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Gezondheid en 
gezondheidszorg



Wat bepaalt onze gezondheid?
(naar Pim Valentijn)





Baken voor de toekomst nr 1:
Van een verzekering tegen 
ziektekosten naar een hefboom 
voor een goede gezondheid

Hoe pakken we dat aan?





Hoe ziek is de Belgische 
gezondheidszorg?
1. Hoe zit het met de gezondheid van de
Belgische bevolking? 
2. Verbeteren we de kwaliteitservaring
van de zorg? 
3. Kunnen onze professionals op een goede
en duurzame manier hun werk doen? 
4. Hoe efficiënt is onze zorg?



Hoe zit het met de gezondheid van de
Belgische bevolking?
We zijn heel goed in het redden van levens; maar er 

moeten teveel levens worden gered: gaten in de preventie
We doen het niet goed qua geestelijke gezondheid en 

mondgezondheid
 Opvallend grote verschillen naargelang sociale positie



Evolutie van de absolute verschillen tussen laagste en hoogste 
opleidingsniveaus voor levensverwachting en levensverwachting 
zonder beperkingen, volgens geslacht, België, 2001-2011





Figure A1: Regional distribution of postponement of medical care due to 
financial reasons by income quintiles, absolute and relative income 
inequality, percentages, 2013, Belgium 

 
Note: Q1= lowest income quintile; Q5= highest income quintile; Q1/Q5 = Relative inequality; Q1-
Q5 = Absolute inequality. For more information about absolute and relative inequalities please see: 
Dudal, P., Bracke, P. “Absolute and relative educational inequalities in depression in Europe” 
International journal of public health. Vol. 61, No 7, 2016, pp. 787-795. 

Health Interview Survey (HIS), Interactive online module (https://hisia.wiv-
isp.be/SitePages/Home.aspx), Sample size Belgium, 2013: 10.600; Unmet need measured by “Was 
there any time (during the past 12 months) when someone in the family needed the following kinds 
of care, but could not afford it?” 

Source: HIS, 2013 (Drieskens, et al., 2013) 





Meer handen aan bed !

In een medewerkersenquête van het ACV 
uit 2017 werd aan verzorgend personeel 
gevraagd hoe vaak ze geen tijd hebben 
om de mensen de zorg te geven die ze 
eigenlijk nodig hebben.

De helft antwoordde dat dit dagelijks het 
geval is.



Uit Health at a glance 2018 (OECD)

Evidence from various countries suggests 
that up to one-fifth of health spending is 
wasteful and could be reallocated to better 
use”





Vergrijzing





2020



Vergrijzing en comorbiditeit



Chronische aandoeningen: enkele 
kenmerken

 chronische ziekten:  "langdurige ziekten met een meestal
langzame progressie”

 noden van chronische zieken evolueren naarmate het 
ziektestadium evolueert

multimorbiditeit verhoogde complexiteit van de zorg
 belangrijkste reden voor morbiditeit en mortaliteit wereldwijd 

(63% van alle overlijdens)
 70 tot 80% van de totale gezondheidszorgkosten worden 

uitgegeven voor chronische ziekten (€ 700 miljard in de EU)



Chronische aandoeningen

 In een gebied van 100.000 inwoners zijn er:
 22.500 personen die geneesmiddel nemen verbonden aan 

hoge bloeddruk
 8.500 personen met diabetes
 4.000 personen met COPD
 4.000 personen met astma

 Verwachte toename van obesitas, nierfalen, CVA, 
problemen geestelijke gezondheid, dementie, kanker, …



PARADIGMASHIFT



de oplossing

 van ziekte georiënteerde naar behoefte 
gestuurde aanpak

 van acute « reactieve » naar proactieve en 
geplande zorg

 van ziektegericht medisch model naar 
behoeftegericht multidisciplinair model

 met een centrale, actieve rol voor de 
patiënt

 met een aangepaste financiering
 met management op bevolkingsniveau



Management op 
bevolkingsniveau?









Naar een waardegedreven
zorgmodel vanuit de quadruple
aim via populatiegerichte 
geïntegreerde zorg



Naar een nieuw zorgorganisatiemodel

 Lokale buurtteams met een collectief leiderschap voor 
excellente, inclusieve en geïntegreerde zorg gestuurd door 
wat de lokale bevolking nodig heeft en door wat mensen tot 
doel hebben

 Een loco-regionaal management met grote operationele 
autonomie en een gebundeld budget en met 
verantwoordelijkheid voor resultaten op de viervoudige  
doelstelling

 Globale politieke sturing op gezondheids- en welzijnsdoelen 
en outcomes



30

The international framework
(WHO)



nieuwe rollen

• zorgtrajectpromotoren
• diabeteseducatoren
• case managers
• eerstelijnspsycholoog
• community health worker
• intercultureel bemiddelaar



Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 19 
oktober 2015
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12 pilootprojecten
2.330.246 inwoners



Building Integrated Care 
based on 14 components

• Patient empowerment
• Supporting informal caregivers
• Case-management
• Socio-professional (re-

)integration
• Prevention
• Concertation and coordination
• Care continuity intra and 

transmural
• Valueing patient organisations’ 

experience

• Integrated patient record
• Multidisciplinary guidelines
• Develop a culture of quality
• Change the financing

systems
• Stratification and resources

mapping
• Change management







Policy needed

Awareness: 
“a burning platform”

Vision Leadership Change 
Management

Time
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