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“Health is a value in itself. 
It is also a precondition for 

economic prosperity. 
People’s health influences 

economic outcomes in terms 
of productivity, labour supply, 

human capital and public 
spending.”

De drie hoofdprincipes
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Wat we in het algemeen goed doen
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Onze 
zorgverstrekkers 
worden meestal 
goed opgeleid.

Onze 
zorgverstrekkers zijn 

harde werkers en 
leveren meestal 
goede kwaliteit.

Onze zorg-
tarieven zijn 
meestal laag.

De verzekering
dekt bijna de 

ganse 
bevolking.Er is een 

streven naar 
innovatie.

“technische” analyse van ons gezondheidssysteem

Wat er fout gaat

1. Fragmentatie
2. Overbehandeling
3. Uitsluiting en onderbehandeling
4. Te weinig preventie
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Wat er fout gaat
volgens de patiënten
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1. Communicatie tussen artsen
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40% gebuisd
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 nood aan kader voor 
samenwerking
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Federaal regeerakkoord

We beogen in de loop van de volgende 5 jaren een kader voor 
geïntegreerde zorg en ondersteuning te ontwikkelen met als 
doel de zorg- en ondersteuning aan cliënten/patiënten in een 
meer samenhangend geheel te brengen. 

Beleidsnota welzijn en gezondheid
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Hoe ga je naar optimale netwerken?

GP, specialist, pharmacist, psychologist, 
physiotherapist, ergotherapy, logopedist, 

dietician,..….

Zie CORTEXS project KULeuven, UGent, AMS, 
Uhasselt en TNO

http://www.cortexs.be/
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Rol voor een ‘case manager’?
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Al honderden papers die 
de gezondheids-
economische aspecten 
ervan bespreken.
Vooral bij
- ‘Multi-morbiditeit’
- Thuis
- ….

Huisartsen zien case manager zitten als hun rechterhand en 
als toeverlaat van de patiënt

2. Duur van een consultatie bij de 
specialist
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60% <20minuten
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Arts 
communiceert 

vooral over
technische
informatie
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Patiënt wil het 
hebben over:

- Vermoeidheid
- Vooruitzichten

- Opties

Inhoud van het gesprek

Aparte ruimte bij de apotheker?
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10%
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Relatie met de zorgverstrekker
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Zeer slechtZeer goed Zeer slechtZeer goed

Humanomics

Holistic 
assessment

Patient-
tailored 

integrated care

Network 
collaborating 
professionals

Pro-active 
prevention

Shared 
decision 
making

Self 
management 

support

Redesigned 
care process

FitzGerald, Chest 2014;146(1):10-12

OPLOSSING: HUMANOMICS
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 nieuwe betalingsmechanismen 
nodig
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Federaal regeerakkoord

Prikkels nodig om meer tijd te nemen. Nomenclatuur 
hervormen om zorgverstrekkers die meer tijd moeten 
besteden daar ook naar te verlonen

Meer  “Capitation”?
• Fixed amount per patient/insured per time 

period (for GPs ; for specialists treating chronic 
conditions; for pharmacists keeping a 
medication file;…)
+ decreased risk for overconsumption
+ improved access
+ more focus on prevention
+ patient empowerment
- undertreatment?
- cost shifts? 

18(KCE, 2009)
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3. Kwaliteit van therapie-opvolging
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10% ziet nut van nieuwe technologieën
1/3 heeft geen idee van duurtijd Tx

1/10 weet niet wat ze nemen

~12 ours interdose interval

De perfect therapietrouwe patiënt

Electronically Compiled Dosing History Data – Twice daily dosing regimen

Vrijens et al., Expert Review Clinical Pharmacology, 2014
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De week-patiënt

21Vrijens et al., Expert Review Clinical Pharmacology, 2014

De probleem-patiënt

22MWV adherence knowledge centre, HIV patients, BID dosing regimen.

Cruciale rol voor de apotheker
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4. Rol voor patiëntenorganisatie 
(Pat.Org)
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1/5 kan voor info terecht bij PatOrg

Greenhalgh, BMJ 2009

Voorstel van een maatschappelijk model
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Health Expectations, 2014
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Van passieve naar actieve patïënt

The purpose of this program is to improve the experience
of chronic diseases by patients, from meetings in which an
expert patient provides his knowledge and experiences to

a group of patients with the same disease

People who have been on an EPP course have
reported an increase in:
• Self-confidence
• Control of their condition
• Feeling of well-being
• Ability to cope
• Their belief that they can do something to 

change their
• health behaviour
• Exercise and relaxation
• Quality of consultations with doctors

and a decrease in:
• Pain and fatigue
• Anxiety, depression and

breathlessness
• Visits to GPs
• Outpatients visits
• A&E admissions
• Hospital admissions.

 De patiënt als ‘care professional’
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Dé patiënt bestaat niet

29

48% percent (69/145) of patients in the unit expressed an interest 
in taking part in shared care. Thirty-five patients were involved in 
the pilot, 7 have transferred to HHD, 18 wish to remain in the unit. 
After training, all patients were able to choose more convenient 

haemodialysis times.
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Niet altijd succesvol…

Noot: op meso- en macroniveau
• Rol spelen in, en beter geïnformeerd worden over 

beslissingen rond terugbetaling
• Actief (via vertegenwoordiging) kunnen deelnemen 

aan raden van bestuur in ziekenhuizen.

32

Zie http://icuro.be/themas/hospital-
governance/pilootprojecten.html.

• Geïnformeerd worden omtrent hun rechten
(sommige ziekenhuizen werken al met de posters omtrent 
patiënten-rechten)
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Conclusies
• Naar netwerken die de patiënten bijstaan bij het 

sturen van hun leven
• Naar humanomics
• Naar andere betalingsmechanismen voor 

zorgverstrekkers: waarderen van tijd en kwaliteit
• Belang van expert-patiënten. 

– Maar werkt niet bij elke patiënt
– Economische baten niet bestudeerd
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