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Leuven…
maakt deel uit van een brede beweging 
naar meer geïntegreerde zorg in Vlaanderen 
& België & internationaal



12 pilootprojecten = 1/4de 
Belgische bevolking



Gelijktijdig: Vlaamse hervorming
> Eerstelijnszones en ziekenhuislandschap



Eerstelijnszone Leuven en Zorgzaam Leuven
Zelfde geografische afbakening
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Beweging naar een Zorgzaam Leuven voor 
100.000 inwoners
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= 
(gezondheid + ervaren kwaliteit) 

kosten

Een zorgzame stad met waarde voor de bewoners



Voor 100.000 mensen in Leuven het zorgsysteem beter en 
efficiënter organiseren

Een betere ervaring 

kwaliteit van zorg

Een betere gezondheid 

van inwoners
Meer efficïënte zorg Meer jobtevredenheid



Deel 1
De uitdagingen waar we voor staan



Kernuitdagingen

Inefficiënte eerstelijn
• Versnippering, verkokering

• Ontbreken van zorgnetwerken en zorgteams

• Prestatiefinanciering vertrekt van het aanbod en staat haaks op vraaggestuurd werken 

• Weinig afstemming > verspilling en overconsumptie

• Gefragmenteerd zorgaanbod > onderconsumptie, mensen die verloren lopen



Inefficiënte ziekenhuizen
bron: Portella, Antares consulting - 2017

Gemiddelden voor de Belgische ziekenhuizen: 

• 5% bedden ingenomen door chronische ziektes

• 7% bedden ingenomen door ‘heropname’ < 10 dagen

• Meer dan 30% van bedbezetting is ongepast voor een acuut ziekenhuis 

(70% van deze patiënten is +80 jaar)



En dit alles middenin een complexe realiteit

• Complexe staatsstructuur
• regeringen  in lopende zaken, verschillende visies, trekker op hoog politiek niveau? 

• Complex werkveld
• Langdurige ondersteuning van implementatie nodig

• Op maat trajecten voor teams binnen een globaal kader

• Toenemende druk op budgetten gezondheidszorg en welzijnszorg 
• Toenemende noden

• Duurdere behandelingen en medicatie

• Huidig zorgmodel volstaat niet meer

• Tekorten en uitstroom zorgberoepen



Nood aan verandering…


