
Deel 3
Randvoorwaarden om dit alles te laten 

slagen en duurzaam te maken



NEUZEN IN DEZELFDE RICHTING
1 plan, 1 richting en open houding tov verandering







Incentives voor zorgverleners

• Met voldoende vrijheidsgraden om de financiering in te zetten voor wat écht nodig is –
dus vraaggestuurd kunnen werken

• Incentives om teamsamenwerking te bevorderen

• Financiering duwt verandering: van louter prestatiefinanciering naar een gemengd model 
met populatiefinanciering



Middelen projectjaar 2019 - 2020



Met velen samen een hervormingstraject 
inzetten

Wie gaat hierbij helpen? 



De integrator als ondersteuningsorgaan



9 peilers om impact te realiseren



Sociaal ondernemerschap ?!

Sociaal 
ondernemerschap



Impact ZZL op gebieden rondom Leuven? 

• ZZL = transparant en open. Opdracht: inzichten verwerven in ‘wat werkt’ , ‘wat werkt 
niet’. 

• Integratorfunctie kan op termijn ook breder dan Leuven ondersteunen (bv. logisch voor 
de zorgprogramma’s) 

• Meeste partnerorganisaties in ZZL hebben grotere regio dan enkel Leuven – automatisch 
verspreiding

• We ondersteunen medisch farmaceutisch overleg ook buiten Leuven

• Zorgprogramma’s: vrij beschikbaar op de website

• Brede Uitrol van ons model is nu nog te vroeg, maar wel voorzien vanaf 2021 



We zijn niet alleen in België



• Project Zorgzaam Leuven

• Eerstelijnszone Leuven

• Ziekenhuisnetwerk

• Toekomstige zorgzone

• Lokale, Vlaamse en Federale overheden en 
alle andere betrokkenen

En in Leuven maken we de beweging 

met velen samen



Take home messages

• Spring in het water! Het momentum is er.

• We vormen een coalitie van de ‘willing’, wachten niet tot iedereen meedoet. Deelnemen is 
vrijwillig.

• Onze werking is inclusief, faciliterend, maar zeker niet controlerend naar zorgverleners 
toe. 

• We zetten in op populatiegerichte zorg en teamwerking, dit is cruciaal.

• We bouwen aan een lokaal kwaliteitssysteem. 

• We zetten eerste stappen in hervorming van het financieringssysteem

• We willen nog meer inzetten op patiënten participatie. 

- > verbinding en ondersteuning vanuit de integrator


