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Samenvatting- De technische evolutie biedt totaal nieuwe mogelijkheden aan om de zorgvraag 

adequater en (kosten) efficiënter te beantwoorden in de thuisomgeving. De communicatie en 

informatie-uitwisseling tussen zorgvrager en zorgverlener krijgt hierdoor een belangrijke en cruciale 

dimensie. Ook de organisatie tussen de verschillende actoren, variërend van de nulde- tot de derde 

lijnszorg, zal moeten bijgesteld worden om deze evolutie bij te benen.  

Deze thesis zal, resulterend uit vraaggedreven onderzoek vanuit een curatieve- en preventieve 

zorgdimensie, onderzoeken wat de impact is en wat de noden zijn opdat deze zorgverschuiving 

optimaal ervaren zou worden door de betrokken actoren.  

Vanuit het waardenetwerk zal een generiek model opgesteld worden die het volledige traject van een 

dienst zal modelleren om tot een kwantitatieve evaluatie te komen. Iedere activiteit wordt 

ondergebracht in een activiteitencel die samen een zorgdienst vertegenwoordigen. Deze diensten 

vormen één zorgpakket dat een specifiek antwoord geeft op een bepaalde zorgnood. Mede door een 

politieke, economische, sociale en technologische analyse (PEST-analyse) zal in het model ieder 

dienstenpakket gereflecteerd kunnen worden ten opzichte van de potentiële markt om van daaruit 

strategische beslissingen te kunnen nemen voor de komende bevolkingsvooruitzichten. De 

gevoeligheidsanalyse, toegepast voor het dienstenpakket dialyse, bevestigt duidelijk de positieve 

impact van het zorgtraject Chronische nierinsufficiëntie op de nierfunctie vervangende therapie.  

Keywords: Home Health Care, Value network, Smart home care, Personal informatics  



 

 vi 

 



 

 vii 

Bottom-up modelling of regulated monitoring 
services in the home environment 

Jan Suykerbuyk 

Supervisors: prof. dr. ir. Mario Pickavet, dr. ir. Sofie Verbrugge, 

Jan Van Ooteghem, ir. Frederic Vannieuwenborg, Ann Ackaert 
 

Abstract  The technical evolution offers complete new 
possibilities to give adequate and more efficient answers to 
the demand for care in the home environment. Here by the 
exchange of communication and information between 
patient and health care provider gets an important and 
crucial dimension. The organization between the different 
actors, ranging from zeroth to third-level care, will have to 
be adjusted to keep up with this evolution. This thesis will, 
resulting from demand-driven research from a curative and 
preventive care dimension, examine the impact and the 
needs required so the change in care would be experienced 
optimally by the involved actors. Starting from the value 
network a generic model was made to model the entire 
process of a service to come to a quantitative cost/benefit 
evaluation. Each activity is housed in an activity cell that 
represents a care service. All services form a care package to 
give a specific answer to a specific emergency care. Partly 
due to political, economic, social and technological analysis 
(PEST analysis) every service package will be compared to 
the potential market in order to take strategic decisions to 
the next population prospections. The sensitivity analysis, 
used for dialysis services, clearly confirmed the positive 
impact of the care process Chronic renal failure on renal 
function replacement therapy. 

Keywords  Home Health Care, Value Network, Smart 
home care, Personal informatics service 

 

I. Introduction 
Due to the 'Home Health Care' we see a noticeable change in 
the hospital landscape. This paradigm shift ensures that 
citizens take the control more seriously within a broad 
network of health care professionals. This manifests itself in 
a concentrating evolution in function of demand for care in 
the nature of disease and devolution movement where more 
and more tasks are perceived by the zeroth and first-level 
care. The key question is: how can we, at strategic, 
organizational, technical and data - content level, support 
the various actors in a socio-economically responsible way? 
The answer consists of three different aspects: developing 
and installation of the House Health Care platform, providing 
health care and the financial viability of the system.  

 

II. Objectives 
We compared the value networks studied with the real 

workflow in healthcare. What are the different roles and 
which actor will take the job for themselves? This value 
network analysis develops the foundation of a framework 
that allows evaluating and optimizing services and service 

packages. Based on each consumed resource by a particular 
actor (time, money, etc.) the costs can be charged. On the 
other hand the profit of time saving, monetary savings or 
increase in quality of life are taken into account. These 
efforts are reflected in the population projections to take a 
strategic policy decision from the results of the cost/benefit 
analysis. 

 

III. Methodology 
 

A. The value network 

The value network is made up of a care relationship between 
health care providers and care recipients. This relationship 
starts with the question of care by the care recipient and is 
answered by a health care professional who delivers this 
performance whether or not charged (monetary flow), often 
based on a medical prescription. From the European 
principle of subsidiarity is aims to keep the level of care at 
the lowest possible level (see Table 1 ) to cut costs and give 
priority to those who really need the specialized care. [1]  

Table 1: Overview care levels  

Level  Description  

Zero level care  All non-professional health care 
providers who support the care 
recipient in the direct care e.g. 
informal care  

Primary care  Direct access to care where the care 
recipient has access without 
limitation. e.g. GPs, home nurses, ...  

Second-level care  Ambulatory specialized care that the 
care recipient can consult after 
referral mainly by the GP. E.g. 
Ophthalmologist  

Tertiary care  The care recipient should be admitted 
in an institution. E.g. Hospital.  

 
B. Construction of an basic model  

The basic model consists of three main parts. First, the 
different services for this care demand are comparatively 
described together. In a second step an examination is made 
for a selected population group to determine who is eligible 
for this service. By combining these data an additional 
analysis is made to formulate the necessary 
recommendations together with a strategy for the future.  

a. Services  

A service package is a collection of various services for a 
specific health problem. One service consists of a matrix 
where the intersection of a phase and a layer makes an 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref357447767
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref357626228
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activity cell. The phases are a normal implementation flow, 
(selection, preparation, installation and support), the layers 
are divided in a strategic, organizational, technical and data 
layer. This structure takes the entire workflow into 
consideration. Each activity generates a receipt for an actor 
who calculates this by another actor and which the 
compulsory insurance may or may not take a certain 
proportion of those costs. From this financial flow a 
qualitative assessment for each activity cell is made based on 
revenue, costs and share of compulsory insurance. In the 
scenario results all inserted performance by actor and 
activity are grouped for these three categories. The Pareto 
analysis allows the user to map the cost drivers and to 
functionally start up an optimization process. See Table 2 

Table 2: Quantitative evaluation of dialysis services 
 

 

b. Population  

From the population projections, the prevalence and 
incidence are mapped for the selected region. From is 
potential population the target is distilled eligible for the 
care package.  

c. Strategy  

The adoption of care within the population gives a clear view 
of the potential market. The reflection of this quantitative 
evaluation of the service package on the potential market 
ensures that the needs can be analysed and from there 
strategic recommendations can be formulated. (see Figure 1) 

 

Figure 1: Financial adoption Flanders 

Based on the capacity of a service per year and the expected 
care a strategic plan can be made and policies can be 
determined for the population projections to 2030. (PEST 
Analysis) see Figure 2 

 

Figure 2: Overview of a strategic planning 

IV. Sensitivity Analysis  
In a first case peritoneal dialysis (PD) was modelled and 
compared with the chronic haemodialysis (HD) and 
collective auto dialysis (CAD) for the share of National 
institute for Health and Disability (NIHDI). After 100,000 
trials it reveals that the variation of the proportion is highest 
for the alternative dialysis. (PD + CAD), see Figure 

3http://translate.googleusercontent.com/translate_f - 
_Ref357537724 

 
Figure 3: Sensitivity analysis HD - PD - CAD 

This is because of the funding by the compulsory health 
insurance in HD on the basis of a fixed amount and a medical 
fee where the hospital in function of the percentage 
alternative dialysis may receive a bonus on top of this 
package. In the alternative dialysis (PD + CAD) the 
responsible dialysis centre receives a higher amount of the 
lump sum NIHDI but must vouch for the entire organization. 
The results are fully in line with the findings of the KCE 
Reports 124a [2] . The annual report of NBVN [3] shows that 
the growth of new patients in 2011 decreased by 9% 
compared to 2010 because to the implementation of the care 
process Chronic Kidney Disease (CKD). This basically means 
that the preventive care program CNI takes 7% for patients 
in relation to the curative dialysis. In a second simulation, 
these services are compared to each other for NIHDI. From 
the results it is clear that the variation of the care process CNI 
is 94% less compared to the total share of compulsory 
insurance. (See Figure 4) In other words, the costs will 
decrease for NIHDI (VVZ) when more people can be helped 
with care process CNI.  

 

Figure 4: Sensitivity analysis impact care program CNI 

Considering the different assumptions, it is clear that 
prevention in the form of care pathways has a significant 
impact on the cost of curative services for dialysis 
compulsory health insurance. 
 

V. Conclusions  
Thanks to the simple design the model is capable to evaluate 
many services in health care quantitatively and to reflect 
toward to the services and to adopt on the population 
projections by region. This allows the user to make informed 
strategic decisions and to plan long-term policies. The great 
strength of the model is the starting point for the daily 
operation. The sensitivity analysis clearly confirmed the 
preventive approach and can recommend the further 
development of the care process.  
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Inleiding 

“Withings lanceert bloeddrukmeter met iPhone-app” [28] bloklettert de iPhoneclub op haar website. In 

april 2012 opende in Nederland de eerste Dementie-modelwoning [13]. De technologische evolutie 

heeft het zorglandschap drastisch gewijzigd waardoor we de zorgvrager in zijn eigen omgeving de 

nodige zorgen kunnen aanbieden. Door de ouder wordende bevolking zien we een verschuiving van 

de gezondheidsproblemen naar latere leeftijd. Maar de technologie heeft ook een paradigmaomslag 

veroorzaakt. Informatie is een gemeengoed geworden en de zorgvrager neemt een actieve rol in zijn 

zorgproces. Hierdoor zien we een verschuiving naar vraaggestuurde zorg.  

In de literatuurstudie zal er nagegaan worden welke factoren en elementen de modellering van de 

gereguleerde monitoringsdiensten in de thuisomgeving bepalen. Welke aspecten strategische een rol 

spelen en waar we rekening mee moeten houden. De regelgeving is strikt maar biedt binnen zijn kader 

grote opportuniteiten. Ook organisatorisch zal de zorg anders aangepakt worden en zien we een 

verschuiving naar standaardprocessen zoals de zorgtrajecten. De technologische ondersteuning is 

onontbeerlijk in deze evolutie en stelt ook grotere eisen aan hard- en software maar ook aan de 

dataoverdracht. 

Vanuit deze voorstudie zal het waardenetwerk opgebouwd worden die zich onderscheidt in drie 

belangrijke delen die relevant zijn in de zorgverlening. De zorgrelatie is de relatie die wordt 

opgebouwd bij het uitoefenen van de zorg. Hiervoor kan een medisch voorschrift noodzakelijk zijn 

voor de zorgverstrekking. Het uitvoeren van deze prestatie brengt ook een monetaire waardestroom 

met zich mee.  

Deze inzichten in het waardenetwerk vormen de basis voor een kwantitatieve evaluatie waarop het 

basismodel is opgebouwd. Vanuit een dienstmodellering zal een dienstenpakket samengesteld 

worden die een antwoord vormt op een zorgvraag. In een tweede stap zal voor een bevolkingsgroep 

nagegaan worden wie in aanmerking komt voor dit behandelingspakket. Deze potentiële markt wordt 

gereflecteerd op het dienstenpakket en laat toe om een behoefteanalyse op te starten. Vanuit de 

resultaten kunnen de nodige aanbevelingen worden geformuleerd en van daaruit een strategie 

bepaald worden voor de toekomst.  

Hoewel het model algemeen is opgebouwd en een zeer breed toepassingsgebied heeft, zal het 

uitgewerkt worden voor het dienstenpakket dialyse. De bekomen resultaten worden afgetoetst met 

de praktijk ervaring en dit laat toe om de gemaakte aanbevelingen te onderbouwen.  

In de gevoeligheidsanalyse wordt de robuustheid van het model aangetoond en het effect van een 

nieuwe dienst. Op basis hiervan worden de conclusies geformuleerd en uitbreidingen voor het model 

voorgesteld.  
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Hoofdstuk 1 literatuurstudie  

1.1 Inleiding 

De technische evolutie heeft het huidig zorgmodel drastisch gewijzigd. De ‘Home Health Care’ zorgt 

er voor dat de burger sterker de regie op zich neemt binnen een breed netwerk van zorgprofessionals. 

Deze paradigmaomslag biedt totaal nieuwe mogelijkheden om de zorgvraag adequater en (kosten) 

efficiënter te beantwoorden in de thuisomgeving. Door de kort durende, maar hoog technologische 

ziekenhuisopnames is de gespecialiseerde zorgvraag groot in de thuisomgeving. Hierdoor krijgt de 

communicatie en informatie-uitwisseling een belangrijke en cruciale dimensie.  

Vanuit de literatuurstudie, zal nagegaan worden welke elementen de modellering van gereguleerde 

monitoringsdiensten in de thuisomgeving bepalen. Op strategisch vlak zijn er de richtvragen: wie is 

er verantwoordelijk voor welke informatie? Wat zijn de mogelijke strategieën om deze informatie te 

delen en zijn er relevante beperkingen of regelgevingen? Welke actor welke taak voor zich gaat 

nemen zal in het organisatorisch luik nagegaan worden. Op technisch vlak zullen de hardware en 

software mogelijkheden bekeken worden. De datacommunicatie wordt in de datalaag afzonderlijk 

besproken. 

1.2 Strategisch  

1.2.1 Paradigma omslag 

De stijgende levensverwachting brengt met zich mee dat meer mensen ouder worden. Volgens Van 

Royen [30] zal de geriatrische tsunami de gezondheidsproblemen naar een latere leeftijd verschuiven 

en zullen de chronische aandoeningen toenemen [16]. De evolutie van het internet stelt de 

gezondheidsinformatie met een muisklik voor iedereen beschikbaar. Websites zoals SeniorenNet [39] 

bieden een bron van informatie aan, waardoor de zorgvrager beter geïnformeerd is en zelf keuzes wil 

maken in zijn zorgaanbod [29]. De integratie van medisch-technologische ontwikkelingen in mobiele 

toestellen zoals bijvoorbeeld een bloeddrukmeter met iPhone-app, [28] maken het opvolgen en 

observeren van de gezondheidstoestand voor de zorgvrager zeer eenvoudig. Zorg die voorheen 

binnen een instelling werd verleend verschuift naar de thuissituatie, waardoor de zorgvrager zoveel 

mogelijk thuis kan geholpen worden.  

Deze paradigmaomslag zorgt voor een verschuiving van aanbodgestuurde zorg naar vraaggestuurde 

zorg [41]. De zorgvrager wordt in de vraaggestuurde zorg gezien als een onafhankelijk, zelfstandig 

persoon, die zelf zijn beslissingen neemt en hiervoor de eindverantwoordelijkheid opneemt. [40]. Als 

voorwaarde voor vraaggestuurde zorg moet de zorgvrager bereid zijn om deze rol actief op zich 

nemen. Steeds heeft de zorgvrager de vrijheid om de zorgverlener te kiezen en die keuze op elk 
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moment te herzien [34]. Deze paradigmaomslag zorgt voor een grote uitdaging in de 

gezondheidszorg. Iedere zorgverlener zal moeten inzicht hebben in de individuele noden en wensen 

van de zorgvrager vooraleer de zorginhoud kan gemodelleerd worden.  

1.2.2 Informatie inhoud en uitwisseling 

Om ‘home ehealth care’ mogelijk te maken is er een goede multidisciplinaire informatie-uitwisseling 

nodig. Dit betekent dat zowel de zorgverlener als de zorgverstrekker instrumenten nodig heeft om 

alle informatie te kunnen registreren op het moment dat het zich voordoet en juist die informatie kan 

opvragen die hij nodig heeft om een kwalitatieve zorg aan te bieden. In de ‘Home Health Care’ 

herkennen we drie basis componenten, namelijk het persoonlijk gezondheidsdossier, het dossier van 

de zorgverlener en de monitoring [43]. Ouderen, met meerdere chronische aandoeningen zijn 

gevoelig voor zorgovergangen. Het gevaar op ontbrekende, dubbele of tegenstrijdige informatie heeft 

in de zorgcontinuïteit nefaste gevolgen.  

Het persoonlijk gezondheidsdossier geeft de zorgvrager de mogelijkheid om zijn persoonlijke 

gezondheidsgegevens te beheren en te delen [44]. Het dossier van de zorgverlener is een verzameling 

van relevante medische, paramedische, sociale en administratieve gegevens van de zorgvrager, zoals 

bij wet is vastgelegd voor het algemeen medisch dossier [45]. Monitoring is alle informatie die 

verkregen wordt uit ‘personal medical devices’ en die voor verwerking doorgestuurd wordt naar een 

computer systeem [43]. Om op basis van deze componenten een goed georganiseerde thuiszorg aan 

te bieden is er een zorgplan nodig waarbij alle actoren weten wat er van hen verwacht wordt en wat 

ze van elkaar mogen verwachten.[46] 

1.2.3 Regelgeving 

Gezondheidsgegevens kunnen gevoelige informatie over de zorgvrager bevatten, de Privacywet 

bepaald een strikte reglementering voor het uitwisselen van deze informatie [47]. Het uitwisselen van 

gezondheidsgegevens kan, indien er aan één van drie voorwaarde is voldaan. Schriftelijke 

toestemming van de zorgvrager. Bijvoorbeeld, bij een ziekenhuisopname zal de patiënt toestemming 

geven (Informed consent) aan het ziekenhuis om het medisch verslag van deze opname door te sturen 

naar de huisarts. [46]. Er is een wettelijke meldingsplicht ter bescherming van de volksgezondheid 

bijvoorbeeld bij bepaalde infectieziekten zoals tuberculose [48]. Als laatste bepaalt de privacywet dat 

het toegestaan is om de gezondheidsgegevens van de zorgvrager te consulteren uit noodzaak voor 

het uitoefenen van de geneeskunde. Dit betekent dat er een therapeutische relatie tussen de 

zorgvrager en zorgverlener moet bestaan. Hierbij heeft de zorgverlener enkel toegang tot die 

informatie die relevant is voor het uitvoeren van de zorg [47]. De wet van de privacy bepaalt duidelijk 

dat alle informatie aangemaakt door de zorgvrager onder zijn volledig beheer valt. Dit betekent dat 

de zorgvrager bepaalt welke informatie hij met wie en wanneer wil delen, inclusief de verkregen data 

uit de ‘personal medical devices’. De zorgvrager kan steeds aan de zorgverlener vragen om 

rechtstreeks zijn patiëntendossier in te zien en onder strikte voorwaarden een afschrift verkrijgen.[3] 
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1.3 Organisatorisch 

1.3.1 Gezondheidszorg 

In deze paragraaf zal er stil gestaan worden bij de actoren in de gezondheidszorg. Hierbij kan een 

indeling gemaakt worden volgens de soort zorgverlening. De indeling in niveaus of lijnszorg laat toe 

om alle actoren te groeperen, ongeacht de zorgspecialiteit. [10] [11] Deze indeling zal verder gebruikt 

worden in de thesis. 

1.3.1.1 Soorten zorgverlening 

De zorgverlening kunnen we onderverdelen in 3 belangrijke soorten: zelfzorg, mantelzorg en 

professionele zorg. [11] 

- Zelfzorg is de zorg die de zorgvrager aan de dag legt om in zijn eigen behoeften te voorzien 

en zijn noden op te heffen. 

- Mantelzorg is de zorg die kosteloos verricht wordt door het sociaal netwerk om de zorgvrager 

heen. Kenmerkend is de persoonlijke band tussen de zorgvrager en de mantelverzorger. [17] 

- Professionele zorg is de zorg die gegeven wordt door gespecialiseerde beroepszorgverleners 

op basis van specifieke en/ of gespecialiseerde deskundigheid. Voor de uitgevoerde zorg 

rekent de zorgverlener een prestatie aan. 

1.3.1.2 Gezondheidszorg in niveaus 

De gezondheidszorg kan onderverdeeld worden in vier verschillende niveaus of lijnen. Iedere zorglijn 

heeft zijn eigen gespecialiseerde aanpak en manier van werken. Vanuit het Europees 

subsidiariteitprincipe wil men de zorg zoveel mogelijk op een zo laag mogelijk niveau houden om 

kosten te besparen en voorrang te geven aan personen die de gespecialiseerde zorg echt nodig 

hebben. [10] 

- De nuldelijnszorg of basisgezondheidszorg, omvat alle niet professionele zorgverleners die de 

zorgvrager ondersteunen in de directe zorg. De zorgvrager hoeft geen expliciete vraag te 

stellen om geholpen te worden bij bv. familie, mantelzorg, zelfhulpgroepen, … 

- De eerstelijnszorg is de direct toegankelijke zorg waar de zorgvrager zonder beperking een 

beroep op kan doen. Kenmerkend hiervoor is dat de zorgvrager zelf om hulp moet vragen. De 

zorg is algemeen en is gericht naar de zorgvrager zelf. De huisarts krijgt van de overheid een 

centrale coördinerende rol. Actoren hierin zijn de huisarts, thuisverpleegkundige, …  

- De tweedelijnszorg is de ambulante gespecialiseerde zorg die de zorgvrager hoofdzakelijk na 

verwijzing door de huisarts kan consulteren.  

- Derdelijnszorg omvat alle zorg waarbij de zorgvrager dient opgenomen te worden in een 

instelling, bv. ziekenhuis. 

  



 

 5 

1.3.2 Coördinatie gezondheidszorg 

Uit het strategische plan “Zorg dragen voor Brussel” [60] komt naar voor dat de eerste lijnszorg weinig 

gestructureerd is. Het ontbreken van middel en de grote diversiteit van de zorgverleners maakt het 

er niet eenvoudiger op. In een advies van de orde van Geneesheren op 11/04/1992 [61] op een initiatief 

van de Franse gemeenschap in verband met een ontwerp van overeenkomst tussen een centrum voor 

de coördinatie van de thuisverzorging en huisartsen, werd op Art 7,3 opgemerkt dat huisartsen 

instaan voor de continuïteit voor de verzorging. Uit gesprekken met huisartsen en andere 

thuiszorgverleners start de zorgcoördinatie vanuit de medicus. Doch door het opstarten van 

zorgtrajecten vanuit de zorginstellingen werd er meermaals opgemerkt dat het zorgoverzicht 

vervaagt voor de huisarts (Interview Dr. Luc Vanneste 19/1/2013). In de interprofessionele 

samenwerking is er een team nodig die de verantwoordelijkheid opneemt voor de zorgvrager in het 

gezondheidsbeleid. [30] 

1.3.3 Verstrekken van gezondheidszorg 

De informatietechnologie helpt de zorgverlener bij het stellen van de diagnose, het instellen van de 

behandeling en het verder observeren van de zorgvrager. Zo zal een pulse oximetrie [49] het 

zuurstofsaturatiegehalte in het bloed weergeven, een glucosemeter de bloedsuikerwaarde [56]. In 

1990 maakte Shortliffe en Perrault [59] de melding dat de zorgverlener het steeds moeilijker zal 

hebben om geneeskunde uit te oefenen zonder informatietechnologie. De technologie beïnvloedt de 

zorgverlener bij het inzicht van het ziektebeeld, het stellen van diagnose. Bijvoorbeeld zo kan een 

toestel voor het nemen van een elektrocardiogram na de afname een volledig protocol afleveren. 

Doch dit houdt ook een gevaar in waarbij de zorgverlener blind gaat vertrouwen op de technologie 

[59]. In een advies van de orde van geneesheren op 13/10/2012 [58] dient de arts in geval van 

telemonitoring de zorgvrager voorafgaandelijk informeren wat er moet gebeuren bij alarmen of 

urgente situatie. Het probleem stelt zich wanneer het systeem niet reageert op een acute situatie.  

1.4 Technisch 

1.4.1 Hardware 

Hoe ouderen langer, veiliger en zelfstandig kunnen wonen in hun thuisomgeving wordt mogelijk 

gemaakt door technologische toepassingen. Bewaking op afstand maakt gebruik van ‘Wearable 

systems’ of draagbare monitoringssystemen. Ieder systeem kent dezelfde opbouw en bestaat uit drie 

belangrijke delen [50]. Vooreerst hebben we het detectie- en data captatie systeem, die bewegingen 

en fysiologische processen detecteert. Een tweede component is de hard- en software die instaat voor 

de communicatie tussen de sensoren en het centraal systeem. Als laatste wordt de ontvangen data 

verwerkt met data-analyse technieken om klinisch relevante informatie uit te distilleren en op basis 

hiervan beslissingen te nemen. Een combinatie van sensortechnologie, micro-elektronica, 

telecommunicatie en data-analyse technieken maken dit mogelijk [56].  
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De miniaturisatie van de sensoren en de vooruitgang in de materiaalkunde maken het mogelijk om 

elektronische schakeling in textiel te integreren (e-textile based systems). Op basis van geleidende 

elastomeren worden kledingstukken vervaardigt waar een continue electrocadiografische- (ECG) en 

bewegingsmonitoring mogelijk is. Zie Figuur 1, bron [50]  

 

 

 
Figuur 1: e-textile systeem voor continue ECG en bewegingsmonitoring 

 

Bij revalidatie wordt er beroep gedaan op ‘ambient sensoren’ [50], om onopvallend zorgvragers te 

kunnen observeren in hun thuisomgeving. Zorgverleners worden verwittigd wanneer er abnormale 

patronen worden waargenomen, zoals kwaliteit van de slaap, badkamerbezoek, … [58] 

1.4.2 Software  

Na het capteren van de informatie uit de sensoren wordt de data continue doorgestuurd naar het 

centraal systeem. Data-analyse technieken evalueren de toestand van de zorgvrager en ondernemen 

volgens vooraf ingestelde patronen acties. Zoals een samenvatting maken van de medische toestand 

van de zorgvrager maar ook in noodsituatie de juiste hulpdiensten verwittigen. Deze samenvatting 

wordt opgeslagen in het elektronisch patiëntendossier [59]. Op deze basis wordt een zorgplan 

opgesteld die oa. medische informatie, medicatieschema’s, evaluatieverslagen, behandelingsplan 

over de zorgvrager bevat [46].  

1.5 Datalaag 

De datalaag wordt door velen gezien als een puur technische uitwisseling van informatie. Maar om 

informatie uit te wisselen zijn er afspraken nodig tussen de zender en ontvanger. Deze standaarden 
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worden algemeen besproken en hier kunnen we twee onderverdelingen maken: vooreerst de 

communicatie tussen het observatietoestel en het basisstation, anderzijds de informatieoverdracht 

tussen software toepassingen onderling. In de regelgeving (zie § 1.2.3) wordt heel strikt bepaald 

wanneer welke informatie mag gedeeld worden. Het is vanuit deze context uiterst belangrijk om stil 

te staan bij de beveiliging van deze gevoelige informatie. 

1.5.1 Datacommunicatie 

De CEN ISO/IEEE 11073 Medical/ Health device communication standards [49] bepaald de 

communicatie tussen gezondheidszorgapparatuur en externe computersystemen. Deze standaard 

vertrekt van drie belangrijke doelstellingen. Vooreerst moet er een ‘Real-time’ communicatie opgezet 

worden. Dit betekent dat de informatie van meerdere toestellen moet weergegeven of verwerkt 

worden in een fractie van een seconde. In een tweede doelstelling bepaalt deze standaard een ‘Plug-

and-play’ verbinding. Wat inhoud dat er zonder menselijke tussenkomst de verbinding tussen de 

systemen automatisch wordt gedetecteerd en geconfigureerd. De laatste doelstelling bevat een 

efficiënte uitwisseling van zorggegevens tussen de apparaten onderling. Dit houdt in dat de 

informatie uit de ‘Point-of-care’ systemen opgehaald, verwerkt en gearchiveerd worden zonder 

uitbreiding van de software of apparatuur. Deze normen zijn van toepassing voor persoonlijke 

gezondheidsapparaten zoals glucosemeters, pulse oximeters, weegschalen, … 

Een probleem in dataoverdracht van sensoren is de levensduur van de batterijen. Hiervoor is de 

Zigbee standaard [50] ontworpen voor draadloze verbinding tussen toestellen op korte afstand. De 

belangrijkste eigenschappen zijn: goedkoop, betrouwbaar, laagstroomverbruik, draadloos netwerk en 

ondersteunt een netwerk tot 65.000 apparaten. In deze context wordt dit veel toegepast voor het 

doorsturen van sensorgegevens en procesbesturing in de ‘Home Health Care’. 

1.5.2 Standaarden voor zorginformatiesystemen 

Om medische, administratieve en financiële gegevens elektronisch tussen zorginformatiesystemen 

uit te wisselen is in 1987 de HL7 standaard ontstaan [51]. Een softwareapplicatie die aan deze 

standaard voldoet zou in principe zonder problemen moeten kunnen samenwerken met andere 

softwarepakketten. Jaarlijks organiseert de HL7 organisatie een ‘Connection’, waar leveranciers 

onderling de HL7 compliance kunnen uittesten. Clinical Contect Object Workgroup, afgekort CCOW, 

[52] is een HL7-standaard protocol die mogelijk maakt om twee of meerdere toepassingen, die totaal 

verschillend zijn van elkaar, in ‘Real-time’ te openen met dezelfde context (zorgvrager, ingelogde 

gebruiker, …). Deze standaard moet voorkomen dat bij het wisselen van applicatie dezelfde 

zorggegevens worden gebruikt. 

1.5.3 Informatie beveiliging 

Dagelijks worden we overstelpt met berichten over beveiligingslekken zoals het Hacken van 

computers, inbreken in mail-accounts… . Wat er kan mislopen, bij het uitwisselen van informatie, kan 

in 5 categorieën ingedeeld worden [29] . Vooreerst het wijzigen van informatie (integriteit - 

authenticiteit). Het is niet de bedoeling dat een voorschrift onderweg al dan niet opzettelijk verandert 
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van therapie. Technisch zal er van het bericht een unieke wiskundige berekeningen gemaakt worden 

(Hash) zodat er bij wijziging een verschil is tussen het bericht en de Hash. Ten tweede kunnen er 

gegevens verloren gaan. Een oplossing is het gebruik van volgnummers of een ontvangstbevestiging 

(niet-afwijzing). Een derde mogelijkheid is de verdubbeling van informatie. Een zelfde voorschrift 

wordt meerdere keren aangeboden, volgnummers op de voorschriften bieden hier een oplossing. 

Alleen geautoriseerde personen mogen kennis nemen van het bericht (vertrouwelijkheid). Het 

aftappen van gegevens kan wiskundig opgelost worden door versleutelingstechnieken (crytpografie). 

De laatste categorie is de bronvervalsing waar de ontvanger van het bericht denkt dat het van iemand 

anders komt, via een elektronische handtekening (horodatering) kan dit opgelost worden. [53] 

Iedere organisatie of zorgverlener is wettelijk verplicht om de nodige maatregelingen te treffen voor 

het bewaren of uitwisselen van gezondheidsinformatie [55]. Dit betekent dat er geen toegang tot de 

gezondheidsinformatie mag verstrekt worden aan onbevoegden. Vooreerst moet de zorgverlener 

zich identificeren en autoriseren, m.a.w. wie hij is en of hij ook deze persoon is. Na deze stap zal de 

kwalificatie en de therapeutische relatie van de aanvrager gecontroleerd worden. Iedere toegang 

moet duidelijk gedefinieerd zijn door de aanvrager en kan enkel deze gegevens consulteren die van 

belangzijn voor de zorgrelatie [53]. Om de integriteit van het systeem te waarborgen moeten alle 

beweging, bewerkingen of consultatie van informatie getraceerd kunnen worden.  

1.6 Besluit 

De literatuurstudie is opgebouwd vanuit de lagenstructuren. In de strategische laag zien we een 

verschuiving van het zorglandschap naar een vraaggestuurde zorg door de technische evolutie. Deze 

paradigmaomslag zorgt er voor dat de zorgvrager zelf een actieve rol gaat innemen in zijn zorgtraject. 

Om deze multidisciplinaire zorgaanpak mogelijk te maken is een goede informatie-uitwisseling nodig 

tussen de verschillende actoren. Doch niet alle informatie kan zomaar uitgewisseld worden en de 

zorgvrager blijft eigenaar van zijn informatie. In de organisatielaag is er stilgestaan hoe de 

zorgactoren georganiseerd zijn. Hierin zien we dat de huisarts een coördinerende rol op zich neemt 

bij het verstrekken van de gezondheidszorg in al zijn facetten (behandeling, monitoring, bijsturen en 

in nood) De technische laag biedt voor hard- en software nieuwe perspectieven zoals nieuwe type 

sensoren en apparatuur die het mogelijk maken om gespecialiseerde zorg aan te bieden in de 

thuisomgeving. Hiervoor is een goede uitwisseling nodig van informatie die in al zijn aspecten werd 

besproken in de datalaag.  
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Hoofdstuk 2  Business modelling 

2.1 Inleiding 

Iedereen wil de beste gezondheidszorg die er is, maar hoe kan dit op een economisch verantwoorde 

manier? Is het mogelijk om gezondheidsinitiatieven kwantitatief te evalueren en diensten te 

optimaliseren? Zijn nieuwe gezondheidsdiensten levensvatbaar? Welke middelen zijn er nodig om de 

verwachte zorgvraag te kunnen voorzien ten opzichte van de bevolkingsvooruitzichten? In de 

volgende hoofdstukken zal er stap voor stap een antwoord geformuleerd worden op deze vragen. 

Het vertrekpunt in de zorgverlening is een dienst die aangeboden wordt voor een specifieke 

zorgnood. Vertrekkend vanuit een missie en visie vertalen organisaties en zorgverleners dit in 

meetbare prestatiedoelen. Deze prestatie-indicatoren zijn een operationele vertaling van de 

strategische doelen en worden vastgelegd in KPI’s (Key performance indicators). Door de eigenheid 

van iedere dienst zal het model vertrekken na de vorming van een dienst. De verkregen 

optimalisatievoorstellen uit het model kunnen op zich de bestaande prestatie indicatoren verfijnen. 

Economisch kan de kosteneffectiviteit van een gezondheidsdienst door ‘Quality-Adjusted Life-

Years’ (Qaly) geëvalueerd worden. [19] Een Qaly houdt rekening met de kwaliteit en de kwantiteit van 

het leven. De kwaliteit krijgt een score tussen 0 en 1, waarbij 0 gelijk is aan overleden en 1 een perfecte 

gezondheid vertegenwoordigd. Kwantiteit staat voor het aantal levensjaren dat verwacht kan 

worden. Bijvoorbeeld de kwaliteit van het leven is 0,6 en er worden nog 5 levensjaren verwacht dan 

zal de Qaly gelijk zijn aan 3 (0,6 x 5 = 3). Kan door medische behandeling de kwaliteit stijgen naar 0,8 

maar daalt de levensverwachting met 1 jaar dan zal de Qaly gelijk zijn aan 3,2 (0,8 x 4 = 3,2). Dus een 

kans op stijging van 0,2 Qaly. De economisch evaluatie van een dienst kan nu uitgedrukt worden in 

het bedrag per Qaly. Anders verwoord hoeveel moet de gezondheidszorg uitgeven per verhoging van 

één Qaly. M.a.w. een nieuwe dienst doet de Qaly met 2 stijgen (effectiviteit) maar hiervoor moet 20.000 

euro meer betaald worden. De kosten-effectiviteitsratio is gelijk aan 20.000 euro voor 2 Qaly’s of iedere 

extra Qaly kost 10.000 euro. Uit het model zullen de kosten per dienst aangeboden worden en kan de 

gebruiker met de gekende Qaly’s per dienst de kosten-effectiviteitsratio berekenen. [9] 

Om tot een kwantitatieve evaluatie te komen zal iedere dienst gemodelleerd worden. Iedere activiteit 

wordt ondergebracht in een activiteitencel die samen een zorgdienst vertegenwoordigen. Alle 

diensten samen vormen één zorgpakket die een specifiek antwoord geeft op een bepaalde zorgnood. 

Mede door een politieke, economische, sociale en technologische analyse (PEST-analyse) zal in het 

model ieder dienstenpakket gereflecteerd kunnen worden ten opzichte van de potentiële markt om 

vandaaruit strategische beslissingen te kunnen nemen voor de komende bevolkingsvooruitzichten.  
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2.2 Waardenetwerk  

Waardenetwerk is een samengesteld woord dat uit twee delen bestaat, waarde en netwerk. Waarde 

creëren betekent in deze context het aanbieden van zorg, maar ook informatie of advies door een 

zorgverlener. Deze geleverde prestaties worden al dan niet financieel vergoed. Netwerk kan gezien 

worden als één geheel, met elkaar verbonden mensen. Bijvoorbeeld: zorgverleners en zorgvragers, 

die samen in relatie gaan om een antwoord te vinden op een zorgvraag.  

Een waardenetwerk zou kunnen omschreven worden als een geheel van zorgen die in een relatie 

aangeboden worden en waarvoor prestaties kunnen aangerekend worden. Om het verschil tussen 

zorg- en monetaire waarde duidelijk te maken zal zorgrelatie staan voor de waarde die de zorg in 

relatie met zich meebrengt en de financiële stroom de geldelijke vergoeding voor de geleverde 

prestaties. In dit hoofdstuk zal er stilgestaan worden bij de inhoud van het waardenetwerk in de zorg. 

2.2.1 Opbouw 

De zorgstructuur onderscheidt drie belangrijk delen die relevant zijn in de zorgverlening: met name 

zorgrelatie, het voorschrift en de financiële stroom. Het waardenetwerk is opgebouwd uit een zorgrelatie 

tussen de zorgvrager en zorgverleners. Deze relatie start bij de vraag van zorg door de cliënt of 

zorgvrager en wordt beantwoord door een zorgverlener die hiervoor een prestatie levert en al dan 

niet aanrekent, vaak op basis van een medisch voorschrift.  

2.2.2 Zorgrelatie 

Een zorgrelatie bevat typische componenten die eigen zijn aan zorg en zorgverlening. Deze 

basisfactoren vormen een relatie in de verschillende soorten zorg. De plaats van de zorgverlening is 

bepalend voor de soort hulpverlening en de rol van de actoren in de lijnszorg. Maar welke 

componenten bepalen nu deze zorgrelatie en waarmee moeten we rekening houden tijdens het 

modeleren? 

2.2.2.1 Zorgvraag 

Iedere zorgvraag bevat typische kenmerken die eigen zijn aan de zorgrelatie. Artikel 6 van de wet 

betreffende de rechten van de patiënt [3] bepaalt dat de zorgvrager recht heeft op vrije keuze van 

zorgverlener en het recht om deze keuze te herzien. Doch dit recht is niet absoluut zoals bij 

arbeidsgeneeskunde. In de praktijk zorgt het aanbod van specialiteiten ervoor dat de zorgvrager niet 

altijd vrij kan kiezen omdat er bijvoorbeeld maar één nefroloog aanwezig is in dit ziekenhuis [20]. Dit 

belet niet dat de zorgvrager steeds een tweede advies kan inwinnen bij een andere zorgverlener en 

een behandeling kan weigeren of stopzetten. Het is cruciaal in iedere zorgrelatie dat er een 

vertrouwensrelatie ontstaat tussen de zorgvrager en zorgverlener [2]. Dit betekent een 

zorgcontinuïteit waarbij de zorgvrager binnen de gemaakte afspraken kan rekenen op de 

zorgverlener. Stoot de zorgverlener op de ‘grenzen’ van zijn hulpverlening moet een goede 

doorverwijzing mogelijk gemaakt worden. Dit vraagt de nodige flexibiliteit en overdracht van hulp 

zodat men kan verder bouwen op de gerealiseerde stappen [35]. In het volledige verzorgingstraject 
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blijft de zorgvrager steeds inspraak hebben in zijn zorgaanbod en participeert hierin mee. Hiervoor 

is een goede dialoog nodig tussen alle actoren in de verschillende soorten van zorg. 

2.2.2.2 Soorten zorgvragen 

De wijze waarop de zorgvraag zich stelt, bepaalt hoe de zorgrelatie zal aangeboden worden. Deze is 

totaal verschillend in acute situaties dan bij een chronische zorgvraag of bij een gecoördineerde 

aanpak zoals een zorgtraject.  

- Acute zorgvragen zijn volgens Veldhuijzen, [33] vragen die door de zorgvrager als acuut 

worden ervaren en kunnen niet wachten tot de volgende werkdag. Hieronder vallen niet 

alleen de levensbedreigende situaties maar ook vragen die louter met telefonisch advies 

kunnen opgelost worden. Zorgverleners in deze zorgrelatie dienen 7x24u beschikbaar te zijn 

met een antwoord op deze acute zorgvraag. Dit brengt met zich mee dat acute zorg niet te 

plannen is en om pieken op te vangen is er structurele overcapaciteit nodig. Naast de 

spoedopnamedienst in het ziekenhuis is er bijvoorbeeld steeds een peritoneaal 

verpleegkundige bereikbaar voor de thuisdialyse patiënten. 

- Chronische zorg richt zich naar zorgvragers met een chronische aandoening. Dit zijn ziekten 

die permanent aanwezig blijven en veroorzaakt zijn door een pathologische verandering die 

onomkeerbaar is. Deze ziekten kenmerken zich door een lange perioden van revalidatie, 

observatie en/of zorg. Door vergrijzing en de geriatrische tsunami [28] zien we een 

verschuiving van de gezondheidsproblemen naar een latere leeftijd en zullen de chronische 

aandoeningen toenemen. [16] 

- Een zorgtraject is een gecoördineerde aanpak, behandeling en opvolging van de zorgvraag bij 

een chronische ziekte [25]. Het vertrekpunt is een samenwerking tussen de zorgvrager, 

huisarts en specialist. Deze begint na ondertekening van een ‘zorgtrajectcontract’ door de 

verschillende actoren voor een periode van 4 jaar. Naast financiële en andere 

tegemoetkomingen krijgt de zorgvrager een persoonlijk zorgplan die toelaat om zijn ziekte 

zo goed mogelijk te behandelen.  

2.2.2.3 Plaats van de zorg 

De plaats van de zorg kunnen we in een zorgrelatie onderverdelen in vier zorgtypes. [10] 

- Intramurale zorg is de zorg binnen de muren van een zorginstelling zoals een ziekenhuis. 

- Extramurale zorg, beter bekend als de thuiszorg, is de zorg buiten de muren van een 

instelling.  

- Transmurale zorg is een samenwerking van intramurale- en extramurale zorgverleners 

waardoor de zorgvrager in zijn thuisomgeving kan verzorgd worden. Een voorbeeld is de 

peritoneaal dialyse waar de thuisverpleegkundige de dagelijkse zorg aanbiedt en daarbij, 

ondersteund wordt door de peritoneaal verpleegkundige uit het dialyse centrum.  

- Semimurale zorg is de zorg binnen de instelling en waar de zorgvrager binnen de 24 uur, na 

de behandeling, terug naar huis gaat. Een voorbeeld is nierdialyse, radiotherapie  

 

Figuur 2 geeft een overzicht van de zorgrelaties in het waardenetwerk. Iedere pijl geeft een soort 

zorgrelatie (zie §1.3.1.1) weer tussen de verschillende actoren in de lijnszorg (zie §1.3.1.2).  
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Figuur 2: Waardenetwerk: zorgrelatie 

2.2.3 Medisch voorschrift 

Om een antwoord te geven aan de gestelde zorgvraag kan de arts de nodige behandelingen en 

onderzoeken voorschrijven. Eerst zal de medische zorgverlener inzicht proberen te verwerven in de 

problematiek van de zorgvrager om tot een diagnose te komen. Hierbij kan het nodig zijn om 

bijkomende technische onderzoeken voor te schrijven zoals voor medische beeldvorming, klinische 

biologie, pathologische anatomie of genetica. Vanuit de ontvangen resultaten en het inzicht in de 

pathologie volgt een voorschrift voor paramedische zorgen (logopedie, podologie, verpleegkunde, 

kinesitherapie) en/of voor farmaceutische of andere medische producten. [24] 

Een belangrijk deel van deze zorgprestaties kunnen pas verricht worden volgens een geldig medisch 

voorschrift. In Figuur 3 is de relatie op basis van het voorschrift weergegeven. Belangrijk is op te 

merken dat door de vrije keuze van de zorgvrager, deze bepaald wie zijn zorgverleners wordt. 

Bijvoorbeeld de huisarts van wacht geeft een voorschrift voor verder neurologisch onderzoek aan de 

zorgvrager, die hiermee naar de neuroloog naar keuze gaat. Na het onderzoek stuurt de neuroloog 

zijn bevindingen door naar de aanvragende huisarts en de huisarts van de zorgvrager. De zorgvrager 

beslist zelf naar wie hij verder zal gaan voor deze zorg. 
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Figuur 3: Waardenetwerk: Voorschrift 

2.2.4 Financiële stromen 

Na een behandeling of een raadpleging bij een zorgverlener ontvangt de zorgvrager een Getuigschrift 

voor verstrekte hulp. Dit getuigschrift geeft recht op terugbetaling door het ziekenfonds waar de 

zorgvrager is aangesloten. Naast de terugbetalingstarieven zijn er nog verschillende 

tegemoetkomingen door verschillende instanties. Deze waardestromen zijn genummerd en worden 

in de volgende paragraaf nader toegelicht aan de hand van Figuur 4. 

 
Figuur 4: Waardenetwerk: Financiële stromen 
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2.2.4.1 Prestatiezorgverstrekker 

Iedere behandeling of prestatie die opgenomen is in de lijst van nomenclatuur van geneeskundige 

verstrekkingen (NGV) komt in aanmerking voor een volledig of gedeeltelijke tegemoetkoming door 

de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Figuur 4 – stroom 1, 2, 8). 

De nomenclatuurnummer(s) op het getuigschrift voor verstrekte hulp vormen het honorarium dat de 

zorgvrager betaalt aan de zorgverlener. (Figuur 5-a) Dit getuigschrift dient de zorgvrager in bij het 

ziekenfonds die de wettelijke tegemoetkoming uitbetaalt (Figuur 4 – stroom 9). Het overblijvende deel 

is de persoonlijke bijdrage of het remgeld. Bijvoorbeeld voor een raadpleging bij een geaccrediteerde 

erkende geneesheer zal deze het nomenclatuurnummer 101076 neerschrijven op het getuigschrift. 

Het honorarium bedraagt €24,15- waarvan de verplichte ziekteverzekering bij een normale 

tegemoetkoming € 18,15- voor zich neemt en het remgeld € 6,00- bedraagt. Een ander systeem is de 

derdebetalersregeling (Figuur 4 – stroom 6 + 9). Hier ontvangt de zorgvrager een factuur met enkel 

het remgeld en eventuele supplementen. De terugbetaling regelt de zorgverlener rechtstreeks met de 

ziekenfonds is verplicht voor de ziekenhuizen. De instelling heeft met zorgverstrekkers financiële 

afspraken deze stroom is weergegeven in Figuur 4 – stroom 4, 5 

 
Figuur 5: Honoraria 

2.2.4.2 Verhoogde terugbetaling 

Gerechtigden die zich in een speciale situatie bevinden kunnen een verhoogde 

verzekeringstegemoetkoming (RVV) genieten (Figuur 4 – stroom 9). Dit kan toegekend worden op 

basis van een hoedanigheid zoals invaliden of op basis van een sociaal voordeel of het OMNIO-statuut 

voor zorgvragers met lagere inkomen. Een maximum factuur (MAF) zorgt dat een gezin op jaarbasis 

niet boven een maximum moet betalen voor geneeskundige verzorging. [6]  

2.2.4.3 Geconventioneerde- en niet geconventioneerde artsen 

Voor een periode van twee jaar sluiten de artsenorganisatie een akkoord met de ziekenfondsen over 

de tarieven en honoraria die ze mogen aanrekenen (Figuur 4 – stroom 1, 2). Een geconventioneerde 

arts volgt dit akkoord. Een niet-geconventioneerde arts rekent een extra honorarium aan of 

supplement die niet terugbetaald wordt door het ziekenfonds (Figuur 5 - b). Gedeeltelijk 

geconventioneerde artsen respecteren de overeenkomsten met het RIZIV op bepaalde dagen of uren.  



 

 15 

2.2.4.4 Terugbetalingstarief – KB zorg 

De zorgverlener kan met de ziekenfonds overeenkomen om een honorarium gelijk te stellen aan het 

terugbetalingstarief, hierdoor vervalt het remgeld voor de zorgvrager (Figuur 5-c). Deze prestaties 

(Figuur 4 – stroom 7) worden het meest gehanteerd in de thuisverpleging en zijn van toepassing voor 

basisverstrekking, technische verpleegkundige verstrekkingen en forfaitaire honoraria voor 

bepaalde groepen van zorgvragers. [7] In het KB nr. 78 betreffende de uitoefening van de 

gezondheidsberoepen kan een verpleegkundige prestaties aanrekenen waar geen voorschrift van een 

arts nodig is (Figuur 4 – stroom 7). Deze B1 handeling van de verpleegkundig - technische prestaties 

wordt in het vakjargon omschreven als KB Zorg [5]. 

2.2.4.5 Forfait  

In specifieke situaties kan de zorgvrager een periodieke tussenkomst krijgen van een vast bedrag of 

forfait. Bijvoorbeeld bij een langdurige chronische ziekte waarbij de zorgvrager sterk afhankelijk is 

van anderen, is er een jaarlijkse tegemoetkoming. Dit zorgforfait wordt aan de hand van een aantal 

criteria bepaald die de graad van zorgbehoevendheid weergeeft van de zorgvrager. (Figuur 4 – stroom 

9, 10, 12) [34] 

2.2.4.6 Diensten en tegemoetkomingen 

Iedere zorgverlenende dienst zoals de Federale ziekteverzekering, de Vlaamse zorgverzekering, 

ziekenfondsen, zelfhulpgroepen bieden voordelen of diensten aan die de zorgvrager ondersteunen. 

(Figuur 4 – stroom 9, 10, 11, 12, 13) Vanuit het solidariteitsprincipe zijn verschillende 

tegemoetkomingen die de zorgvrager helpen om de niet-medische kosten te dragen. Dit kan 

bijvoorbeeld een tussenkomst zijn in de kilometerkost voor een zorgvrager die vaak naar een 

instelling moet gaan voor behandeling zoals bij nierdialyse. De Vlaamse zorgverzekering betaalt een 

maandelijkse zorgvergoeding als tegemoetkoming in de kost voor gezinszorg, poetshulp, verblijfskost 

in rusthuis of instelling. [8] Een volledige opsomming valt buiten de doelstelling van deze 

masterproef. 

2.2.4.7 Medicatie 

Ieder geneesmiddel is ingedeeld in één van de 7 vergoedingscategorieën (A, B, C, Cs, Cx, Fa en Fb) die 

de tegemoetkoming door de verplichte verzekering bepaalt. Boven op de persoonlijke bijdrage 

(remgeld) kan een supplement in rekening gebracht worden ten koste van de zorgvrager. (Figuur 5 a 

of b) Hier wil de overheid met het ‘referentieterugbetalingsysteem’ het voorschrijven van goedkopere 

medicatie stimuleren. Het ziekenhuis wijkt af van deze financiering en verrekent de vergoedbare 

medicatie op basis van tariferingseenheden. [21] 

2.3 Besluit 

Samenvattend kunnen we stellen dat de combinatie van deze drie componenten, de zorgrelatie, het 

voorschrift en de financiële stroom de basis vormen van het waardenetwerk binnen de zorgstructuur. 

Deze abstractie geeft een algemeen zicht op de complexiteit van de zorgstructuur.  
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Hoofdstuk 3 Basis model 

3.1 Inleiding 

Alle besproken componenten in het waardenetwerk vormen de basis van het onderstaand zorgmodel.  

Het model is zo samengesteld dat het in iedere bestaande of potentiële  dienstanalyse gebruikt kan 

worden. Het biedt de nodige conclusies aan bij het vormen van een strategisch besluit of hoe diensten 

geoptimaliseerd kunnen worden. De graad van detail die de gebruiker wil opnemen in het model 

hangt af van de noodzaak in zijn analyse.  

Het algemeen basismodel bestaat uit drie grote delen (zie Figuur 6). Vooreerst worden de 

verschillende diensten voor deze zorgvraag verhoudingsgewijs beschreven en samengebracht. In een 

tweede stap zal voor een geselecteerde bevolkingsgroep nagegaan worden wie er in aanmerking komt 

voor dit dienstenpakket. Door het samenvoegen van deze gegevens kan er een behoefteanalyse 

gemaakt worden van waaruit de nodige aanbevelingen kunnen geformuleerd worden samen met een 

strategie voor de toekomst.  

 
Figuur 6: Basismodel 
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3.2 Diensten 

Ieder dienstenpakket bestaat uit verschillende diensten die specifiek een bepaalde behandeling voor 

een nood aanbieden. Bijvoorbeeld het dienstenpakket dialyse voor de zorgvragers met chronische 

nierinsufficiëntie bestaat uit de diensten acute haemodialyse, chronische haemodialyse, collectieve 

autodialyse en peritoneale dialyse. Hier zal een team onder begeleiding van een arts de specifieke 

dienst of behandeling kiezen in functie van de zorgnood van de zorgvrager. De dialyse zal verder als 

voorbeeld uitgewerkt worden om de opbouw en mogelijkheden van het model te duiden (zie 

Hoofdstuk 4). Dit mag niet de creativiteit beperken om andere dienstenpakketten te analyseren zoals 

bijvoorbeeld een dienstenpakket voor eenzaamheid... In een eerste stap zal de structuur voor één 

dienst volledig uitgewerkt en daarna samengebracht worden in een dienstenpakket. 

3.2.1 Opbouw basismodel per dienst 

Het basis model bestaat uit een matrix waar het snijpunt van fasen en lagen een activiteitencel vormt 

zie Figuur 7 en zal verder worden uitgelegd in volgende paragraaf. 

 
Figuur 7: Werkstroom voor één dienst 

3.2.1.1 Fasen Structuur 

Bij het implementeren van een dienst zien we steeds dezelfde stappen of fasen terugkomen. Dit biedt 

de mogelijkheden om het traject in zijn volledige totaliteit te beschouwen. 

- In selectiefase overweegt de zorgverlener of de zorgvrager in aanmerking komt voor de 

aangeboden behandeling. 

- Na een positieve evaluatie start de voorbereiding van de gekozen dienst (voorbereidingsfase)  

- Eenmaal alle aspecten van de voorbereiding positief geëvalueerd zijn kan de installatie 

opstarten (installatiefase). 
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- Na de installatie begint de behandeling en komen we in de ondersteuningsfase (supportfase). 

Deze fase is ook de meest intensieve periode die typisch gekenmerkt wordt door een continue 

ondersteuning en waar nodig het bijsturing van de behandeling. 

3.2.1.2 Lagen structuur 

De lagen, die in de literatuurstudie (zie Hoofdstuk 1) werden toegelicht, laten toe om alternatieve 

kostenallocaties onder te verdelen in vier inhoudelijke niveaus 

- De strategische laag omvat het plan om een optimale zorgverlening aan te bieden aan de 

zorgvrager. 

- In de organisatorische laag zal de gekozen zorgstrategie georganiseerd worden. 

- De technische laag bevat alle technische aspecten die nodig zijn om de zorgvraag te kunnen 

verwezenlijken. 

- De datalaag staat in voor de digitale communicatie tussen de verschillende apparatuur.  

3.2.1.3 Activiteitencel 

Iedere activiteitencel bevat een kwantitatieve set van taken en werkstromen. Het opdelen in deze 

kleine eenheden laat in de praktijk toe dat de gebruiker gemakkelijk alle activiteiten kan groeperen 

volgens de huidige werkwijze. De daarop volgende analyse via het model zal zeer herkenbaar worden 

bij de gebruikers, wat toelaat om de verkregen resultaten op een eenvoudige manier te vertalen naar 

de actuele werkwijze om optimalisaties of nieuwe diensten uit te werken.  

De gebruikte naamgeving voor een activiteitencel is een afkorting van het snijpunt van de lagen en 

de fasen. Bijvoorbeeld: ‘Tech – Sup’ is het snijpunt van de Technische laag en Support fase. Deze notatie 

is terug te vinden in alle rekenmodellen en werkstromen (zie Figuur 7). 

3.2.2 Werkstroom basismodel 

Alle activiteiten en processen zijn gemodelleerd volgens de Business Proces Model Notatie, afgekort 

BPMN [17]. De werkstromen voor één dienst worden grafisch weergegeven in een Business Proces 

Diagram (zie Figuur 7.) Het business proces start met de strategische vraag: komt de zorgvrager in 

aanmerking voor deze behandeling of dienst? Het strategisch aftoetsen van de selectie criteria (Strat–

Sel) zal een positieve of negatieve uitkomst geven. Bij een negatieve beslissing zal een andere dienst 

overwogen worden en start het proces opnieuw voor deze dienst. )  

Voldoet de zorgvrager aan de vooropgestelde selectiecriteria, dan kan de voorbereidingsfase starten. 

In de organisatorische voorbereiding (Org–VB) worden verschillende aspecten nagegaan. 

Voorbeelden hiervan zijn administratieve formaliteiten, afspraken voor thuishulp, prospectie voor 

financiële tegemoetkoming of komt de zorgvrager in aanmerking voor een zorgtraject. De technische 

voorbereiding (Tech-VB) kan bestaan uit een evaluatie van de thuisomgeving. Hierbij kunnen vragen 

gesteld worden zoals is er voldoende verlichting? Is het sanitair voldoende uitgerust? Worden de 

voorraden op een correcte manier bewaard? In een laatste stap wordt de aanwezigheid van 

elektronische communicatie geëvalueerd in de datalaag (Data-VB). Bijvoorbeeld is er een internet 

verbinding aanwezig of niet. Bij een negatief advies in één van deze activiteitencel zal de dienst 

worden beëindigd en kan een nieuwe selectietraject doorlopen worden. Bij een positief advies in de 

voorbereidingsfase zal strategisch (Strat-VB) de beslissing worden genomen voor installatie. 
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Ook in de installatiefase kunnen verschillende activiteiten gelijktijdig worden opgestart. 

Organisatorisch (Org-Inst) worden de voorbereidende taken uitgewerkt, bijvoorbeeld opleiding van 

de zorgverleners in de thuiszorg. Technisch (Tech-Inst) worden alle aanpassingen geïnstalleerd, waar 

nodig gekeurd door een erkende keuringsorganisatie en het Data - netwerk (Data-Inst) operationeel 

gemaakt. Zodra het strategisch team (Strat-Inst) groen licht geeft dan kan bijvoorbeeld de 

thuisverzorging starten, bij negatief advies stopt deze dienstverlening. 

De supportfase doorloopt continu de verschillende lagen waarbij in periodieke of in specifieke 

situaties kan beslist worden om de behandeling bij te sturen of te beëindigen. Bijvoorbeeld strategisch 

(Strat-Sup) kan er een medische indicatie naar voor komen waar de vooropgestelde therapie 

ontoereikend is. Organisatorisch (Org-Sup) is het mogelijk dat de medische toestand van de 

zorgvrager achteruit gaat en de vooropgestelde thuiszorg het niet meer aankan. Technisch (Tech-

Sup) of bij data (Data-Sup) communicatie kunnen defecten aan apparatuur, infrastructuur voldoende 

zijn om een andere dienstverlening te kiezen.  

3.2.3 Werkstroom activiteiten cel 

Iedere activiteitencel bevat een deelproces die verschillende stappen doorloopt om tot een beslissing 

te komen. In Figuur 8 is een voorbeeld van een multidisciplinaire werkstroom uitgewerkt voor een 

strategisch selectieproces van peritoneaal dialyse.  

Na een medisch evaluatie komt de arts tot besluit dat deze dienst voor de zorgvrager een betere 

levenskwaliteit kan bieden en medisch gezien voldoet de zorgvrager aan de selectiecriteria. Tijdens 

de consultatie bespreekt de arts zijn bevindingen met de zorgvrager en stelt een intakegesprek voor 

met het paramedisch team. Hierin worden alle facetten van deze dienst grondig doorgenomen en 

mogelijke vragen beantwoord. De zorgvrager neemt voor deze dienst alle voor- en nadelen door en 

neemt een beslissing. Kan de zorgvrager zich niet vinden in de voorgestelde therapie of dienst, dan 

zal er een alternatief gezocht worden. Bij een positief antwoord kan de arts bijkomende medische 

onderzoeken aanvragen die de selectiecriteria verfijnen en de beslissing medisch onderbouwt. 

Bevestigen de medische resultaten deze keuze dan zal men overgaan naar de volgende stap. Blijkt 

hieruit dat de zorgvrager niet aan de verwachte criteria voldoet zal men deze dienst niet opstarten. 

 

 
Figuur 8: deelproces Strategisch – Selectie 
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Aan de hand van deze werkstroom kan iedere deelactiviteit kwantitatief beoordeelt worden. In het 

boven beschreven voorbeeld zal de arts een honoraria aan de zorgvrager aanrekenen voor de 

consultatie. Dit betekent een inkomen voor de arts, een kost voor de zorgvrager en de verplichte 

verzekering. Van het inkomen van de arts gaat er een deel naar de zorginstelling voor het gebruik 

van het personeel en infrastructuur. Dus met dit deel kan de instelling het loon van het paramedisch 

team betalen en nodige infrastructuur onderhouden. Hierin kan de onderzoeker zo gedetailleerd 

mogelijk gaan als nodig voor zijn onderzoek. In de volgende paragraaf, scenariosimulatie worden alle 

beschreven waardestromen toegelicht in de relatie tussen de actoren. 

3.2.4 Scenariosimulatie 

We zien dat iedere activiteit (zie Figuur 9) die een inkomst genereert voor een actor (Actor 1), deze 

doorrekent aan een andere actor (Actor 2) en waarbij de verplichte verzekering (Deel VVZ) al dan niet 

een bepaald deel van deze kosten op zich neemt. Vanuit deze financiële stroom kunnen we aan de 

hand van de beschreven werkstroom voor iedere activiteitencel een kwalitatieve evaluatie maken op 

basis van inkomsten, kosten en deel voor de verplichte verzekering. 

 
Figuur 9: Basis waardestroom 

3.2.4.1 Inkomsten 

De rubriek inkomsten geeft de actor de mogelijkheid om verschillende financiële modellen algemeen 

of zeer gedetailleerd te kwantificeren over een bepaalde periode. Het vertrekpunt is de eenheidsprijs 

van de verrichte prestatie van de zorgverlener. Waarbij het totale inkomen wordt bepaald door de 

eenheidsprijs van die prestatie te vermenigvuldigen met het voorkomen binnen een bepaalde periode 

(aantal/periode) en de kans op voorkomen van die periodes in zijn totaliteit.  

Totale inkomen = eenheidsprijs x aantal/periode x kans op voorkomen 

Eenheidsprijs: is het bedrag dat de zorgverlener aanrekent. 

Het model houdt rekening met de verschillende soorten inkomsten die besproken zijn in de financiële 

stroom (zie § 2.2.4). Onderstaand wordt de eenheidsprijs weergegeven voor iedere soort. 

(1) Forfait prestatie (zie Figuur 5-c): is het terugbetalingstarief van de verplichte verzekering.  

(2) Prestatie zorgverstrekker (zie Figuur 5- a en b): is het bedrag die de zorgverlener aanrekent. 

Voor een niet-geconventioneerde arts is dit de som van het supplement en het wettelijk 

honorarium.  

(3) KB Zorg (zie § 2.2.4.4): is het terugbetalingstarief die een verpleegkundige aanrekent voor 

een B1 handeling. 

(4) Zorgforfait (zie § 2.2.4.6): is de ontvangen forfait voor die bepaalde periode 
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(5) Km terugbetaling (zie § 2.2.4.6): is een tegemoetkoming voor de zorgvrager in de 

verplaatsingsonkosten. Hier worden de kilometers (heen en terug) vermenigvuldigd met de 

eenheidsprijs per kilometer, tot een wettelijk vastgelegd maximum bedrag.  

Bijvoorbeeld 70 km aan € 0,25/km = € 17,50-. het maximum bedrag is €15,00. De zorgvrager 

ontvangt € 15,00 als tegemoetkoming.  

(6) KM vergoeding(wet): is de wettelijke kilometer vergoeding voor een actor recht. Dit wordt 

berekent door het aantal kilometers (heen en terug) te vermenigvuldigen met de wettelijke 

kilometervergoeding. Bijvoorbeeld 20 km aan € 0.3456/km = € 6,912  

(7) Service (zie § 2.2.4.6): is het bedrag voor de aangerekende dienst 

(8) Tegemoetkoming (zie § 2.2.4.6): is de aangerekende tegemoetkoming 

(9) Tijd (uur): de eenheidsprijs bestaat uit de gepresteerde uren vermenigvuldig met het bruto 

uurloon van de zorgverlener volgens het Paritair comité 330  [36] 

(10) Werkingskost: is de aangerekende werkingskost van de instelling. Dit kan zeer ruim opgevat 

worden zoals de werkingskost per m², kost voor een voltijdse werknemer (KCE Reports 124a, 

2010) 

(11) Materiaal per stuk: is het stukprijs van het materiaal 

(12) Medicatie gemiddeld: is de gemiddelde medicatieprijs en hier wordt geen rekening gehouden 

met de vergoedingscategorie beschreven in § 2.2.4.7 

(13) Installatie: is de installatie kost 

Aantal/periode:  

Een prestatie kan éénmalig voorkomen maar ook verschillende keren in een bepaalde periode. Deze 

periode kunnen we al dan niet in rekening brengen voor de totale duur van de behandeling.  

De parameters die het model nodig heeft zijn: 

- Aantal: is de frequentie in die bepaalde periode 

- Periode: de tijdspanne waarop dit van toepassing is, heeft drie mogelijkheden: 

o De tijdspanne wordt niet meegenomen in de totale berekening van de tijdsduur 

(Éénmalig, dag, week, maand, jaar) 

o De tijdspanne wordt wel meegenomen in de totale berekening van de tijdsduur  

(dag-som, week-som, maand-som, jaar-som) 

o Een aantal prestaties zijn afhankelijk van een hoger gelegen activiteit. In het model is 

het voldoende om de onderliggende activiteit te groeperen (‘Group by’) naar de 

bovenliggende prestatie. Voorbeeld van een ‘Group by’ prestatie is de verplaatsing 

voor een consultatie. Dit bestaat uit de prestatie voor de consultatie (Actor 1) en de 

tegemoetkoming in de verplaatsing (Actor 2)  

Kans op voorkomen:  

De kans op voorkomen tijdens de periode kan op vier manieren in beschouwing worden genomen. 

- De kans is eenduidig vastgelegd en is bijvoorbeeld 1 keer 

- De zorgverstrekker weet uit ervaring het minimum (Min), het maximum (Max) en het meest 

voor de hand liggende aantal (W).  

Vanuit de PERT analyse wordt de kans berekent door: Kans = (Min + 4W + Max)/6.  

- Soms kan er enkel een inschatting gemaakt worden tussen een minimum en maximum duur 

van behandelingen. De kans is een toevalsgetal tussen deze grenzen. 

- De kans wordt overgenomen van een boven liggende prestatie door de keuze ‘Group by’ 
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3.2.4.2 Kosten 

Alle aangerekende inkomsten worden voor een andere actor aanzien als kosten. Voor dezelfde kans 

op voorkomen tijdens deze periode bekijken we de werkelijke kost voor deze actor, rekening houdend 

met de tussenkomst van de verplichte verzekering.  

De totale kost = eenheidskost x aantal/periode x kans op voorkomen  

Eenheidskost: is het deel dat ten laste is van Actor 2 (zie Figuur 9). 

(1) Forfait prestatie (zie Figuur 5-c): Door de volledige tussen komst van de verplichte verzekering 

is de kost voor de Actor 2 is nihil 

(2) Prestatie zorgverstrekker (zie Figuur 5 –a en b): de kost is het remgeld dat bepaald wordt in 

functie van het type tegemoetkoming (verhoogd of normaal) vermeerderd met het 

eventuele supplement  

(3) KB Zorg (zie § 2.2.4.4): de kost voor de zorgvrager is nihil  

(4) Zorgforfait (zie § 2.2.4.6): de kost voor de zorgvrager is nihil  

(5) Km terugbetaling (zie § 2.2.4.6): de kost voor actor 2 (Figuur 9) voor deze afstand is de 

wettelijke kilometervergoeding vermindert met de inkomsten uit km terugbetaling door 

VVZ ( zie rekenvoorbeeld Figuur 10Figuur 10) 

  
Figuur 10: Kost km terugbetaling 

(6) Km vergoeding(wet): de werkelijke verplaatsingskosten worden gerekend door het aantal 

kilometers (heen en terug) te vermenigvuldigen met de wettelijke kilometervergoeding 

(7) Service (zie § 2.2.4.6): de kost is de aangerekende dienst 

(8) Tegemoetkoming (zie § 2.2.4.6): de kost is de aangerekende tegemoetkoming 

(9) Tijd (uur): de kost zijn gepresteerde uren vermenigvuldig met het bruto uurloon van de 

zorgverlener volgens het Paritair comité 330  [36] en bijdrage voor de werkgever op het 

bruto uurloon 

(10) Werkingskost: de kost is aangerekende werkingskost.  

(11) Materiaal per stuk: de kost is het stukprijs van het materiaal 

(12) Medicatie gemiddeld: de kost is het gemiddelde bedrag dat ten laste is van de zorgvrager.  

(13) Installatie: de kost is de kost voor de installatie 

3.2.4.3 Verplichte verzekering 

In de rubriek ‘verplichte verzekering’ wordt van de aangerekende prestatie, het bedrag berekend die de 

verplichte verzekering voor zich neemt in deze periode. Dit is enkel van toepassing voor 

onderstaande prestaties 

(1) Forfait prestatie: is het terugbetalingstarief 

(2) Prestatie zorgverstrekker: is het terugbetalingstarief volgens het type tegemoetkoming 

(verhoogd of normaal)  

(3) KB Zorg: is het terugbetalingstarief 

(4) Zorgforfait: is het terugbetalingstarief 

(5) Km terugbetaling: van het aantal kilometers (heen en terug) vermenigvuldigd met de 

eenheidsprijs per kilometer tot aan een wettelijk vastgelegd maximum bedrag. 



 

 23 

Totaal Verplichte verzekering = eenheidsbedrag x aantal/periode x kans op voorkomen 

De scenariosimulatie in het model laat de gebruiker toe om per activiteitencel een gedetailleerde 

opsomming te maken van financiële stroom tussen de verschillende actoren. 

3.2.5 Dienst evaluatie  

De ingebrachte prestaties per activiteitencel in de scenariosimulatie laten toe om deze bedragen per 

actor en per activiteit te groeperen en de totalen weer te geven voor de drie rubrieken(inkomsten, 

kosten en verplichte verzekering). Deze informatie wordt samen met de vermoedelijke tijd 

samengebracht in het ‘Dashboard’. 

3.2.5.1 Inkomsten 

Per activiteitencel worden alle inkomsten eerst gegroepeerd per actor en daarna per activiteit. Dit 

overzicht geeft een duidelijk beeld waar de inkomsten zijn gesitueerd. (zie Tabel 4 in § 0) De details 

kunnen terug geconsulteerd worden voor de activiteitencel in de rubriek scenariosimulatie. Het 

algemeen totaal geeft de som van alle inkomsten weer. 

3.2.5.2 Kosten 

Op dezelfde manier worden alle kosten gegroepeerd per actor en per activiteit. Naast het numeriek 

overzicht helpt een Pareto analyse om de belangrijkste kosten in kaart te brengen per actor. (Zie 

Figuur 22 in § 4.2.1.4).  

3.2.5.3 Verplichte verzekering 

Hierin worden ook alle activiteiten in één overzicht samengebracht voor het aandeel van de 

verplichte verzekering. 

3.2.6 Dienstenpakket 

Een dienstenpakket is een verzameling van verschillende diensten voor een specifieke zorgvraag. 

Bijvoorbeeld het dienstenpakket ‘dialyse’ voor zorgvrager met nierfunctie vervangende therapie 

bestaat uit meerdere diensten (Acute haemodialyse, Chronische haemodialyse, Collectieve 

autodialyse, Peritoneaal dialyse) 

Om de verschillende diensten kwantitatief met elkaar te vergelijken is het belangrijk dat alle gegevens 

over dezelfde standaardperiode spreken. In een eerste stap worden alle resultaten omgerekend naar 

een periode van één jaar of 365 dagen. Dit laat toe om de diensten te projecteren op de 

bevolkingsvooruitzichten tot het jaar 2030. De bevolkingsprojecties zijn onderverdeeld in stappen 

van 1 jaar per leeftijd en geslacht. 

De diensten verhouden onderling volgens een bepaalde sleutel binnen het dienstenpakket. De 

praktijk leert dat de aangeboden diensten verhoudingsgewijs verschillend zijn. In het dienstenpakket 

voor dialyse neemt de ambulante chronische dialyse ongeveer 62,5% voor zijn rekening, terwijl 

peritoneaal dialyse 11,5 % van de behandeling. (zie Figuur 11). 
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Figuur 11: Werkstroom dienstenpakket 

Op basis van de beschikbare gegevens kan de kans van voorkomen op 3 verschillende manieren 

worden berekend. 

- De kans staat eenduidig vast: hier is de kans bijvoorbeeld 10% 

- Is uit ervaring de minimum (Min) en maximum (Max) kans gekend, dan zal de kans een 

volledige willekeurige waarde aannemen tussen deze grenzen. 

- Naast de minimum en maximum kans kan ook de meest voorkomende waarde (W) gekend 

zijn, dan zal de kans berekent worden via de PERT analyse. De Kans = (Min + 4 x W + Max)/6 

Door de kwantitatieve evaluatie van de diensten onderling te vermenigvuldigen met hun 

respectievelijke kansen kan het dienstenpakket in zijn totaliteit beoordeeld worden. 

De verhouding van de diensten ten opzichte van de totaliteit van het dienstpakket in de 

standaardperiode laat toe om een doelgerichte optimalisatie uit te werken. In Tabel 1 neemt de 

ambulante chronisch dialyse 62,5 % van de behandeling in en staat verhoudingsgewijs voor de 

grootste kost.  

Tabel 1 Kwantitatieve evaluatie van dienstenpakket Dialyse 

 

Dit betekent dat een optimalisatie in deze dienstverlening een groot effect zal hebben. Via de 

simulatieresultaten kan de verantwoordelijke activiteitencel geïdentificeerd worden en in de 

scenariosimulatie worden de kosten van de individuele activiteiten zichtbaar. Een optimalisatie van 

deze activiteiten resulteert in het effect op het totale dienstenpakket. Zo kan de effecten van een 

doelgerichte optimalisatie gesimuleerd worden ten opzichte van het totale dienstenpakket. 

Het model laat ook toe om het effect van een nieuwe dienst kwantitatief te evalueren binnen een 

bestaand dienstenpakket. De nieuwe dienstverlening wordt aan de hand van de eerder beschreven 
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methode gedetailleerd uitgewerkt. De resultaten uit het algemeen dienstenoverzicht worden 

opgenomen in het dienstenpakket. Na verrekening van de gegevens voor de standaardperiode kan de 

kans op voorkomen ook op dezelfde 3 manieren worden toegekend. De deelkansen voor de bestaande 

diensten worden verhoudingsgewijs verrekend via onderstaande formule.  

kans deeldienst = (100% - kans nieuwe dienst) x oude kans deeldienst   (zie Tabel 2) 

Dit laat toe om op dezelfde manier een kwantitatieve evaluatie van de verschillende diensten 

onderling te simuleren met deze nieuwe dienst ten opzichte van het dienstenpakket. Ook kan de 

gebruiker met de eerder beschreven methodes een nieuwe dienst toevoegen en optimaliseren. 
Tabel 2: Kans verdeling ten opzichte van nieuwe dienst 

 

3.2.7 Samenvatting diensten 

Het basismodel laat toe om de structuur van iedere dienst kwantitatief te evalueren aan de hand van 

de besproken stappen. Samengevat zal in een eerste stap per activiteitencel een werkstroom diagram 

aangemaakt worden. Vanuit dit diagram is het vrij eenvoudig om iedere activiteit onder te brengen 

in de scenariosimulatie van het basismodel. De eerste gegevens die inzicht geven in het inkomen, 

kosten en deel van verplichte verzekering kunnen afgelezen worden in de simulatieresultaten. Het 

algemeen dienstenoverzicht biedt een samenvatting van de impact van de resultaten voor de 

aangeboden dienst. Het verhoudingsgewijs samenbrengen van de verschillende diensten vormt een 

dienstenpakket voor een specifieke zorgvraag. Door deze gegevens kritisch te evalueren kan de 

gebruiker doelgerichte optimalisatiescenario’s uitwerken of het effect van een nieuwe diensten 

simuleren.  

3.3 Bevolkingsgroep 

Een dienstenpakket biedt een kwalitatief en kwantitatief antwoord op een bepaalde zorgvraag. Maar 

wat is de potentiële markt voor dit dienstenpakket? Om hier zicht op te krijgen dient een abstractie 

gemaakt te worden van de noodvraag en gereflecteerd ten opzichte van een bevolkingsgroep. Eerst 

wordt een regio bepaald met een bevolkingsprojectie tot het jaar 2030 waarop de prevalentie en 

incidentie in kaart wordt gebracht. Uit deze potentiële bevolkingsgroep wordt de doelgroep 

gedistilleerd die in aanmerking komt voor het zorgenpakket. (zie Figuur 12) 
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Figuur 12: Basismodel: Bevolkingsgroep 

3.3.1 Regio 

De studiedienst van de Vlaamse Regering [26] biedt cijfertabellen aan die een bevolkingsvooruitzicht 

geeft tot het jaar 2030. De bevolkingsprojecties zijn gemaakt per stappen van 1 jaar en onderverdeeld 

per geslacht en per leeftijd voor een bepaalde regio. In het model zijn deze bevolkingsprojecties 

opgenomen tot aan het jaar 2030 voor de regio Vlaanderen, West-Vlaanderen en Roeselare. Het staat 

de gebruiker vrij om de bevolkingsvooruitzichten voor een andere regio op te nemen in het model. 

3.3.2 Prevalentie en incidentie 

Prevalentie, een term uit de medisch diagnostiek, geeft aan hoeveel mensen in een bepaalde 

bevolkingsgroep op een gegeven tijdstip een bepaald probleem, aandoening of ziekte hebben. 

Incidentie is in de epidemiologie de aangroei van een probleem, aandoening of ziekte voor een 

bepaalde bevolkingsgroep in een gegeven periode. Bijvoorbeeld 13% van de bevolking heeft 

chronische nierinsufficiëntie waarvan er 0.69% in aanmerking komt voor dialyse [32] 

3.3.3 Doelgroep die in aanmerking komt voor deze diensten 

Een procentuele groep van de bevolking heeft dezelfde noodvraag of aandoening. Waarbij jaarlijks 

een bepaalde toename van de noodvraag kan worden verwacht. Slechts een deel van deze groep komt 

in aanmerking voor het beoogde dienstenpakket, dit zal jaarlijks wijzigen met een bepaalde 

percentage. Dit dienstenpakket kan uitgewerkt zijn voor een specifieke leeftijdscategorie zoals 

bijvoorbeeld voor de leeftijd tussen 20 en 75 jaar. Deze parameters worden in het model geregistreerd 

en worden na berekening in de tijdsbalk geplaatst. Voor simulaties is het zinvol om de verwachtingen 

van bepaalde jaren bij te sturen en het effect hiervan in te schatten. In Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.. is een voorbeeld uitgewerkt die in de verdere analyse wordt gebruikt met de prevalentie 

en incidentie (evolutie) voor chronische nierinsufficiëntie (CNI), waarvan een bepaalde groep in 

aanmerking komt voor dialyse. Door de opstart van het zorgtraject CNI simuleren we een daling in de 
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dialyse patiënten. In de leeftijdscategorie wordt de doelgroep bepaald van het dienstenpakket. Deze 

verwachtingen worden per jaar berekend tot 2030 en nadien kan de gebruiker een jaarlijkse 

verwachting bijsturen. 

 

 
Figuur 13:  Doelgroep bepaling 

Voor de verschillende regio’s wordt de verwachte doelgroep voor dit dienstenpakket per jaar 

berekend en grafisch weergegeven in overzichtsgrafiek (potentiële markt). Zie Figuur 14 

(De verticale as bevat het aantal zorgvragers) 

  
Figuur 14: Doelgroep dienstenpakket 

3.4 Strategie 

Door de adoptie van de zorgnood op de bevolkingsgroep is er een duidelijk zicht gekomen op de 

potentiële markt. Het reflecteren van deze kwantitatieve evaluatie van het dienstenpakket op 

potentiële markt zorgt er voor dat de behoefte kan geanalyseerd worden en van daaruit strategische 

aanbevelingen geformuleerd kunnen worden. (zie Figuur 15) 
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Figuur 15: Basismodel: Strategie 

3.4.1 Behoefte analyse 

De behoefte analyse is opgedeeld in twee delen. Een eerste aspect geeft de financiële impact weer voor 

iedere dienst binnen het dienstenpakket voor de geselecteerde leeftijdscategorie. In een tweede 

aspect wordt de potentiële markt gereflecteerd op de verschillende diensten binnen het 

dienstenpakket om de behoefte per dienst te berekenen. 

3.4.1.1 Financiële verwachtingen per regio 

Door de resultaten uit de kwantitatieve evaluatie van het dienstpakket (zie Tabel 1) te 

vermenigvuldigen met de verwachte bevolkingsgroep (zie Figuur 14) voor dit dienstenpakket worden 

de jaarlijkse inkomsten, kosten en deel van de verplichte verzekering bekomen per regio. 

Als voorbeeld wordt in Figuur 16 de resultaten van dialyse grafisch weergegeven voor Vlaanderen. 

 

  
Figuur 16: Financiële adoptie voor Vlaanderen 
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Deze informatie wordt verfijnd in de financiële adoptie per dienst, dit door de bovenstaande 

resultaten te vermenigvuldigen met de verhouding van iedere dienst ten opzichte van het totale 

dienstenpakket voor de verschillende regio’s. Grafisch zijn in Figuur 17 de inkomsten en kosten voor 

Vlaanderen als voorbeeld weergegeven voor het dienstenpakket Dialyse. 

 

 
Figuur 17: Financiële verwachtingen per dienst voor het dienstenpakket Dialyse 

3.4.1.2 Behoefte analyse per dienst 

De bevolkingsdoelgroep voor een dienstenpakket laat toe om deze gegevens te verfijnen per dienst. 

Door deze bevolkingsdoelgroep te verdelen volgens de verhouding van de diensten onderling kan er 

berekend worden hoeveel personen zullen gebruik maken van deze dienst voor een bepaalde regio. 

Als per dienst de capaciteit op jaarbasis is ingesteld, kan men berekenen hoeveel personen er op 

jaarbasis gebruik kunnen maken van deze dienst. Bijvoorbeeld één haemodialysetoestel voor 

ambulante chronische dialyse kan op jaarbasis 4 personen behandelen. Door de verwachte 

bevolkingsgroep per dienst te delen door de capaciteit bekomen we het aantal middelen die er nodig 

zijn om deze diensten aan te bieden. Op deze manier kunnen de nodige middelen afgestemd worden 

op de bevolkingsvooruitzichten. Als voorbeeld wordt in Figuur 18 grafisch de nodige middelen 

weergegeven voor de regio Roeselare. 
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Figuur 18: Nodige middelen per dienst 

3.4.2 Aanbevelingen 

Met de gegevens van de huidige capaciteit en de verwachte nood kan er strategisch beslist worden 

om diensten uit te bereiden of af te bouwen. Door rekening te houden met politieke, economische, 

sociale of technische ondersteuning kan de instelling op een onderbouwde manier bepalen welke 

middelen het wenst te investeren om de verwachte zorgvraag te beantwoorden. (PEST analyse, § 2.1) 

3.4.2.1 Inkomsten derden 

Inkomsten door derden kunnen een dienstenpakket op verschillende manier ondersteunen. Op 

politiek niveau kunnen er subsidies worden toegekend aan instellingen of verenigingen. Vaak moeten 

deze financiële tegemoetkomingen verdeeld worden over enkele jaren voor een bepaalde dienst of 

voor het volledige dienstenpakket. Economisch, technisch en sociaal worden deze giften onder twee 

vormen gegeven, een financiële ondersteuning of middelen in natura. De toekenning van de gekregen 

middelen kan op basis van een vast bedrag verdeeld worden over enkele perioden of via een 

verdeelsleutel. In het model kunnen de inkomsten toegekend worden voor het volledige 

dienstenpakket of aan een specifieke dienst. Deze inkomsten kunnen subsidies, giften in natura of 

financiële giften zijn. Volgens gemaakte afspraken worden deze inkomsten verdeeld met een 

verdeelsleutel of in vastgestelde bedragen. (Zie Tabel 3) 
Tabel 3: Inkomsten derden 

 

3.4.2.2 Strategisch beleid  

Om een strategisch beleid te kunnen voeren zal de behoefte per dienst vergeleken worden met de 

huidige capaciteit. Hier kan beslist worden om in een bepaald jaar een aantal diensten voor zijn 

rekening te nemen. Met deze gegevens wordt er een investeringsplanning opgemaakt om de nodige 

uitbreiding of afbouw in te plannen. De eigen investering voor dit jaar wordt berekend door het 

verschil van de totale financiële investeringskost en de inkomsten van derden. Op het einde van dat 
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jaar zal de capaciteit aangepast worden naar de huidige situatie en kan voor het volgende jaar een 

nieuw strategisch beleid worden uitgestippeld. 

In een grafisch overzicht worden de behoeften ten opzichte van de capaciteit weergegeven in functie 

van de bevolkingsvooruitzichten tot het jaar 2030. Als voorbeeld zie Figuur 19  

 
Figuur 19: Overzicht van een strategische planning 

3.5 Besluit  

Het basismodel is zeer eenvoudig en flexibel opgebouwd zodat het voor iedere dienstverlening kan 

gebruikt worden en de mogelijkheid geeft om bestaande diensten te optimaliseren of nieuwe diensten 

op te starten. In een eerste stap worden de diensten gemodelleerd. De gebruiker start bij de 

werkstroom analyse in ieder relevante activiteitencel. Van daaruit is het eenvoudig om alle 

activiteiten kwantitatief te evalueren per activiteitencel. Dit resulteert in een overzicht per actor en 

per activiteit, gegroepeerd voor inkomsten, kosten en aandeel voor de verplichte verzekering. Het 

algemeen overzicht bundelt alle informatie en geeft de gemiddelde tijdsduur per dienst weer. Alle 

diensten worden verhoudingsgewijs samengebracht in het dienstenpakket op jaarbasis. In een tweede 

stap wordt uit de bevolkingsvooruitzichten een groep samengesteld op basis van prevalentie en 

incidentie voor een bepaalde zorgnood. Enkel de groep die in aanmerking komt voor het 

dienstenpakket vormt de potentiële markt. Door de resultaten van deze twee stappen samen te 

brengen kan er een behoefte analyse gegenereerd worden en van daaruit een strategisch beleid. 
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Hoofdstuk 4 Modellering dienstenpakket dialyse 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal het eerder beschreven model uitgewerkt worden voor het dienstenpakket dialyse. 

Na een korte medische situering wordt er ingezoomd op thuis peritoneaal dialyse. De huidige werking 

van deze behandeling zal het modelleringsproces beter doen begrijpen. Nadien zal deze dienst 

samengevoegd worden in het behandelingspakket dialyse en gereflecteerd worden op de 

bevolkingsgroep om de potentiële markt in kaart te brengen. Waarop een strategische en 

kwantitatieve evaluatie zal geformuleerd worden. Alhoewel zo goed als mogelijk is het niet evident 

om correct cijfermateriaal te vinden en daarom worden de gebruikte waarden enkel illustratief 

gebruikt. Dit praktisch voorbeeld zal het model concreter maken voor de gebruiker. 

4.2 Situering dienstenpakket dialyse 

Wanneer de nieren onvoldoende de aanwezige afvalstoffen en het overtollige vocht kunnen 

verwijderen zal er overgegaan worden tot dialyse. De meest gebruikte techniek is de haemodialyse. 

Het bloed wordt door een kunstnier gepompt waar de afvalstoffen door osmose uit het bloed worden 

verwijderd. Het gezuiverde bloed wordt nadien terug in het lichaam gebracht. De dialyse vindt plaats 

in een acuut dialyse centrum of low-care centrum (Collectieve autodialyse of CAD). Bij peritoneaal 

dialyse neemt het buikvlies (peritoneum) de werking van filter op zich. Het dialysaat wordt in de 

buikholte gebracht en zorgt tijdens het verblijf dat de afvalstoffen uit de bloedbaan worden 

verwijderd. Dit kan op twee manieren gebeuren. Bij de continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD) 

blijft het dialysaat 4 uur lang in de buikholte en 4 maal per dag wordt het vervangen, wat ongeveer 45 

minuten in beslag neemt. Een andere techniek, Continuous Cycling Peritoneal Dialyse (CCPD of APD), 

maakt gebruik van een cycler of wisselaar die tijdens de nacht korte spoelingen uitvoert. Dit biedt als 

voordeel dat er overdag hooguit één CCPD moet gebeuren waardoor de zorgvrager overdag zijn 

normale leven kan opnemen. [13]  

4.2.1 Thuis peritoneaal dialyse (PD) 

Het dialysecentrum in Roeselare heeft een uitgebreide ervaring met het opstarten en opvolgen van 

peritoneaal dialyse patiënten in de thuisomgeving. Uit een gesprek met het peritoneaal dialyseteam 

werd de aanpak gestructureerd uitgeschreven voor een CCPD behandeling in de thuisomgeving.  
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4.2.1.1 Aanpak home peritoneaal dialyse 

 Selectiefase: 
o De nefroloog, het peritoneaal dialyseteam en de patiënt beslissen samen voor het 

opstarten van de thuis peritoneaal dialyse. 

 Voorbereidingsfase:  
o Ziekenhuis 

 Plaatsen van een abdominale katheter en het verrichten van een proef 
spoeling. Alles wordt nadien steriel afgedekt. 

 De volgende proefspoeling volgt na één week, dan na 2 à 3 weken. 
o Thuis prospectie door technieker van het dialyse centrum 

 Is er veilige stockage van het dialyse materiaal mogelijk? 
(voldoende ruimte, droog, correcte temperatuur, hygiënisch) 

 Controle van de aarding. Voldoen deze niet dan zullen er aardingspinnen 
bijgeplaatst worden samen met een bijkomende verliesstroomschakelaar. 

 Controle van de netspanningspunten. Zijn er onvoldoende dan zullen er 
stopcontacten bijgeplaatst worden. 

 Is er voldoende verlichting waar het dialyse apparaat komt te staan? 
 Voldoet de sanitaire installatie? (toilet, uitgietruimte) 

 Installatiefase 
o Organisatorisch  

 Opleiding van de patiënt in het ziekenhuis (duurt ongeveer 1 week) tot deze 
volledig zelfstandig een correcte dialyse kan uitvoeren. De mantelzorger 
heeft louter een ondersteunende functie. 

 Opleiding van de gekozen thuisverpleegkundige die instaat voor de 
verzorging 

 Na de eerste week thuis dialyse volgt er een eerste controleconsult. 
Verloopt de thuisdialyse goed komt de patiënt om  de 4 weken op controle.  

o Technisch 
 Aanpassen van de thuisomgeving volgens de aanbevelingen tijdens de 

voorbereiding.  
 Technische keuring van de thuisomgeving  
 Installeren van het CCPD cycler toestel door de technieker van het dialyse 

centrum en de leverancier van het toestel 
 Leveren van het materiaal voor dialyse (spoelvloeistof, verzorgingsgerief, …) 

volgens de afspraken met de firma en de interne apotheek 

 Supportfase 
o Organisatorisch 

 De thuisverpleegkundige komt dagelijks bij de patiënt voor de verzoring. 
 Een wachtdienst van PD verpleegkundigen geeft telefonische ondersteuning 

bij vragen of problemen  
 In het CCPD cycel toestel plaatst de patiënt een type smart card waar alle 

data van de dialyse wordt weggeschreven. Tijdens de consultatie evalueert 
de nefroloog de thuisdialyses en stelt de behandeling in voor de komende 
weken. 

o Logistiek 
 Per week wordt de thuisvoorraad telefonisch doorgegeven aan de firma. 

Deze materialen worden op vaste tijdstippen de in week daarop geleverd 
door de leverancier. 

 Het nodige verbandmateriaal, steriele handschoenen, katheters enz. krijgt 
de patiënt mee na de consultatie bij de nefroloog. 

o Technisch 
 De leverancier staat in voor het volledig beheer, de plaatsing, onderhoud en 

support van het geleverde materiaal. 
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4.2.1.2 Werkstroom 

De beschreven aanpak wordt in een eerste stap onderverdeeld per activiteitencel uit het basismodel. 

Daarna wordt er voor iedere activiteitencel een werkstroomdiagram opgesteld (zie § 3.2.3). 

In Figuur 20 is de werkstroom grafisch weergegeven voor de activiteitencel Org-sup.  

 

 
Figuur 20: Werkstroom Org-sup Peritoneaal dialyse 

Door of aan de patiënt, zal een advies of hulpvraag gesteld worden. Bijvoorbeeld heeft de patiënt een 

probleem tijdens de dialyse zal dit eerst samen met de partner (Mantelzorg) besproken worden. Is er 

geen oplossing zal er advies gevraagd worden aan de thuisverpleegkundige of aan PD 

verpleegkundige. Is er geen antwoord op deze zorgvraag zal de thuisdialyse stopgezet worden en 

wordt de patiënt verwezen naar het dialysecentrum. Voor de logistieke stroom contacteert de patiënt 

op vaste tijdstippen de firma die de week daarop de het ontbrekend materiaal levert.  
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4.2.1.3 Modellering 

Op basis van de beschreven werkstroom (zie Figuur 20) zal de financiële stroom opgemaakt worden 

zoals weergegeven in Tabel 4. De gebruiker kan hier volgens wens zo gedetailleerd gaan als nodig.  

 
Tabel 4: Inkomsten voor activiteitencel Org-Sup Peritoneaal dialyse 

Voor peritoneaal dialyse rekent het ziekenhuis een honorarium voor CCPD met verpleegkundige 

assistentie aan per week of per dag. Uit deze vergoeding moet het ziekenhuis de artsen en de 

thuisverpleegkundigen betalen voor hun prestaties. De 7x24u wachtdienst door de PD 

verpleegkundigen vallen onder de rubriek ‘werkingskost ziekenhuis’. Het ziekenhuis staat ook in voor 

de medicatie en het nodige materiaal in de thuis dialyse.  

Om de 6 weken komt de patiënt op consultatie bij de nefroloog en krijgt voor de verplaatsing een km 

vergoeding. Tevens ontvangt de patiënt een jaarlijkse tegemoetkoming voor vuilzakken en krijgen de 

mantelzorgers een maandelijkse ondersteuningspremie. 

Vanuit de opgesomde inkomsten kan nu het totaal worden berekend voor de verwachte periode. 

Tevens zijn deze inkomsten kosten voor een andere actor. Deze worden samen met het aandeel dat 

de verplichte verzekering voor zich neemt berekent voor de verwachte periode. 

Bijvoorbeeld het bedrag dat het ziekenhuis ontvangt voor de thuisdialyse zal integraal worden 

terugbetaald door de verplichte verzekering via het derde betalers systeem. Hiervoor staat het 

ziekenhuis in voor een aantal activiteiten die dit als kost aanziet. De zorgvrager moet enkel tussen 

komen in eventuele supplementen voor de medicatie. (zie Tabel 5) 

 
Tabel 5: Kosten en VVZ voor activiteitencel Org-Sup Peritoneaal dialyse 
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4.2.1.4 Aanbevelingen 

In het algemeen dienst overzicht (Dashboard) worden alle gegevens samengebracht. Hieruit kunnen 

we aflezen dat voor de verwachte periode de meeste effort bevindt in de activiteitencel 

Organisatorisch-Support. Een optimalisatie zal in deze activiteitencel het meest effect hebben. 

 

 
Figuur 21: Algemeen dienst overzicht voor Peritoneaal dialyse 

Om de grootste kosten in kaart te brengen zal er voor deze activiteitencel de Pareto analyse 

opgevraagd worden. Die toont aan dat de grootste kosten voor het ziekenhuis situeren in de rubriek 

Service, Materiaal per stuk en werkingskost. De servicekost omvat het honoraria voor de artsen en de 

verplichte prestatie die het ziekenhuis moet betalen aan thuisverpleegkundige. Een optimalisatie in 

deze activiteitengroep is hier niet aan de orde. De opportuniteiten situeren zich in het 

materiaalbeheer en de werkingskost. (zie Figuur 22) 

 
Figuur 22: Pareto analyse voor activiteitencel Org-Sup voor Peritoneaal dialyse 



 

 37 

Bovenstaande resultaten werden voorgelegd aan het dialysecentrum. Zij bevestigen de analyses. 

Op Logistiek niveau zijn er problemen bij de stockage van materiaal thuis. De producten kunnen niet 

bewaard worden volgens de voorschriften van de leverancier en de Europese richtlijn 2004/27/EC 

bepaalt dat deze producten niet meer teruggenomen mogen worden om in het commercieel circuit 

te brengen. De niet gebruikte materialen zijn een verloren kost voor het ziekenhuis. Als na een tijdje 

de PD verpleegkundige een thuisbezoek brengt treft ze vaak een te grote voorraad aan, met veel 

vervallen producten. Samengevat ligt er bij de zorgvrager thuis een te grote voorraad die niet op de 

juist manier bewaard wordt.  

Een oplossing kan zijn om het Kanban of vol-leeg principe toe te passen. De nodige voorraad wordt 

berekent op 1,5 kanbans per periode met een ½ kanban als veiligheidsstock. Het volume van de 

voorraad vermindert en de zorgvrager wordt verplicht om de producten volgens het FIFO principe 

(First in, First out) te gebruiken. Dit zorgt voor een beperkte voorraad zonder vervallen producten.  

Werkingskost: Bij telefonische oproepen kan het probleem dikwijls niet correct worden ingeschat 

door de PD verpleegkundige. Het zou een hele hulp zijn om de instellingen van de CCPD Cycler te 

kunnen uitlezen om een beter zicht te krijgen op het verloop van de dialyse. 

Een Webcam kan al veel problemen oplossen. De PD verpleegkundige kan zicht krijgen op de 

opstelling van het dialysetoestel maar ook kan aan de zorgvrager gevraagd worden om de 

punctieplaats in beeld te brengen.  

Voor de vragen i.v.m. de CCPD Cycler zou het handig zijn om het toestel met het dialyse centrum 

te laten connecteren. Bij vragen kan de PD verpleegkundige de dialyse data analyseren en bijsturen 

waar nodig. Het CCPD Cycler toestel is hiervoor uitgerust maar er is nog geen technisch ondersteuning 

voorzien in het centrum. Anderzijds moet de patiënt toestemming geven om de data van het toestel 

door te sturen naar het centrum. Dit kan opgelost worden door een ‘inform concent’ vooraf te laten 

ondertekenen. 

Stel dat door de bovenstaande aanpassingen voor de werkingskost per week een besparing van 

€8.59 kan bekomen worden, dit door een betere support tijdens de wachtoproepen en verminderde 

administratieve kosten voor het voorraadbeheer (per week € 68.59  € 60.00). Door een kleinere 

voorraad thuis daalt de verloren voorraad waardoor we kunnen aannemen dat de weekkost 

vermindert tot € 200,00 (per week 212.10  € 200). In dezelfde verhoudingen wordt ook de dag kost 

aangepast voor deze activiteiten. Dit kan een jaarlijkse kostenbesparing meebrengen van € 3039,00 of 

3.5%. 
Tabel 6: Simulatie kost optimalisatie 
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LET OP: deze bedragen zijn een realistische inschatting maar NIET de exacte cijfers. Hier wordt de 

eenvoud aangetoond hoe een optimalisatie er kan uitzien. 

4.2.2 Dialyse 

Het dialyse dienstenpakket bestaat uit verschillende diensten zoals eerder vermeld. Uit de literatuur 

en ervaring in het dialyse centrum Roeselare kan er een realistische inschatting gemaakt worden van 

de onderlinge verhouding van deze diensten. De prijs van de behandelingen op zich in het 

dialysecentrum is ruwe inschatting maar laat toe om de flexibiliteit van het model te duiden. 

4.2.2.1 Dienstenpakket 

De andere diensten, ambulante chronische haemodialyse, acute haemodialyse en collectieve 

autodialyse werden op dezelfde manier gemodelleerd. Deze resultaten worden samengevoegd en 

verrekent voor een periode van 365 dagen of 1 jaar.  

In Vlaanderen worden er 60.9% in de high care dialyse en 29.8% in de low care haemodialyse 

verzorgd. Het aantal patiënten met een peritoneaal dialyse komt op 9.3%. [15] In het dialyse centrum 

Roeselare worden 285 hemodialyse patiënten ambulant behandeld en zijn er 32 patiënten die thuis 

peritoneale dialyse uitvoeren. (Bentein J. 19/12/2012) 

Voor het centrum Roeselare komt dit neer op 10,1 % peritoneaal dialyse patiënten en 1,2% acute 

dialyses in de high care. Deze cijfers worden in Tabel 7 ondergebracht in de rubriek voorkomen. 

Tussen een ruime spelingsmarge (minimum en maximum) laten we een toevalsgetal generen (kans) 

die daarna verhoudingsgewijs aangepast wordt naar 100% (verdeling). 

 
Tabel 7: Verhouding diensten t.o.v. het dienstenpakket dialyse 

Dienst Voorkomen Min Max Kans Verdeling 

Ambulant chronische haemodialyse  60% 58% 62% 60.5% 60.1% 

Acuut ziekenhuis dialyse  0.9% 0.5% 1.5% 0.8% 0.8% 

Collectieve autodialyse  29.8% 28% 32% 29.9% 29.7% 

Peritoneaal dialyse  9.3% 7% 11% 9.4% 9.3% 

Totaal  100% 93.5% 106.5% 100.5% 100% 

Aan de hand van deze verdeling kan de impact op jaarbasis gevisualiseerd worden (zie Tabel 8) 

 
Tabel 8: Financiële impact dienstenpakket dialyse 

 Totale behandeling Kans Inkomsten Kosten VVZ 

Ambulant Chronische Haemodialyse 60,1%  € 39 487,57   € 16306,16   € 23385,92  

Acuut ziekenhuis chronische dialyse 0,8%  € 2862,12   € 1110,2   € 1686,17  

Collectieve autodialyse 29,7%  € 21589,78   € 9178,94   € 14687,98  

Peritoneaal dialyse 9,3%  € 7 966,62   € 2 994,71   € 4 973,21  

Totaal   € 71906,10   € 29590,04   € 44733,28  
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4.2.2.2 Basis voor de aanbevelingen 

Deze opstelling laat op een eenvoudige wijze toe om het effect van een verschuiving binnen een dienst 

ten opzichte van het dienstenpakket te visualiseren. Stel dat het aandeel van de peritoneaal dialyse 

zou stijgen naar 12% tegen over het huidige diensten, Zie Tabel 9. 
 

Tabel 9: Financiële impact bij verschuiving Peritoneaal dialyse 

Totale behandeling Kans Inkomsten Kosten VVZ 

Ambulant Chronische Haemodialyse 58.4%  € 38 330,66   € 15 828,42   € 22 700,75  

Acuut ziekenhuis chronische dialyse 0,8%  € 2778,27   € 1077,71   € 1636,77  

Collectieve autodialyse 28.8%  € 10957,24   € 8910,02   € 14257,65  

Peritoneaal dialyse 12.0%  € 10 231,18   € 3 845,97   € 6 386,87  

Totaal   € 72297,34   € 29662,11   € 44928,04  

Bij het vergelijken van de beide resultaten valt op dat de impact op de jaarlijkse kost en aandeel voor 

de verplichte verzekering klein is (zie Tabel 10) 
 

Tabel 10: Financieel resultaat verschuiving Peritoneaal dialyse 

Peritoneaal dialyse Inkomsten Kosten VVZ 

Aandeel: 9.3%  € 71906,10   € 29590,04   € 44733,28  

Aandeel: 12%  € 72297,34   € 29662,11   € 44928,04  

Verschil  € 391,24  € 72,07   € 194,76 

Procentueel 0,54% 0,24% 0,44% 

Ondanks de ruwe inschatting van de werkelijke bedragen laat het model toe om een basis aan te 

bieden voor aanbevelingen. Uit bovenstaande resultaten is af te lezen dat een groter aandeel van 

peritoneaal dialyse een toename in kosten en aandeel van de verplichte verzekering meebrengt. 

4.3 Bevolkingsgroep 

Zowel de prevalentie als incidentie voor chronische nierinsufficiëntie is sterk leeftijdsgebonden. Door 

de ouder wordende bevolking zien we toename van CNI. Slecht een klein deel van deze groep komt in 

aanmerking voor een nier vervangende behandeling. In de analyse zal een gemiddelde in 

beschouwing genomen worden volgens geraadpleegde studies. 

4.3.1 Prevalentie en incidentie 

Uit het onderzoeksproject Intego bij de Vlaamse huisartsen blijkt dat in 2008, 10 % van de mannelijke 

en 16% van de vrouwelijke patiënten een gedaalde nierfunctie hebben. De incidentie verhoogd met 

de leeftijd [32]. In 2011 werden in Vlaanderen 4392 patiënten gedialyseerd wat neerkomt op 0.55% van 

de CNI patiënten. De incidentie in Vlaanderen van nieuwe dialyse patiënten daalt met 9% van 2010 

naar 2011 door de implementatie van het zorgtraject ‘Chronische nierinsufficiëntie’. [15]  
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4.3.2 Potentiële markt 

Door de opstart van het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie is er een incidentie daling met 9% in 

2011. [15] Er wordt aangenomen dat dit niet lineair zal verder afnemen. Voor een realistische 

inschatting nemen we een jaarlijkse daling van 1% voor de volledige bevolking (zie Tabel 11). 
Tabel 11: Basisgegevens potentiële markt 

Bevolking Prevalentie Incidentie Dialyse Evolutie  Leeftijdscategorie   

Man 10,00% 0,70% 0,54% -1,00%  leeftijd van 0 jaar 

Vrouw 16,00% 0,80% 0,56% -1,00%  leeftijd tot 110 jaar 

Totaal 13,00% 0,75% 0,55% -1,00%  Interval 25 jaar 

De ingebrachte waarden worden berekend volgens onderstaande formules voor de volgende jaren en 

uitgezet ten opzichte van de verschillende regio’s ( grafische weergave, zie Figuur 23) 

Prevalentie percentage voor jaar +1 = jaar x (1 + incidentie percentage) 

Dialyse percentage voor jaar +1 = jaar x (1 + evolutiepercentage) 

 
Figuur 23: Bevolkingsvooruitzichten dialyse 

Volgens de vooruitzichten zal ondanks een toename van CNI de zorgvraag niet verhogen voor nier 

vervangende therapie (NVT) zoals dialyse. Uit verschillende rapporten wordt er verwezen naar de 

positieve effecten van het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie. (zie § 5.4 

4.4 Strategie 

De verkregen resultaten worden samengevoegd en laten toe om strategische beslissingen te nemen. 

Eerst zal er nagegaan worden hoe groot het aandeel van de verplichte verzekering is t.o.v. de 

statistische gegevens van het RIZIV. Een stap verder zal er vanuit de bevolkingsvooruitzichten een 

voorspelling gemaakt worden voor het aantal plaatsen die nodig zijn om dialyse aan te bieden voor 

een regio. De informatie ontbreekt om in een stap verder een financiële beleidsstrategie uit te 

stippelen. Met dummy gegevens zal de mogelijkheid van het model aangetoond worden. 
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4.4.1 Financieel aspect 

Het KCE Reports 124a [12]geeft aan dat er in 2010 ongeveer 7000 dialyse patiënten in België zijn. Uit 

de statistische gegevens van de geneeskundige verzorging [22] in 2010 is er 370,813 miljoen euro 

uitgegeven aan de dialyse door de verplichte verzekering, waarvan 348,875 miljoen euro aan 

ambulante dialyse of 94,1% en 21,938 miljoen euro of 5,9% aan gehospitaliseerde dialyse. Dit komt 

neer dat de verplichte verzekering in 2010 ongeveer 53000 euro per dialyse patiënt per jaar heeft 

uitbetaald, wat volgens Annemans [1] ook de grens is van het sociaal aanvaarde die een gemeenschap 

wil betalen. 

4.4.2 Behoefte analyse per dienst 

De adoptie op de bevolkingsvooruitzichten heeft het marktpotentieel in kaart gebracht. In een 

volgende stap kunnen we de capaciteit van het materiaal vertalen in de behoefte om de vraag te 

beantwoorden. Een haemodialyse toestel kan 4 patiënten per jaar behandelen. Om de twee dagen 

moet iedere patiënt terug gedialyseerd worden en een haemodialyse neemt 4 u in beslag per patiënt. 

Dus één patiënt in de voormiddag, één in de namiddag zodat met hetzelfde toestel de volgende dag 

terug twee nieuwe patiënten behandeld worden, wat resulteert in een capaciteit van 4 patiënten op 

jaarbasis. (zie Tabel 12)  
Tabel 12: Capaciteit configuratie 

Per diensten op jaarbasis   

Aantal personen per dienst op jaarbasis 

Ambulant Chronische Haemodialyse 4 

Acuut ziekenhuis chronische dialyse 4 

Collectieve autodialyse   4 

Peritoneaal dialyse   1 

Door deze capaciteit te adopteren op de bevolkingsvooruitzichten kan de nood in kaart gebracht 

worden, voor iedere regio. Naast de numerieke waarden geeft Figuur 24 grafisch de behoefte weer 

voor Vlaanderen.(verticale as geeft het aantal toestellen weer) 

 
Figuur 24: Materiaal vooruitzicht 
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4.4.3 Strategiebepaling 

Vanuit deze informatie kan er op een eenvoudige manier voor ieder jaar een beleid bepaald worden. 

De informatie in Tabel 13 is louter ter illustratie. 
Tabel 13: Strategiebepaling 

 

Door het aantal nodige toestellen te vergelijken met de huidige capaciteit kan de nood bepaald 

worden. Strategisch neemt men een positie in door bijvoorbeeld 80% van de regio te voorzien in de 

behoefte. Dit geeft de nodige investering weer in het aantal toestellen Dus vanuit de huidige situatie 

en de wensen kan er een beleidsplanning opgemaakt worden.(zie Tabel 14) 

Tabel 14: Beleidsplan 

 

4.5 Besluit 

De modellering van een bestaand dienstenpakket heeft de verwachte mogelijkheden concreet in kaart 

gebracht. Vanuit de interviews met de peritoneaal verpleegkundigen werden de werkstromen 

gevisualiseerd en kon het model opgebouwd worden. De eerste resultaten uit de Pareto analyse 

bevestigden de optimalisatievoorstellen van de verpleegkundigen en konden cijfermatig onderbouwd 

worden. Na het modelleren van de andere diensten werden deze verhoudingsgewijs samengevoegd 

in het dienstenpakket dialyse. Simulatie met de verhouding onderling, kan onmiddellijk het monetair 

effect tonen ten opzicht van het jaarlijks dialyse bedrag per patiënt. Vanuit de prevalentie en de 

incidentie werd de potentiële markt gevisualiseerd waarop de behoefte zichtbaar werd. Dit laat toe 

om vanuit eigen capaciteit en het vooruitzicht een concreet beleidsplan op te stellen. 
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Hoofdstuk 5 Gevoeligheidsanalyse en effect van een 

nieuwe dienst 

5.1 Inleiding 

In een eerste stap zal het aandeel van de verplichte verzekering uit het model kwantitatief 

geëvalueerd t.o.v. de statistieken van het RIZIV [22] om een graad van correctheid te bepalen. 

Rekening houdend met het model worden de resultaten op basis van toevalsgetallen bepaald. Na een 

simulatie van 100.000 verschillende situaties kunnen we de resultaten vergelijken ten opzichte van 

de statistische gegevens uit het RIZIV [22]. Op basis van deze resultaten zal een gevoeligheidsanalyse 

voor het dienstenpakket dialyse de diensten onderling vergelijken, vooral de hoge kost doet kijken 

naar mogelijke alternatieven. Uit het jaarverslag van NBVN [15] is er door de opstart van het 

zorgtraject chronische nierinsufficiëntie een incidentie daling met 9% in 2011. We nemen dit 

zorgtraject op als nieuwe dienst in het model om in de gevoeligheidsanalyses het effect hiervan te 

kunnen in schatten. 

5.2 Benchmarking van de financiële resultaten 

Om de kostprijs voor een dialyse per patiënt en per jaar met de statistieken van het RIZIV  [22] te 

kunnen vergelijken zal een analyse uitgevoerd worden op de activiteitencel Org-Sup die voor 99,6% 

(zie Figuur 21) van het aandeel van de verplichte verzekering bepaald. Er worden 100.000 simulaties 

uitgevoerd om het verhoudingsimpact van deze diensten onderling in kaart te brengen.Eerst wordt 

de impact bepaald van de aangenomen grenzen per dienst zoals onderstaande tabel weergegeven. 
Tabel 15: Verhouding diensten tussen ingestelde grenzen 

Totale behandeling Min Norm Max Deelkans 

Ambulant Chronische Haemodialyse 58,0%   62,0% 60,1% 

Acuut ziekenhuis chronische dialyse 0,5%   1,5% 0,8% 

Collectieve autodialyse 28,0%   32,0% 29,7% 

Peritoniaal dialyse 7,0%   11,0% 9,3% 

De toevalsgetallen worden gegenereerd tussen de ingestelde grenzen met een gemiddelde van de 

deelkans en met een standaard deviatie van 0.01% (zie Tabel 16) en krijgt de naam ‘Sim1’.  
Tabel 16: Simulatie verhouding diensten tussen grenzen 

Resultaten na 100.000 Simulaties Sim1 

Trials 100,000 Skewness -0.0428 

Mean  € 44,483.12  Kurtosis 2.44 

Standard Deviation  € 175.40  Minimum  € 43,888.68  

Variance  € 30,766.28  Maximum  € 45,032.43  
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Figuur 25: Forecast resultaten Sim1 

Uit de gegevens van Tabel 16 en Figuur 25 kan er afgeleid worden dat gesimuleerde resultaten uit 
het dienstenpakket dialyse binnen de vooropgestelde grenzen van het model een kleine fout marge 
heeft en de 95% zekerheid ligt binnen de +/- 2 x standaard afwijking. 
 
Om zicht te krijgen op de impact van de ingestelde grenzen zal in ‘Sim2’ toevalsgetallen worden 
gegenereerd zonder de aangeduide grenzen (zie Tabel 15) met het zelfde gemiddelde en standaard 
afwijking. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 17 en Figuur 26 
 
Tabel 17: Simulatie verhouding diensten zonder grenzen 

Resultaten na 100.000 Simulaties Sim2 

Trials 100,000 Skewness -0.0143 

Mean  € 44,725.70  Kurtosis 3.02 

Standard Deviation  € 885.07  Minimum  € 41,231.91  

Variance  € 783,340.25  Maximum  € 49,066.88  

 
Figuur 26: Forecast resultaten Sim 2 

De gemiddelde waarde van Sim2 ligt binnen de 95% zekerheidsgrenzen van de Sim1. Procentueel is er 

een afwijking van 0.54% ten opzichte van elkaar. De foutmarge gezien vanuit Sim2 bedraagt 27% van 

de standaard deviatie. De afwijking tussen de gemiddelden uit Sim2 en het toevalsgetal uit het model 

(zie Tabel 8) is te verwaarlozen.  

- Gemiddelde waarde uit het model: € 44733,28 

- Gemiddelde waarde Sim1: € 44,483.12 

- Gemiddelde waarde Sim2: € 44725,70.  
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Hieruit kunnen we besluiten dat het gemiddelde zonder grenzen (Sim2) een kleine afwijking heeft 

t.o.v. de simulaties binnen de vooropgestelde grenzen (Sim1) en het toevalsgetal uit het model. Dus 

de afwijkingen zijn verwaarloosbaar en er zal verder gerekend worden met gemiddelde waarde uit 

Sim2 (Tabel 17). 

Uit het KCE Reports 124a [12] en uit de statistische gegevens van de geneeskundige verzorging [22] 

werd er door de verplichte verzekering ongeveer 53000 euro per dialyse patiënt per jaar heeft 

uitbetaald in 2010. Om deze te vergelijken met de waarden van 2013 moeten we rekening houden met 

de inflatie van de respectievelijke jaren. Met onderstaande formule worden waarden verrekend. 

(f2010, f2011, f2012 zijn de inflatiefactoren voor het aangeduide jaar cfr. Triami Media. [27] 

 

𝐺𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 2013 =  
𝐺𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 2010

(1 + 𝑓2010)(1 + 𝑓2011)(1 + 𝑓2012)
 

𝐺𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 2013 =
53000

(1 + 3.10%)(1 + 3.49%)(1 + 2.23%)
= 58000 

Dus omgerekend naar 2013 komt dit neer op ongeveer 58000 euro per dialyse patiënt per jaar. In 

vergelijking met de gemiddelde waarde uit Sim2 zien we dat het aandeel van de verplichte 

verzekering uit het model 77,35% van de omgerekende kost is.  

Dit betekend dat de prestaties in het model voor de verplichte verzekering ongeveer 22% onderschat 

zijn. Dit bevestigd duidelijk dat het niet zo evident is om correct cijfermateriaal te vinden zoals 

vermeld in § 4.1. Doch de kosten als de inkomsten zijn verhoudingsgewijs afhankelijk van het aandeel 

van de verplichte verzekering. Hierdoor zal bij verdere berekening en simulaties een aanpassingen 

doorgevoerd worden volgens deze coëfficiënt.  

In een volgende stap zal de simulatie, SIM 2 opnieuw uitgevoerd worden samen met een variatie van 

de correctie coëfficiënt. We simuleren 100.000 keer de waarde van de correctie coëfficiënt (77%) 

volgens een normaal verdeling en met een standaard afwijking van 8% om het huidig aandeel van de 

verplichte verzekering in te schatten. Met deze grote standaard afwijking willen we het effect van de 

simulatie visualiseren in de gevoeligheidsanalyse (zie Tabel 18 en Figuur 27).  
Tabel 18: Simulatie verhouding diensten na correctie 

Resultaten na 100.000 Simulaties 

Mean  € 58,411.26  Skewness 0.6670 

Standard Deviation € 6,145.31 Minimum  € 39,280.33  

Variance  € 37,764,859.41  Maximum  € 103,847.78  

 
Figuur 27: Forecast correctie Coëfficiënt 
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Uit bovenstaande resultaten zal het aandeel van de verplichte verzekering met 95% zekerheid 

variëren tussen €48.000 en €72.000 per dialyse patiënt en per jaar. Met een grotere kans dat de waarde 

boven het gemiddelde van 58000 euro per dialyse patiënt per jaar zal stijgen.  

Het loont de moeite om in een volgende stap na te gaan welke impact de alternatieve behandeling 

heeft t.o.v. de ambulante chronische haemodialyse.  

5.3  Gevoeligheidsanalyse van het dienstenpakket dialyse 

Voor de gevoeligheidsanalyse wordt de acute haemodialyse niet in beschouwing genomen. Door het 

acuut karakter zijn dit kortlopende behandelingen die meestal uit één sessie bestaan, dit ter 

voorbereiding van een chronische behandeling.  

Uit de simulatieresultaten is af te lezen dat de variatie op de kosten voor een ambulante chronische 

haemo- en peritoneaal dialyse de grootste impact zal hebben. Deze bevindingen worden bevestigd in 

het KCE Reports 124a [12], 2012. Het rapport maakt melding dat de personeelskost het grootste 

kostenbestanddeel vormt voor het ziekenhuis. Voor peritoneaal dialyse bevinden de kosten zich in 

de consumptie van goederen (dialysespoelvocht, dialyse materiaal). Dit is een bevestiging van de 

eerder gemaakte aanbevelingen voor peritoneaal dialyse in §.4.2.1.4 

 
Figuur 28: Gevoeligheidsanalyse Totale kosten 

Uit Figuur 29 kan er besloten worden dat de variatie op het aandeel voor de verplichte verzekering 

uit onderstaande gevoeligheidsanalyse het grootst is voor peritoneaal dialyse en CAD. Met andere 

woorden het totaal aandeel van de verplichte verzekering is zeer sterk afhankelijk van de alternatieve 

dialyse therapie. 

 
Figuur 29: Gevoeligheidsanalyse Aandeel Verplichte verzekering 
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Dit komst door dat de financiering voor de verplichte ziekteverzekering bij haemodialyse op basis van 

een forfait bedrag is en een medisch honorarium waar het ziekenhuis in functie van het procentueel 

alternatieve dialyses een bonus kan ontvangen boven op deze forfait. Bij de alternatieve dialyse 

ontvangt het verantwoordelijk dialyse centrum een hoger forfait bedrag van het RIZIV maar moet 

daarvoor instaan voor de volledige organisatie.  

De resultaten uit de gevoeligheidsanalyse liggen volledig in lijn met de bevindingen van het KCE 

Reports 124a [12].  

Citaat uit de bevindingen van KCE Reports 124A [12] p. IX 

 

Waarschijnlijk worden de positieve financiële stimulansen die worden gegeven voor het gebruik van alternatieve 
dialysevormen tenietgedaan door de incrementele winst die wordt gegenereerd door ziekenhuis-HD. Dit geldt 
vooral voor PD. Volgens onze simulaties is het waarschijnlijk dat voor sommige ziekenhuizen in België de 
ontvangsten van PD zelfs onvoldoende zijn om de kosten van PD te dekken. Dit is minder het geval voor satelliet-
HD. Ziekenhuizen zouden dus eerder geneigd kunnen zijn om het niveau van hun satelliet-HD te verhogen om een 
hogere forfaitaire bonus te krijgen voor ziekenhuis-HD, dan om het niveau van hun PD te verhogen. 

Het jaarverslag van NBVN [15] maakt melding van een incidentiedaling met 9% in 2011 door de opstart 

van het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie. In het model kan het zorgtraject aanzien worden 

als een nieuwe dienst waar we in volgende paragraaf dieper op in zullen gaan. 

5.4 Zorgtraject Chronische nierinsufficiëntie 

Op 1 juni 2009 ging het zorgtraject Chronische nierinsufficiëntie van start met als doel de instroom 

van nieuwe patiënten voor nierfunctie vervangende therapie (dialyse en niertransplantaties) te 

verminderen. Het zorgtraject is een samenwerking tussen de zorgvrager, huisarts en specialist 

waarbij het de organisatie, de aanpak, de behandeling en de opvolging coördineert op maat van de 

specifieke situatie van de zorgvrager. [21][37]. Maar welk effect heeft nu het zorgtraject voor de 

verplichte verzekering en wat kunnen we uit de gevoeligheidsanalyse besluiten. 

5.4.1 Verloop zorgtraject CNI 

Na voldaan te hebben aan de inclusiecriteria start het zorgtraject CNI bij ondertekening van het 

contract door de zorgvrager, huisarts en nefroloog voor een periode van 4 jaar. Het zorgtraject houdt 

voor de zorgvrager verschillende aspecten in. Het zorgtraject biedt voor de zorgvrager verschillende 

voordelen. Waarbij de belangrijkste zijn: [38] 

- Volledige tegemoetkoming van het honoraria van de huisarts en nefroloog. 

- Door middel van een persoonlijk zorgplan wordt geprobeerd om de ziekte zo goed mogelijk aan 

te pakken en op te volgen (gezonde levensstijl, medicatie, medische controle, ...) 

- Toegang tot specifiek materiaal (bloeddrukmeter, consultatie bij diëtist, …) 

- Voor medicatie is er geen attest nodig  

- Garantie van kwaliteitsvolle zorg door multidisciplinaire samenwerking tussen de zorgverleners. 
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5.4.2 Kwantitatieve evaluatie 

Alle informatie wordt in het basismodel ondergebracht voor het zorgtraject CNI. Als richtlijn wordt 

de intensiefste behandeling genomen, stadium 5 uit Tabel 19. Voor de inkomsten, kosten en aandeel 

van verplichte verzekering wordt het aandeel van medicatie overgenomen van een ambulante 

haemodialyse.  
Tabel 19: Opvolgingsplan Zorgtraject CNI 

Stadium 
Consult 

Huisarts 

Consult 

Nefroloog 

Consult 

diëtist 
Labo 

Proteïnurie > 1g/24h 2x/jaar 1x/jaar  1x/jaar 

Stadium 3B 2x/6m 1x/6m 2x/jaar 2x/6m 

Stadium 4 2x/3m 1x/3m 3x/jaar 1x/3m 

Stadium 5 2x/6w 1x/6w 4x/jaar 1x/6w 
 

In Tabel 20 worden de resultaten van het modelleren weergegeven. De activiteitencellen waar geen 

waarde is het overzicht staat werd niet weergegeven. 
Tabel 20: Resultaten Basis modelling Zorgtraject CNI 

 Inkomsten Kosten VVZ Tijd 

Strategisch - Installatie  € 152,60   € 5,62   €  146,98  0  dagen 

Organisatorisch - Support  € 3 771,22   € 313,02   € 3 458,20  365  dagen 

Totaal  € 3 923,82   €   318,64   €   3 605,18  365 dagen 

5.4.3 Gevoeligheidsanalyse 

Uit het jaarverslag van NBVN [15] daalde de aangroei van nieuwe patiënten met 9% ten opzichte van 

het 2010 door de implementatie van het zorgtraject Chronische nierinsufficiëntie. In Tabel 21 wordt 

de verwachte jaarlijkse groei van 5% omgerekend naar het aantal verwachte patiënten zonder het 

zorgtraject CNI en vergeleken met de huidig aantal patiënten uit het dienstenpakket dialyse. De 

verhouding tussen beide geeft het resultaat weer van het zorgtraject. Na de opstart in 2009 is er een 

duidelijke daling te zien van 1% in 2010 en 7% in 2011. 
Tabel 21: Impact zorgtraject CNI 

Jaar 2 006 2007 2 008 2009 2 010 2011 

Aantal dialyse patiënten 3567 3712 3841 3993 4197 4319 

Verwachte groei van 5% 3567 3711 3840 3993 4223 4601 

Verhouding 0% 0% 0% 0% -1% -7% 

Dit betekent dat het zorgproject CNI als een nieuwe dienst kan opgenomen worden in het model die 

7% van de patiënten voor zich neemt. De andere diensten worden verhoudingsgewijs verdeelt over 

de 93%. Zie Tabel 22  
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Tabel 22: Verhouding andere diensten t.o.v. zorgtraject CNI 

 

Met dezelfde instelling van het model, waardencorrectie door de onderschatting en variatie rond de 

gemiddelde kans met standaard deviatie van 1%, worden er opnieuw 100.000 simulaties uitgevoerd 

om de impact van het zorgtraject in kaart te brengen. (Zie Tabel 23 en Figuur 30)  
Tabel 23: Simulatie met nieuwe dienst: Zorgtraject CNI 

 

 

 
Figuur 30: Forecast zorgtraject CNI als nieuwe dienst 

In Tabel 24 is er een duidelijke daling van 8% waar te nemen voor het aandeel voor de verplichte 

verzekering per dialyse patiënt per jaar door de opstart van het zorgtraject CNI. 
Tabel 24: Impact van het zorgtraject CNI 

 Zonder zorgtraject CNI Met zorgtraject CNI % besparing 

Gemiddelde waarde  € 58 411,26   € 54 080,54  -8,0% 

Standaard deviatie  € 6 145,31   € 1 140,43   

 

Uit de gevoeligheidsanalyse (zie Figuur 31) komt duidelijk naar voor dat variatie op het aandeel voor 

het zorgtraject Chronische nierinsufficiëntie 94% procent minder is t.o.v. van het totaal aandeel van 

de verplichte verzekering. Met andere woorden hoe meer mensen kunnen geholpen worden met het 

zorgtraject Chronische nierinsufficiëntie hoe lager de kost voor de verplichte verzekering is.  

Resultaten na 100.000 Simulaties 

 Mean  € 54,080.54  Skewness -0.0111 

 Standard Deviation  € 1,140.43  Minimum  € 49,330.25  

 Variance  € 1,300,582.19  Maximum  € 59,003.34  
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Rekening houdend met de verschillende aannames spreekt het voor zich dat het preventiebeleid 

onder de vorm van zorgtrajecten een grote invloed heeft op de curatieve kost van het dienstenpakket 

dialyse voor de verplichte ziekteverzekering.  

 
Figuur 31: Gevoeligheidsanalyse Zorgtraject CNI 

5.5 Besluit 

In dit hoofdstuk werden de resultaten uit het model gereflecteerd op de statistieken van het RIZIV 

[22] voor het dienstenpakket dialyse. Verhoudingsgewijs staan de inkomsten en kosten recht 

evenredig in verband met het aandeel van de verplichte verzekering waardoor een correctie 

coëfficiënt kon berekend worden. De financiële adoptie werd verfijnd door in de simulatie geen 

rekening te houden met de ingestelde grenzen voor de onderlinge verhouding van de diensten in het 

dienstenpakket. Vanop deze basis werden de eerste gevoeligheidstesten gestart om de impact van de 

alternatieve dialyse (Peritoneaal dialyse en CAD) in kaart te brengen. Hier kwam naar voren dat 

peritoneaal dialyse een belangrijk aandeel inneemt voor de verplichte verzekering wat bevestigd 

werd in uit KCE reports 124a [12]. Uit het jaarverslag van NVBV kwam naar voor dat door de opstart 

van het zorgtraject CNI de instroom van nieuwe dialyse patiënten daalde met 9% in 2011. Vanuit deze 

resultaten werd het procentueel aandeel van de patiënten berekend die door het zorgtraject niet 

moeten overschakelen naar een nierfunctie vervangende therapie. De gevoeligheidsanalyse 

bevestigde duidelijk de preventieve aanpak en kan de verdere uitbouw van dit zorgtraject aanbevelen. 

In dit hoofdstuk komt heel duidelijk de robuustheid van het model naar boven.  
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Hoofdstuk 6 Conclusie  

Dankzij de eenvoudige opzet is het model in staat om tal van diensten in de zorg kwantitatief te 

evalueren ten opzichte van het dienstenpakket en te reflecteren op de bevolkingsvooruitzichten per 

regio. Dit stelt de gebruiker in staat om daaruit onderbouwde strategische beslissingen te nemen en 

het beleid op lange termijn uit te stippelen. De grote sterkte van het model is het vertrekpunt van de 

dagelijks werking. Op basis van een werkstroommodellering kunnen alle activiteiten, van selectie tot 

support, gemakkelijk ondergebracht worden in één van de activiteitencellen. In het voorbeeld van 

peritoneaal dialyse kon na modellering direct de kostenplaatsen geïdentificeerd worden alsook de 

verdeling van de inkomsten en het aandeel van de verplichte verzekering. Specifiek kon in de Pareto 

analyse van de kosten de aanbevelingen van de peritoneaal verpleegkundigen cijfermatig 

onderbouwd worden en met eenvoudige aanpassingen werd het effect van hun optimalisatietraject 

aangetoond. Het samenvoegen van de diensten in het dienstenpakket dialyse liet toe om het geheel 

kwantitatief te evalueren en het effect van een nieuwe dienst beleidsmatig te positioneren zoals het 

zorgtraject Chronische nierinsufficiëntie. De robuustheid van het model werd zowel op dienstniveau 

als bij het volledige dienstenpakket aangetoond in de gevoeligheidsanalyse.  

Een tweede deel van het model laat toe om het dienstenpakket te reflecteren op de 

bevolkingsvooruitzichten. Op de geselecteerde leeftijdscategorie wordt de prevalentie en incidentie 

lineair uitgezet voor de potentiële groep en de potentiële markt. Bijvoorbeeld wat is het marktaandeel 

voor dialyse bij patiënten met Chronische nierinsufficiëntie voor de leeftijdsgroep tussen 20 en 75 

jaar. Maar even goed kan men voor de alleenstaanden van de leeftijdsgroep 75+ een behandeling 

uitstippelen om eenzaamheid te ondersteunen. Het model geeft financiële aanbevelingen maar ook 

zicht op de nodige middelen om te voldoen aan de bevolkingsvooruitzichten. Op basis van de 

ingestelde capaciteit kan een strategische planning gemaakt worden voor de gewenste regio, 

rekening houdend met subsidies of giften van derden. Iedere gebruiker kan binnen zijn 

toepassingsgebied de assumptietabel configureren voor zijn werkzame sector en de mogelijkheden 

van het volledige model optimaal gebruiken. 

Het doel van de thesis, een model te bouwen waarin een eenvoudige bottom-up analyse mogelijk is, 

kan als prototype aanzien worden. Voor complexere modelleringen is het aan te raden om het model 

volledig te ontwikkelen in een programmeertaal. Bijvoorbeeld per activiteitencel kan de gebruiker 20 

activiteiten in rekening brengen wat voor een grondige analyse te weinig is.  

Door het model intensief te gebruiken kunnen een aantal uitbereidingen geformuleerd worden voor 

de volgende versie.  

Algemeen beschouwt het model het volledige traject waarbij het zinvol kan zijn om de waarde op 

te nemen bij vroegtijdige stopzetting van de behandeling. Het doorlopen van de selectie en 

voorbereidingen vertegenwoordigen ook een inspanning van verschillende actoren.  
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Het dienstenmodel kan nog flexibeler gemaakt worden door het opnemen van meer soorten 

tegemoetkoming zoals de maximum factuur, terugbetalingscategorieën voor medicatie. Nu wordt 

enkel een normale en verhoogde tegemoetkoming in rekening gebracht.  

In de bevolkingsvooruitzichten werden alle berekeningen lineair geëxtrapoleerd over de 

verschillende jaren en bevolkingscategorieën heen. Een meerwaarde is zeker om voor de 

bevolkingsvooruitzichten de prevalentie en incidentie voor de populatie en de potentiële markt per 

jaar in te geven. Relevanter is de prevalentie en incidentie per geselecteerde leeftijdscategorie. De 

gemiddelde leeftijd voor chronische haemodialyse bevolking is 75 jaar. Meestal verloopt de ziekte en 

behandeling exponentieel naarmate de leeftijd toeneemt. Dit zal een nauwkeurig zicht geven mocht 

er bijvoorbeeld beslist worden om 75+ niet op te nemen in de dialyse therapie zoals in het Verenigd 

Koninkrijk.  
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