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Waar staan 
we vandaag?

2 jaar werken in en met covid heeft de uitdagingen voor de 
(gezondheids)zorg in Vlaanderen en België nog scherper in 
beeld gebracht. 

Het urgentiegevoel dat er iets moet aan gedaan worden is 
nog nooit zo hoog geweest 

Toch is het alles behalve evident om met de beperkte 
middelen grote veranderingen door te voeren. 

We toetsen de belangrijkste uitdagingen en de mogelijke 
oplossingen aan hun haalbaarheid. 





Positive deviance (PD) 
is an approach to behavioral and social change based 

on the observation that in any community there are 
people whose uncommon but successful behaviors 

or strategies enable them to find better solutions to a 
problem than their peers, despite facing similar 

challenges and having no extra resources ...



Wat zijn de uitdagingen?

• Maximale outcome met beperkte middelen? 

• Tekorten binnen bepaalde beroepsgroepen? 

• Psychische weerbaarheid van zorgverstrekkers? 

• Willingness to pay bij de eindklant? 

• Gegevensdeling en gebruik van data? 

• Regie van zorg bij de patiënt  (patiënt empowerment)? 

• Voldoende preventie? 

• Vlaamse bevoegdheid of Federale bevoegdheid?



Wat zal er veranderen ?

Zorg / monitoring op afstand

Point-of-care testing

Thuishospitalisatie

Geïntegreerde werking

Taakverschuiving



De antwoorden 
Digitalisering met steeds hogere verwachtingen 

Taakverschuiving, maar niet enkel om tekorten op te lossen 
Financiële hervormingen (transversale budgetten ?) 

Hervorming nomenclatuur wondzorg 
Transmurale zorgtrajecten en zorgaanbod 

Geïntegreerd zorgaanbod 
Hybride systemen 

monitoring op afstand 



Verschuiving van basiszorg naar 
verpleegtechnisch handelen



Een praktijkvoorbeeld 
Telemonitoring bij covid patiënten





COVID-19-patiënten worden preventief opgevolgd thuis of
mogen het ziekenhuis sneller verlaten.

  
De opvolging gebeurt door nauwgezette registratie van temperatuur, 

saturatie, ademhalingsfrequentie en symptoombevraging door middel van 
een covidbox en een registratie-app.





Betrouwbare technische zorg op afstand
Zelfredzaamheid, comfort en gemoedsrust van de patiënt wordt verhoogd door 

zelfmetingen en opvolging via app.

 Professionele opvolging door de arts-specialist via teleconsultaties en de 
vertrouwde zorg van de huisarts is verzekerd binnen een gevalideerd medisch 

zorgpad.

24/7 Beschikbaarheid van een zorgcentrale op afstand.

 Multidisciplinaire communicatie en patiëntopvolging via een beveiligd platform.



CONCLUSIES








