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Wat zijn Zorgtrajecten

1. Korte geschiedenis
1. Eerste aanzet in het nationaal akkoord artsen (toen nog geneesheren J

) ziekenfondsen van 2004-2005 à werkgroep opgericht
2. Verderzetting in akkoord 2006-2007

1. De NCGZ geeft aan de werkgroep opgericht bij het Nationaal akkoord van 15 
december 2003 de opdracht om tegen 1 april 2006 concrete maatregelen uit te 
werken waarbij zowel de rol van de huisarts als van de geneesheer-specialist 
wordt gevaloriseerd en de patiënt wordt aangemoedigd.

à Totaal budget voorzien 25,000,000 €



Wat zijn zorgtrajecten 

Geschiedenis - nationaal akkoord geneesheren ziekenfondsen van 2008 
De Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen verbindt zich om de zorgtrajecten 
operationeel te maken tegen ten laatste 1 januari 2009 voor patiënten met diabetes type 2 en 
voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie. Bij de operationalisering wordt
rekening gehouden met de volgende principes

• Behandelingsdoelstellingen
• Zorgcontract
• specifiek jaarlijks honorarium, dat in hoofdzaak dient ter ondersteuning van het teamwerk, het overleg en 

de communicatie tussen de zorgverlener
• verbetering en verruiming van het gebruik van ICT-toepassingen door de zorgverleners
• vlot toegankelijk maken van specifieke zorg (bijvoorbeeld diabeteseducatie, materialen).



Wat zijn zorgtrajecten 
• Geschiedenis

In voege van de twee 
bestaande zorgtrajecten : 
Koninklijk Besluit  van 21 
januari 2009 - gepubliceerd 
op 06 februari 2009



Wat zijn zorgtrajecten 

1. Definitie zorgtrajecten
1. de georganiseerde tenlasteneming van een chronische patiënt met 

een welbepaalde pathologie op basis van een zorgtrajectcontract 
waarin voor een initiële periode van vier jaar de modaliteiten van 
de samenwerking tussen de huisarts, de geneesheer-specialist en de 
rechthebbende zijn bepaald met het oog op het realiseren van 
verbintenissen en gepersonaliseerde doelstellingen die gestoeld 
zijn op evidence based aanbevelingen van goede praktijk.”



Wat zijn zorgtrajecten

1. Definitie zorgtrajecten
1. “De georganiseerde tenlasteneming wordt ondersteund door 

geïntegreerde tegemoetkomingen van de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de 
rechthebbende, de huisarts en de geneesheer-specialist en wordt 
onderbouwd door de inzameling van klinische gegevens met het 
oog op de evaluatie van de kwaliteit en de doelmatigheid van de 
geleverde zorg en op feedback.” 



Stand van zaken zorgtrajecten

1. Bestaande zorgtrajecten
1. Oorspronkelijk waren de plannen er 

voor meerdere zorgtrajecten 
(waaronder ook in de richting van 
obesitas werd gedacht) maar 
beperkt tot 2 (budgettaire redenen?) 

Ø Zorgtraject diabetes
Ø Zorgtraject nierinsufficiëntie



zorgtrajecten

1. Bestaande zorgtrajecten
Evaluatie 
• Een Zorgtraject, een contract tussen patiënt, huisarts en specialist, is 

doeltreffend voor patiënten met diabetes type 2 en chronische 
nierinsufficiëntie

• Na de start van een Zorgtraject hebben patiënten vaker contact met 
zorgverleners en verbetert hun gezondheid



Zorgtrajecten 

1. Bestaande zorgtrajecten
Evaluatie
• Niet alleen is er vaker contact met de zorgverleners, ook belangrijke 

onderzoeken, zoals het meten van de diabetescontrole (HbA1c) en de 
nierfunctie, gebeuren vaker na de start van een zorgtraject.



Zorgtraject obesitas kinderen 
1. Bestaande zorgtrajecten

“Een Zorgtraject 
werkt, dat is zeker.



Zorgtraject obesitas kinderen 
Waarom een Zorgtraject 
obesitas kinderen  ?



Waarom een Zorgtraject obesitas kinderen 

• Obesitas pandemie

world-obesity atlas-WHO-2022

world-obesity%20atlas-WHO-2022


Waarom een Zorgtraject obesitas kinderen 



Waarom een Zorgtraject obesitas kinderen

• One in four Belgian children 
and 6 in 10 adults overweight, 
more men than women

• Share of obese children 
according to their average 
Body Mass Index (BMI) in 
Belgium from 1997 to 2018



Waarom een Zorgtraject obesitas kinderen



Waarom een Zorgtraject obesitas kinderen

Obesitas zorg in Belgie 
• Preventie ?

• Versnippering - bevoegdhedsconflicten 

• Eerste lijn
• Te weinig multidisicplinariteit ? – organisatie eerste lijn
• Diëtetiek onvoldoende terugbetaald
• Terugbetaling psychologische ondersteuning ?
• Afstemming met tweede lijn ?
• Zorgcoordinatie ?



Waarom een Zorgtraject obesitas kinderen 
Obesitas zorg in Belgie 

• tweede lijn
–Versnipperd – lokale 

initiatieven op 
ziekenhuisniveau
–Zeer grote verschillen 
– https://kce.paddlecms.net/nl/obesitaschirurgie-

organisatie-en-financiering-van-zorg-voor-en-na-de-
operatie

https://kce.paddlecms.net/nl/obesitaschirurgie-organisatie-en-financiering-van-zorg-voor-en-na-de-operatie


Waarom een Zorgtraject obesitas
Obesitas zorg in Belgie –
bariatrische chirugie 

• Te veel ? Te snel ? 
Indicatie ? Follow up ?
• variabiliteit

https://www.gezondbelgie.be/nl/medische-
praktijkvariaties/spijsverteringsstelsel/gastro-intestinaal/bariatrische-heelkunde

https://www.gezondbelgie.be/nl/medische-praktijkvariaties/spijsverteringsstelsel/gastro-intestinaal/bariatrische-heelkunde


Waarom een Zorgtraject obesitas

• Obesitas zorg in Belgie –
bariatrische chirugie 

https://www.gezondbelgie.be/nl/medische-
praktijkvariaties/spijsverteringsstelsel/gastro-intestinaal/bariatrische-
heelkunde

https://www.gezondbelgie.be/nl/medische-praktijkvariaties/spijsverteringsstelsel/gastro-intestinaal/bariatrische-heelkunde


Waarom een Zorgtraject obesitas

Obesitas zorg in Belgie – bariatrische chirugie 
• Te korte periode voor ingreep (soms <4 maanden na eerste contact 

met bariatrische chirurg ondanks aanbevelingen )
• Tot >50% van de patienten wordt eerste jaar nauwelijks of niet 

opgevolgd à engagement patiënt ?
• Preop multidisciplinaire evaluatie ? – pro forma ?
• Registratie ??
• Redo ??



Hoe werken aan een zorgtraject obesitas 
kinderen ?



PREVENTIEF LUIK 
Preventie 
• Primaire preventie : 
– regionale bevoegdheid !!



Meerjaren kader 



meerjarenkader



Meerjarenkader 

Uitbouwen Zorgtraject

Co-creatie met alle betrokken stakeholders

Binnen meerjarenkader en 
gezondheids(zorg) doelstellingen 

Het begrotingstraject 2022-2024 is innovatief en komt via samenwerking 
tot stand. De gezondheidszorgdoelstellingen vormen ons cement en 
kompas om samen met onze partners de basis te leggen voor het budget 
van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor 2022 en de 
volgende jaren.



Transversale werkgroep

• Co –creatie met alle betrokken stakeholders 
• Zeer divers 
• Uitbouw Zorgtraject binnen conventiemodel
–WAT IS EN WAAROM CONVENTIE ?



Transversale werkgroep

• Gestart op 05/05/2022
• Vooral introductieronde met al heel wat goeie ideeën en 

suggesties
• Vervolg op 19/05/2022 (vers van de pers J)





Transversale werkgroep

• uitdagingen



uitdagingen

• Preventie  :
– Secundaire , tertiaire, ….

• Eerste lijn 
– Doelgroep afbakening : 2-6 jaar ?



Uitdagingen 

Eerste lijn
– Zorgcontract –engagement zorgverlener en engagement PATIENT (+ omgeving –

familie, …)
– Opgeliede zorgverleners
– Betere vergoeding diëtetiek en psychologische ondersteuning
– Alternatieve zorgvormen ? (groep , familie, …)
– Meer en kwaliteitsvollere multidisciplinaire samenwerking – hoe financieren en 

organiseren ?
– Zorgcoördinatie en eventueel case management ?
– Betere registratie – studie en beleidsinstrument
– Dynamisch kader met evaluatie



Uitdagingen 

Tweede lijn
• Expertisecentra – hoe ? Wie? welke financiering ?
• Betere multidisciplinaire samenwerking binnen tweede maar ook met eerste 

en derde lijn
– Met aangepaste vergoeding

• Zorgcoördinatie
• Betere pre – en post op opvolging na chirurgie (cf, KCE studie) met 

wederzijds engagement
• Terugbetaling medicatie binnen een traject ?

– Orlistat , Naltrexon + Bupropion….
– Liraglutide , Semaglutide



Uitdgaingen

Tweede lijn + Derde lijn
• Chirugie : expertise centra ?
• Lange termijn opvolging – obesitas is een chronische aandoening 
• Registratie – only once principe – enkel wat nuttig en nodig is – zoveel 

mogelijk geautomatiseerd –EPD
• Samenwerking derde lijn – zowel conservatief als chirurgie – kinderen 

– specifieke doelpopulaties
• ………..



Uitdagingen 

Andere
• Gebruik technologie – zorg op afstand – tele-expertise
• Mobile Health
• Telemonitoring
• AI
• Indicatoren – procesindicatoren (betere en beter georganiseerde zorg ) –

outcome indicatoren (reductie obesitas met X% ?) ……
• Doelstellingen  
• …..



NEXT steps



Next steps

• Uitbouw van een obesitastraject voor kinderen ): 
implementatie van een nieuw zorgmodel met betere 
afstemming tussen de 3 zorglijnen, systematische 
vroegdetectie en goede follow up



Next Steps

1. Eerste werkgroep op 05/05/2022
2. Volgende 19/05/2022
3. …………

4. 2023-2024 : verderzetting + ook traject voor 
volwassenen !!???



VRAGEN ??????
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