groeien binnen de bevolking
een gelijkaardig veranderingsproces moet plaatsvinden op (zorg)organisatieniveau (mesoniveau) en op het niveau
van individuele zorgverleners, individuele patiënten en mantelzorgers (microniveau).

Het gefaseerde ‘change proces’ moet er finaal toe bijdragen dat:
-

Een structurele en culturele omslag effectief bereikt wordt zodat de veranderingen voelbaar zijn tot op het niveau
van individuele patiënten of zorg- of hulpverstrekker en de samenleving in haar geheel.
De verschillende componenten van geïntegreerde zorg (patientempowerment, ondersteuning van mantelzorgers,
case management, socio-professionele re-integratie, multidisciplinaire samenwerking, enz.) structurele ingang
vinden binnen het Belgisch gezondheidszorgsysteem als ‘natuurlijk proces’ om hulp en zorg te verlenen.

Aandachtpunten:
Het is belangrijk op te merken dat de verschillende fasen van het ‘change proces’ niet noodzakelijk lineair verlopen. In
realiteit zal het ‘change proces’ grillig en onvoorspelbaar verlopen, waarbij de verschillende fasen door elkaar lopen en
continu herbekeken, verfijnd, geëvalueerd en verbeterd moeten worden.
Daarnaast is het belangrijk te erkennen dat elke verandering een bepaalde (vorm van) weerstand zal oproepen. Vandaar
dat ook politieke ondersteuning, met een intensieve samenwerking tussen de verschillende bevoegde overheden, en
een goed afgelijnde communicatiestrategie belangrijke succesfactoren zullen zijn voor het slagen van het ‘change
proces’.
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15.

Opleidingsmodules
empowerment

voor

multidisciplinaire

samenwerking

en

patiënt

De huidige basisopleiding van de zorgberoepen is monodisciplinair en houdt weinig of geen rekening met andere
zorgactoren. Aangezien patiënten, en voornamelijk personen met chronische aandoeningen, multidisciplinaire noden
hebben, zijn concepten zoals ‘multidisciplinaire samenwerking’ en ‘coördinatie’ in de vorming van de zorgverstrekkers
noodzakelijk.
Ook empowerment van de patiënt is een concept dat zal moeten geïntegreerd worden in de basisopleiding.
Empowerment is een proces van zelfversterking dat patiënten een actieve rol geeft in hun eigen zorgproces en leven. Op
deze wijze beoogt empowerment een maximale autonomie te bereiken bij de patiënt, en hem of haar zodoende in staat
te stellen aan “zelfmanagement” te doen. Er dient rekening gehouden te worden met de motivatie van de patiënt,
alsook het fysische en psychische vermogen om de regie van het zorgproces in eigen handen te nemen. De
zorgprofessionals moeten kunnen inschatten waar de patiënt zich bevindt, wat zijn ambities zijn en hoe hij wil betrokken
zijn.
Om dit in de opleidingen te voorzien moet men:













De reeds bestaande initiatieven omtrent ‘empowerment’ en ‘multidisciplinaire samenwerking’ in opleiding en
navorming oplijsten (op nationaal en internationaal niveau). Ook privé initiatieven zoals coaching instellingen
moeten hierin opgelijst worden.  Actielijn 2
Vormingsmodules ontwikkelen voor alle types zorgverstrekkers. De inhoud moet vergelijkbaar zijn om een
coherente aanpak te verzekeren. Vb. het IPSIG project van de UIA die al meer dan 10 jaar een week
multidisciplinair onderwijs aanbieden; mooi voorbeeld waarop verder kan gebouwd worden, want het gaat nog
niet ver genoeg  Actielijn 4
De verschillende disciplines van zorgverstrekkers samen brengen tijdens deze opleidingen om elkaar te leren
kennen, en multidisciplinair te leren denken/werken.  Actielijn 4
Communicatietechnieken in de opleidingsmodules voorzien (communiceren met de patiënt omtrent
empowerment en kunnen inschatten wat zijn niveau van health literacy is, maar ook met medezorgverstrekkers
omtrent een multidisciplinaire benadering van de patiënt)  Actielijn 4
Technische aspecten en informatica, die zowel empowerment als multidisciplinaire samenwerking
vereenvoudigen, includeren in de modules.  Actielijn 4
Nagaan welke vormingen/modules passen in de basisopleiding (=verplicht) en in de vervolgopleiding (met
accreditatie)  Actielijn 3 en 4
Voorzien dat modules kunnen ge-updatet worden.  Actielijn 4
Contactmomenten voorzien tussen de verschillende zorgberoepen om zo de dagelijkse praktijk te leren en
elkaar beter te begrijpen  Actielijn 4
Kunnen evalueren wat de impact van de opleiding is (met bijvoorbeeld vragenlijsten)  Actielijn 4

Voor de uitvoering van dergelijke initiatieven dienen verschillende actoren gemobiliseerd te worden:






Beleidsactoren (Federaal, Gewesten en Gemeenschappen) samen met wetenschappelijke instellingen die het
huidige aanbod in kaart brengen en evalueren.
Beleidsactoren en (idealiter) in het bijzonder de onderwijssector die de ontwikkeling van deze modules
verplichten, en voorgestelde opleidingsmodules goedkeuren
Opleidingscommissies van de universiteiten en hoge scholen die de modules in de opleidingen ontwikkelen en
implementeren in de basisopleiding, eventueel ook in samenwerking met privé-initiatieven.
Beroepsverenigingen om de modules te promoten en aan te bieden voor reeds werkende zorgprofessionelen.
Patiënten, mantelzorgers, patiëntenverenigingen die kunnen bijdragen aan vorming van de modules alsook aan
de promotie van de opleidingsmodules.
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Dergelijke initiatieven hebben als doel:
Kennis en toepassing van empowerment bij alle zorgberoepen zodat de patiënt (of mantelzorger) meer in staat is om
het zorgproces te begrijpen (de ziekte, de behandeling, het gezondheidszorgsysteem) en ook te beheren. Op die manier
stijgt ook de therapietrouw, de patiëntmotivatie en dus de gezondheid van de patiënt.
Door alle zorgprofessionals vertrouwd te maken met multidisciplinaire samenwerking, zal er een betere communicatie
(taakverdeling) en ook een groter vertrouwen tussen de zorgprofessionals ontstaan, wat de patiënt ten goede komt.
Aandachtspunt: alle huidige professionele zorgverleners zullen moeten opgeleid worden in multidisciplinaire
samenwerking en empowerment. Maar hoe bereik je de niet-geïnteresseerden? Oppassen dat een verplichting niet leidt
tot desinteresse en het niet willen toepassen in de praktijk. De hierboven beschreven pistes veronderstellen
aanpassingen binnen het onderwijs.

16. Vervolgopleiding (of continue vorming) voor geïntegreerde zorg voor chronisch
zieken
Om geïntegreerde zorg voor chronisch zieken effectief te realiseren in de praktijk zullen specifiek opgeleiden nodig zijn
op het terrein met de nodige expertise en kennis om de organisatorische aspecten van de geïntegreerde zorg te kunnen
implementeren en het gebruik van specifieke instrumenten en methodieken te bevorderen. Alle zorgberoepen moeten
in staat zijn om deel te nemen aan de multidisciplinaire samenwerking en aan empowerment van de patiënt (zie punt
15), en moeten vertrouwd zijn met de basisconcepten van geïntegreerde zorg. Deze kennis vanuit de basisopleiding
dient aangevuld en onderhouden te worden door specifieke vervolgopleidingen, die s de focus leggen op verschillende
basisconcepten voor het realiseren van geïntegreerde zorg, zoals bijvoorbeeld, case management, de analyse van de
behoeften binnen een bepaalde populatie (stratificatie) of het mobiliseren van actoren vanuit de omgeving, als nieuwe
partners rond de patiënt.
Voor het inrichten van de specialisatieopleiding zijn verschillende initiatieven nodig:
-

-

-

-

-

Analyse van bestaande goede praktijken in binnen– en buitenland met betrekking tot specifieke vorming en
opleidingsmodules van geïntegreerde zorg en onderzoek naar de haalbaarheid van het inrichten van een
vervolgopleidingen voor geïntegreerde zorg binnen de verschillende gemeenschappen, met voldoende flexibiliteit
(verschillende modules die apart kunnen opgenomen worden), zodat ook personen die reeds werkzaam zijn de
opleiding kunnen volgen  Actielijn 2
Bekijken hoe de bestaande initiatieven een gepast antwoord bieden en hoe ze kunnen ondersteund worden 
Actielijn 2 en 4
Definiëren van de eindcompetenties van de verschillende modules zodat ze aansluiten op de basisconcepten van
geïntegreerde zorg, zoals onder andere: case management, patient empowerment, analyse van de behoeften
binnen een populatie, multidisciplinaire samenwerking, preventie, ondersteuning van de mantelzorg,
kwaliteitsmanagement, enz.  Actielijn 2
Uitwerken van de verschillende modules met aandacht voor praktijkgerichtheid, aan de hand van onder andere:
verplichte stage(s) in eerste en tweede lijn, werken met concrete casussen, multidisciplinaire oefeningen in
teamverband, simulaties van ‘real-life’ situaties, enz.  Actielijn 4
Ontwerpen van een concreet opleidingsprofiel, met vermelding van onder andere: het niveau van de opleiding (bv.
postgraduaat, bachelor-na-bachelor, enz.), de toelatingsvoorwaarden, de verwachte basis– en eindcompetenties,
de vooropgestelde kwaliteitscriteria waaraan de opleiding dient te voldoen, enz.  Actielijn 4
Het bepalen van de doelgroep voor de opleiding en een analyse van het studiepotentieel en de verwachtingen van
de doelgroep ten aanzien van de vervolgopleiding geïntegreerde zorg: de opleiding moet breed toegankelijk zijn,
zowel voor houders van een diploma in de sectoren gezondheidszorg en welzijn, als voor personen uit de sociaal62

-

maatschappelijke en (zorg)management sfeer (eventueel aan de hand van schakelprogramma’s en/of
toelatingsonderzoek).  Actielijn 2
Uittesten van de opleiding (en de specifieke modules) binnen een aantal hogescholen/ universiteiten.  Actielijn
4
Na de testfase: evaluatie van de opleiding, vooraleer een bredere uitrol wordt voorzien. Binnen deze evaluatie
dienen voornamelijk de vooropgestelde kwaliteitscriteria getoetst te worden.  Actielijn 4

Het inrichten van een vervolgopleiding vraagt een nauwgezette samenwerking en betrokkenheid van verschillende
actoren:
-

-

-

Publieke overheden, voornamelijk de instanties binnen het beleidsdomein onderwijs, voor de voorbereiding en het
creëren van het profiel van de opleiding zoals: het niveau van de opleiding, de algemene toelatingsvoorwaarden,
de minimale basiscompetenties en na te streven eindcompetenties, het vooropstellen van kwaliteitscriteria voor
de opleiding, enz.
Onderwijsinstellingen, met name de universiteiten en hogescholen, voor: de ontwikkeling van de verschillende
opleidingsmodules (met eventuele schakelprogramma’s en/of toelatingsonderzoeken), de interne kwaliteitszorg
van de opleiding, het aanstellen van docenten en stagebegeleiders, de praktische omkadering van de opleiding,
enz.
Patiëntenorganisaties, beroepsorganisaties en andere verenigingen die zowel een inhoudelijke bijdrage kunnen
leveren aan de opleiding, als betrokken kunnen zijn binnen de verschillende modules van de opleiding.

Het inrichten van een vervolgopleiding in de geïntegreerde zorg moet bijdragen tot:
-

Het versterken van de competenties en vaardigheden op vlak van geïntegreerde zorg bij de professionals op het
terrein, o.a. om de rol van case manager of ‘integrator’ te kunnen opnemen
De (toekomstige) professionals beter in staat stellen om te beantwoorden aan de veranderende en uiteenlopende
noden en behoeften van chronische zieken
Het integreren van de basisprincipes van geïntegreerde zorg binnen andere domeinen, disciplines en sectoren,
zoals: onderwijs, welzijn, sociaal-maatschappelijk werk, publiek management, enz.

Aandachtspunten: De opleiding houdt geen erkenning in van een nieuw beroep, waardoor er voldoende aandacht moet
gaan naar het loopbaanperspectief en de attractiviteit van de opleiding. Daarnaast is onderwijs een integrale
gemeenschapsbevoegdheid, met ook verschillende procedures ter erkenning van een hogere opleiding. Het is aan te
raden dat min of meer dezelfde klemtonen worden gelegd met betrekking tot de inhoudelijke basisprincipes van de
opleiding over de verschillende gemeenschappen heen.

17. Performantie van het systeem van geïntegreerde zorg
Om de impact van de ontwikkeling van het systeem van geïntegreerde zorg na te gaan, is het belangrijk om te kunnen
beschikken over een bestuurlijk instrument gericht op de evaluatie van de prestaties van het zorgsysteem. Dit evaluatieinstrument moet het mogelijk maken om, op een globaal niveau, de evolutie en de impact van het opgezette systeem te
analyseren en op te volgen, en moet de verbeterpunten helpen identificeren.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert de performantie-beoordeling van gezondheidszorgsystemen als een
proces, specifiek voor elk land, dat monitoring, evaluatie, communicatie en toetsing van de verwezenlijking van op
gezondheidsstrategieën gebaseerde gezondheidsdoelstellingen van hoog niveau toelaat. Het KCE merkt op dat een
eenduidige definitie van ‘performantie’ niet voor handen is aangezien ‘performantie’ een multidimensioneel concept is
waaronder een reeks aspecten vallen, zoals kwaliteit, toegankelijkheid, doelmatigheid , duurzaamheid en
rechtvaardigheid.
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Om te kunnen beschikken over een dergelijk analyse-instrument, dienen een aantal initiatieven genomen te worden:
-

-

-

-

-

-

Het ontwikkelen van een methodologie (bv. RAND, Delphi, enz.) voor de identificatie van een reeks performantieindicatoren die betrekking hebben op het systeem van geïntegreerde zorg, alsook het definiëren van een reeks
kwantitatieve doelstellingen  Actielijn 2
Deze selectie moet gemaakt worden op basis van reeds bestaande kaders (bv. Triple Aim (IHI), Global Monitoring
Framework (OMS), de performantie van het Belgische gezondheidszorgsysteem (KCE), enz.) die een adequate
afspiegeling zijn van de geïntegreerde zorgaanpak en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden of
aangelegenheden, moet de verschillende belanghebbenden (stakeholders) betrekken, en moet zowel structuur–,
proces– als resultaatindicatoren bevatten  Actielijn 2
Het opstellen van een dataverzamelingsplan, met inbegrip van: de verschillende betrokken actoren met hun
rol(len) en verantwoordelijkheden, de beschikbare gegevensbronnen, de frequentie van de dataverzameling, enz.
 Actielijn 2
Het opstellen van een plan voor de analyse en rapportage, met inbegrip van: de weerhouden variabelen, de
geplande analyses (verdelingen, stratificatie), de identificatie van verschilpunten (benchmarking), de structuur en
presentatie van de resultaten, de periodiciteit van de evaluatie en rapportage, enz.  Actielijn 2
Het ontwikkelen van procedures voor de terugkoppeling (feedback) naar de verschillende belanghebbenden
(stakeholders) zodat de resultaten kunnen worden toegeëigend door de bevoegde overheden, en de strategieën
kunnen aangepast aan de bereikte resultaten  Actielijn 2 en 3
Het verzekeren van de communicatie en verspreiding van de resultaten van de evaluatie, onder andere door
middel van: het opzetten van een informatiecampagne en sensibilisatie (folders, affiches, enz.), de publicatie van
periodieke rapporten, de ontwikkeling van een website rond de verschillende domeinen en vragen rond de
performantie van het (geïntegreerde) zorgsysteem, het organiseren van seminaries en studiedagen rond
innovatie(s) en de uitwisseling van kennis en goede praktijken, enz.  Actielijn 3

Deze initiatieven veronderstellen de betrokkenheid van:
-

-

De publieke overheden voor de opstart en coördinatie van het proces, het garanderen van een goede verspreiding
van de resultaten en het promoten van goede praktijken
Het wetenschappelijke en academische milieu (KCE, WIV, universiteiten en hogescholen, …) voor de ontwikkeling
van de methodologie en de daarmee samenhangende indicatoren, de identificatie van de informatiebronnen, de
verwerking van de informatie en het opstellen van analyserapporten
De verschillende actoren die beschikken over de nodige gegevensbronnen, zoals bijvoorbeeld de
verzekeringsinstellingen voor wat betreft administratieve gegevens rond de consumptie van zorg binnen de
algemene bevolking

Een dergelijke aanpak moet het mogelijk maken om:
-

De performantie van het opgezette systeem van geïntegreerde zorg te meten en de evolutie ervan op te volgen
binnen een reeks domeinen (kwaliteit, toegankelijkheid, efficiëntie, duurzaamheid, gelijkheid, enz.)
De prioritaire domeinen voor verbeteringsacties te identificeren zodat gerichte aanpassingen kunnen gedaan
worden aan het opgezette zorgsysteem
De goede en innovatieve praktijken te identificeren en het leerproces en de onderlinge uitwisseling ervan te
bevorderen, net als vergelijkingen (benchmarking) te faciliteren
De transparantie met betrekking tot de performantie van het zorgsysteem te verbeteren (transparancy &
accountability)
Het zorgsysteem beter af te stemmen op de behoeften, wensen en verwachtingen van personen

Aandachtspunten:
-

De harmonisatie, integratie en toegang tot de gegevens kan een uitdaging zijn. De beschikbare gegevens zijn ook
niet altijd representatief op nationaal niveau, en soms niet van voldoende kwaliteit. Het verbeteren van de
beschikbaarheid van informatie rond kwaliteit is in dit kader dan ook een essentiële voorwaarde.
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-

De validatie van potentiële beschikbare informatie is een groot aandachtspunt.

18. Attractiviteit van de beroepen
Hoewel momenteel het aantal huisartsen de vraag naar zorg in de eerste lijn voldoende dekt, wordt stilaan een kritische grens
bereikt door o.a. het aantal pensioengerechtigde huisartsen die niet kunnen worden vervangen omwille van een tekort aan
afgestudeerden. Bovendien wordt de specialisatie van huisartsgeneeskunde onvoldoende attractief voorgesteld in de
opleiding.
Momenteel studeren er voldoende verpleegkundigen af aan de opleiding maar het aantal openstaande vacatures raakt niet
ingevuld. De redenen hiervoor zijn veelzijdig: grote uitstroom door burn-out, moeilijke arbeidsomstandigheden, gebrekkige
erkenning, onvoldoende valorisatie, niet ingevulde verwachtingen van het beroep, enz.
Een nieuwe organisatie van de zorg, gebaseerd op het principe van geïntegreerde zorg, zal de rol en het takenpakket van deze
twee actoren aanzienlijk veranderen. Hun essentiële rol in de zorg voor chronische zieken moet speciale aandacht krijgen bij
het verhogen van de attractiviteit van hun beroep. De nieuwe zorgorganisatie moet leiden tot een attractievere
werkomgeving voor de zorgverstrekkers.
Om het aanbod aan huisartsen en verpleegkundigen op peil te houden, zijn diverse initiatieven op verschillende
domeinen nodig:









Binnen de opleidingen moet voldoende aandacht uitgaan naar afstudeerrichtingen met tekorten:
huisartsgeneeskunde, verpleegkundigen voor geriatrie en thuisverpleging,… Dit houdt in dat deze richtingen
worden gepromoot en er (verplichte) stages van een hoog niveau worden aangeboden. De voeling met de praktijk
wordt niet enkel bekomen door stages te voorzien binnen de verschillende settings van zorg, maar ook door de
student de praktische kant van zijn beroep aan te leren: multidisciplinaire samenwerking, empowerment van de
patiënt, case-management, gebruik van een elektronisch patiëntdossier, enz..  Actielijn 4
De opleiding verpleegkunde moet worden aangepast aan de Europese richtlijnen. Ook voor deze beroepsgroep
dient continue vorming te worden gepromoot.  Actielijn 4
Om tot betere arbeidsvoorwaarden te komen, kan het samenwerken in netwerken (of andere
samenwerkingsvormen) worden gepromoot. Dit zal de fysieke en administratieve werklast doen verminderen
doordat de taken en wachtposten kunnen worden verdeeld.  Actielijn 1
Een multidisciplinaire samenwerking waarin artsen, verpleegkundigen en andere zorgactoren worden erkend als
volwaardige partners en de evolutie naar empowerment van de patiënt en zijn omgeving, kunnen de
jobtevredenheid verhogen.  Actielijn 1
Functiedifferentiatie en taakherschikking arts-verpleegkundige-zorgkundige, moet worden bewerkstelligd. Ook de
aanpassing van de nomenclatuur, de uitzuivering van de jobinhoud en het aanpassen van de functieprofielen zijn
belangrijke werkpunten.  Actielijn 4

Voor de uitvoering van dergelijke initiatieven dienen verschillende actoren gemobiliseerd te worden:


Overheden (federaal, gemeenschappen en gewesten) en universiteiten/hogescholen met het oog op:
 het promoten van de afstudeerrichting waarin tekorten zijn, zodat meer gemotiveerde studenten voor deze
richtingen kiezen
 De aanpassing van de opleiding verpleegkunde aan de Europese richtlijnen en het verbeteren van de kwaliteit
en het imago van de opleiding zodat meer studenten daadwerkelijk binnen dit domein beginnen werken.
 De aanpassing van de respectievelijke opdrachten van artsen en verpleegkundigen zodat de werkverdeling artsverpleegkundige een nieuwe evenwicht kan bereiken (door herziening van KB nr. 78) en ingevolge een
aanpassing van de nomenclatuur.
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De professionals op het terrein, en meer specifiek in de eerste lijn, om samenwerkingsverbanden op te richten
zodat:
 een beter evenwicht tussen beroeps- en privéleven mogelijk wordt
 een betere taakverdeling en lastenvermindering wordt bekomen
 permanente opleiding en vorming mogelijk blijft.

Dergelijke initiatieven hebben als doel:




Het verhogen van de instroom zodat de zorgcapaciteit op peil wordt gehouden.
De doorstroom naar (afstudeer)richtingen met tekorten verzekeren door de keuzerichting geriatrie, revalidatie en
thuiszorg binnen de opleiding verpleegkunde en de keuzerichting huisartsgeneeskunde te promoten.
De retentie van de zorgverleners in de organisatie en in het beroep te garanderen door het verbeteren van de
jobtevredenheid.
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