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Lean experten kwamen reeds aan het woord

2

Geen twijfel over toegevoegde 

waarde, maar belangrijk om 

evidence based focus van het 

lean concept verder te 

objectiveren en te 

onderbouwen, binnen de 

kwetsbare context van 

gezondheidszorg …



Inzicht in een snel veranderende zorgcontext …
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De Topol trilogie … én Porter



Maar ook erg aanbevolen …
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Let’s get started … 
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https://www.youtube.com/watch?v=pj-AvTOdk2Q

https://www.youtube.com/watch?v=pj-AvTOdk2Q


Defining value in “value based healthcare”
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Defining value in “value based healthcare”
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VBHC needs a long term strategy 

The EXPH recommends to create greater awareness to 

health as essential investment in an equal and fair 

European society (“health is wealth”) and to the centrality of 

European values of solidarity. The development of a 

consistent language (of waste, in-/appropriate care, etc.) 

and the training of “change agents” (leaders) are as 

much part of this strategy as investments in piloting, 

monitoring and evaluating the reallocation and shifting of 

resources.
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Principles of VBHC competition
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GDP per capita versus life expectancy 
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Life expectancy: not only related to health determinants
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Veel sterke punten, maar we kunnen altijd beter …
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Vlaamse populatie 2017 aantal 65 +
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10 jaar later …
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Steeds meer mensen met dementie
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Kosten van de vergrijzing
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Over kosten en baten …
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Geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg
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Nog werk aan de winkel in de GGZ
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Verborgen kosten (en leed) inzake GGZ
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Het potentieel van informele zorg
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The proof of the pudding is …
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The economics of patient safety (OECD, 2017)
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The economics of patient safety (OECD, 2017)
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The economics of patient safety (OECD, 2017)

“The findings of this paper show that safety lapses in primary and 
ambulatory care are common. About half of the global burden of 
patient harm originates in primary and ambulatory care, and 
estimates suggest that nearly four out of ten patients experience 
safety issue(s) in their interaction with this setting. 

Safety lapses in primary and ambulatory care most often result in an 
increased need for care or hospitalisations. Available evidence 
estimates the direct costs of safety lapses – the additional tests, 
treatments and health care – in primary and ambulatory care to be 
around 2.5% of total health expenditure.”
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Veilig medicatieproces door de muren heen …
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Nieuwe invalshoeken voor veilige zorg
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AI voor verbeteren van veilige zorg
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Developing a new patient safety focus
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Steeds meer is mogelijk …
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Steeds meer is mogelijk …
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Steeds meer is mogelijk …
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Een app voor alles en alles voor een app?
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Actieplan e-gezondheid schept kader

Inzage in eigen zorggegevens Samenhang en steeds meer mogelijk
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Met een nieuwe kijk op data (en eigenaars)
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Met een nieuwe kijk op data (en eigenaars) 
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Connected and mobile healthcare
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Creating a new, connected ecosystem
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Geen gebrek aan inzichten …
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Geen gebrek aan inzichten …
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Geen gebrek aan inzichten …
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Belangrijk potentieel van gezondheidsvaardigheden



Technology and person-centeredness: 

opportunities and challenges
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Technology and person-centeredness: 

opportunities and challenges
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Onze analyse (1)

Veel sterke punten in onze gezondheidszorg, met goed 

opgeleide zorgprofessionals

Helaas nog een overwegend gefragmenteerde 

beleidscontext en nog onvoldoende lange termijn focus

Bijzonder groot potentieel inzake innovatie, mede 

gestuwd door nieuwe technologieën, AI, …
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Onze analyse (2)

Veel willingness to change or to implement, maar soms te 
weinig competenties om dat in de praktijk waar te maken 
en organisatieverandering is riskant, zeker in een context 
met kwetsbare patiënten

Geen gebrek aan consultants met specifieke competenties, 
maar kostelijk, met aantasting van het lerend vermogen 
van de organisatie en het eigenaarschap van de 
professionals
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Onze analyse (3)

Druk op middelen met risico van overuse en/of ondoor-

dachte kostenreducties hypothekeren people centered care

Nog te weinig kennis en kunde van het VBHC concept en 

de betekenis en impact voor people centered care 

Veilige zorg is soms, ondanks veel inspanningen en goede 

wil, nog onvoldoende ingebed in de klinische praktijk
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Onze analyse (4)

We blijven worstelen met succesvolle implementatie van 

innovatie en nieuwe technologie ifv zorgnoden

We blijven verwachten dat zorgprofessionals, naast hun 

drukke klinische focus op de zorg, ook nog analist, 

motivator, change agent, implementatiedeskundige, 

budgethouder,  … worden of zijn
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Onze analyse (5)

In de bestaande (management)opleidingen is er een 

lacune en derhalve een opportuniteit om te verbeteren

Nieuwe kennis en competenties zijn nodig in de 

ontwikkeling van geconnecteerde ecosystemen in de 

zorg, gebouwd, vanuit AI, data en nieuwe technologieën, in 

partnerschap met patiënten en professionals
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Institutioneel en formele zorg Thuis, met ook informele zorg

Data bij professional of institutie

Kennisasymmetrie

Individuele verstrekkers 

Data eigenaarschap zorgontvanger

Gedeelde kennis

Geïntegreerd zorgtraject

Onze analyse (6)



Apparatuur en technologie Verbonden en specifiek   

Zorgen voor …

GGZ als aparte dienst

In partnerschap met …

Geïntegreerde GGZ

Activiteiten en prestaties Outcome i.f.v. zorgnoden

Onze analyse (7)



Onze analyse (8)

Er is veel dynamiek in de zorgsector en er zijn veel 

initiatieven inzake innovatie, inspiratie en blik op de toekomst

Maar er is ook nood aan een academische context, waar 

naast de evidente focus op onderwijs, ook onderzoek en 

evidence based ontwikkeling in deze domeinen, structureel 

en in partnerschap ontwikkeld kunnen worden …: 

Interuniversitair, internationaal en ism kennisinstellingen
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Een vreemde paradox …

In de complexe en snel evoluerende zorgcontext, met stevige 

maatschappelijke uitdagingen, grote kwetsbaarheid, maar 

ook innovatie - opportuniteiten en met uiteindelijk beperking 

van middelen, is er (helaas) vaak een gebrek aan 

professionalisme in aanpak om waarde gedreven zorg 

(VBHC) in de praktijk te realiseren. 

klassieke aanpak heeft zijn tijd gehad …
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What we need …

… the training of “change agents” (leaders) are as much 

part of this strategy as investments in piloting, monitoring 

and evaluating the reallocation and shifting of resources.

Expert Panel on effective ways of investing in Health (EXPH) EU 2019
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The way to cope with the 
future is to create it.

-Ilya Prigogine
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Partner with and for professionals

Healthcare engineer …

Geen gezondheidszorg beroep



Een nieuwe masteropleiding

Een master in proces – en systeem innovatie in de 
gezondheidszorg is iemand die inspiratie en ondersteuning 
biedt, zowel op systeem– als op procesniveau, in het streven 
naar “value-based healthcare” (waarde gedreven zorg), steeds in 
goede samenwerking met de gezondheidszorgverstrekkers.

Hij/zij richt zich, samen met de betrokken stakeholders, op 
strategische en operationele uitdagingen in de gezondheidszorg, 
mede vanuit het potentieel van innovatie en technologische 
ontwikkelingen en ten bate van “people centered care” 
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Master in proces - en systeeminnovatie in de gezondheidszorg

De patiënt, de 
professional, en 

het systeem
De toolbox

De transitie, 
verandering veilig 

waarmaken en 
opvolgen 

Making it happen
(capstone project)

Preventieve gezondheidszorg

Acute zorg

Chronische zorg

Geestelijke gezondheidszorg

Residentiële zorg

Thuiszorg

Opleiding, onderzoek & ontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening
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Opstart verwacht in 2022 – 2023 – schakelprogramma 2021 - 2022



Operations research 
in health care

Business intelligence 
in healthcare

Other universities

Other illuminating
opportunities

Research group Health Care & Ethics @Uhasselt

Mobile Health Unit and LRCP

Patient safety

Policy
management

Connected and interacting



Nog een flink eind te gaan …

• Dankbaar voor de integratie Vlaams regeerakkoord

• Decretaal kaderen en vertalen

• Schakeljaar voor professionele bachelors

• Macro doelmatigheid aan te tonen 

• Veel werk te doen en te bespreken: DLRs …

• Samenwerking ontwikkelen, ook met andere universiteiten

• Alle input en visie worden in dank aanvaard

• Dit mogen opstarten = once in a lifetime …
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Dank en graag beschikbaar voor vragen

johan.hellings@uhassselt.be 

jochen.bergs@uhasselt.be
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@johan_hellings
@jochenBergs


