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Uitdagingen zijn groot

• Vergrijzing

• Superdiversiteit

• Globalisering

• Nieuwe zorgvragen

• Chronische zorg

• Geestelijke Gezondheidszorg

• Thuiszorg

• Ouderenzorg

• Gezondheidsongelijkheid

• Technologische innovaties
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Health in all policies

• Alle overheden betrokken in gezondheidspromotie en 
ziektepreventie

• Multilevel Governance betekent samenwerken: overheden en 
stakeholders

• Ontschotting tussen zorg en welzijn

• Emancipatie patiënt en mantelzorg

• Innovatie moet doorzetten (eHealth)

• Betaalbaarheid

• Ontwikkeling nieuwe zorgmodellen en aanbieders
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6e staatshervorming
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• Nieuwe Vlaamse bevoegdheden na 6e staatshervorming (o.a.)

• ROB/RVT (woonzorgcentra)

• Normering ziekenhuizen

• Investeringen in ziekenhuizen

• Ondersteuning eerstelijn

• Vormen van palliatieve zorg en verslavingszorg

• Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden

• Revalidatie (ziekenhuizen en conventies)



IMC draaischijf
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IMC Volksgezondheid



Protocols IMC - oplijsting
• Sinds 2009

• 33 protocolakkoorden

• 18 aanhangsels

• 12 gemeenschappelijke verklaringen

6

Protocolakkoord over het gezondheidsbeleid 
inzake chronische zieken dd 19/2/201

Actieplan e-gezondheid 2.0 (19/10/2015)

Protocolakkoord inzake de organisatie en 
financiering van de gezondheidsenquête 2018 

(21/3/2016)



Ziekenhuishervorming
• Gemeenschappelijke verklaring IMC 29 juni 2015

• De patiënt staat centraal in het gezondheidsbeleid

• Kwaliteitsverbetering als ultieme toetssteen bij de hervormingen

• Netwerking en samenwerking tussen ziekenhuizen 

• Ruimte geven aan sociaal ondernemerschap en innovatie in 
organisatie van zorg

• Systematisch overleg met alle betrokken belanghebbenden
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Geestelijke Gezondheidszorg

• Gids goedgekeurd op IMC Volksgezondheid 26 april 2010

• Eerste netwerken konden eind 2010 al van start gaan

• Intussen overal in Vlaanderen netwerk voor volwassenen actief

• 5 sleutelfuncties

• Momenteel gebeurt er een oefening rond de verdieping en 
verbreding van de bestaande netwerken

• Gids naar nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen 
en jongeren ondertekend op 30 maart 2015 door IMC

• In elke provincie is 1 netwerk actief

• Programma’s rond crisiszorg, langdurige zorg en consult en liaison

• In 2017 extra aandacht aan vroegdetectie en vroeginterventie
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Chronische zorg

• 19 oktober 2015: IMC ‘Geïntegreerde Zorg voor een betere 
gezondheid’ goedgekeurd

• 20 pilootprojecten (10 in Vlaanderen) 

• Wetenschappelijke opvolging van geïntegreerde zorgaspect 

• Duidelijke afspraken rond preventie: preventieprotocol 21 maart 
‘16

• Vlaamse Sociale Bescherming
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eHealth

• Actieplan e-gezondheid 2.0 (19/10/2015)

• Sumehr

• Medicatieschema

• BelRAI

• Patient Health Record

• Mobile Health

• Vitalink
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Instituut voor de toekomst

• Instituut voor de Toekomst van de Gezondheidszorg

• Overlegde antwoorden op grote uitdagingen inzake 
gezondheidszorg (Cf. Vlinderakkoord)

• Meer permanente en structurele inbedding bestaande 
samenwerkingsverbanden tussen federaal en gemeenschappen

• Ook andere beleidsdomeinen grote invloed op gezondheid

• Thema’s (vanuit Vlaanderen)

• Financiering gezondheidszorg

• Noden inzake gezondheidszorgberoepen

• Afstemming omtrent sociale akkoorden

• Rapportering over performantie gezondheidszorgsysteem + stellen 
gemeenschappelijke gezondheidszorgdoelstellingen
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Bedankt, Chris
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