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inleiding 

Toelichting en 
duiding bij 

wetsontwerp dat 
na de zomer aan 

het parlement 
wordt voorgelegd 

Aan elke burger 
garanderen dat 

hij/zij beroep kan 
doen op 

hoogkwalitatieve, 
toegankelijke en 
betaalbare zorg 

Efficiëntere 
organisatie 

ziekenhuislandschap 
door minder 

versnipperd aanbod 
en bijgevolg ook 

vermindering 
onderfinanciering van 

ziekenhuizen 

Conceptuele nota Doel hervorming 
 

Bijkomend effect 
 



Regeerakkoord en  
hervorming van de ziekenhuizen 

Principes 

 

1. Periodieke afstemming ziekenhuisaanbod op geobjectiveerde behoeften van patiënten 

2. Samenwerking als hefboom voor kwalitatiever en rationeler ziekenhuisaanbod  

• Optimalisering van ingezette middelen 

• Formalisering via locoregionale klinische netwerken + supraregionale samenwerkingen 

• Garantie van zorgcontinuïteit 

3. Behoud van keuzevrijheid patiënt en therapeutische vrijheid arts 

4. Efficiënte besteding van beschikbare middelen 

• Ook de ziekenhuisfinanciering wordt herzien 



Uittekenen wet- en regelgevend kader 

Eerste  
fase 

Focus op bevorderen samenwerking 
tussen ziekenhuizen,  
via vorming van locoregionale klinische 
ziekenhuisnetwerken  
en supraregionale samenwerking 

Toekomst 

Steeds meer functioneren van ziekenhuizen 
als één van de schakels in het volledige 
continuüm van zorgvormen dat het 
toenemend aantal patiënten met (meerdere) 
chronische aandoeningen opvolgt,  
in “geïntegreerde zorgmodellen” 



De 13 Vlaamse ziekenhuisgebieden 



Concepten 

Zorgopdracht 
  

Typeert de betrokken zorgactiviteit en 
kan gerelateerd zijn tot bepaalde 
apparatuur, medisch-technische 

diensten, zorgprogramma’s, 
verpleegeenheden, functies, 

patiëntengroepen, … 

Locoregionale opdracht 
Zorg die relatief dicht bij de patiënt kan/moet 
worden aangeboden 
 

 

Hoge incidentie / groot aantal patiënten 

Geen gespecialiseerde expertise 

Geen dure infrastructuur 

Frequente zorgnood 

Dringend karakter 

Supraregionale opdracht  
Zorg die op een beperkter aantal plaatsen wordt 

aangeboden 
 

 

Lage incidentie / gering aantal patiënten 

Sterk gespecialiseerde expertise  

Dure infrastructuur 

Hoge permanentiekost 



Locoregionaal klinisch netwerk als 
nieuw zwaartepunt in  

     organisatie ziekenhuislandschap 



Geformaliseerd samenwerken met taakafspraken 

Afstand nemen van concurrentiële wedloop 

“Locoregionaal klinisch netwerk” = nieuwe rechtsfiguur 

Géén fusie van ziekenhuizen – behoud van eigen identiteit en beleid 

Doelstelling 



Opdrachten 

Wettelijk verplichte opdrachten locoregionaal klinisch netwerk 
 

• Garanderen dat patiënten in de regio terecht kunnen voor alle 
locoregionale zorgopdrachten 

• Afspraken maken over strategie en taakverdeling  

• Referentiepunten kiezen voor supraregionale zorgopdrachten 

• Aanspreekpunt zijn ten behoeve van bevoegde overheden 

 



Opdrachten 

Aanbevolen maar niet wettelijk verplichte opdrachten 
 

• Afspraken maken over personeel, sociaal overleg, financiële aspecten, 

organisatie, … tussen partnerziekenhuizen 

• artsen aanstellen op netwerkniveau  

• Samenwerken / bevorderen integratie op vlak van niet-klinische activiteiten 

• Afstemmen en coördineren met andere types zorgnetwerken en 

organisaties 

• Gezamenlijk participeren aan klinische studies 

• Gezamenlijk uitwerken van kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid,  

• Samenwerking bevorderen tussen ombudsfuncties, comités, … 



Vorming van 25  
locoregionale klinische netwerken 

• Zorggebieden met doelpopulatie van 400.000 à 500.000 potentiële 
patiënten 
 

• Met aanvaardbare rijtijden steeds toegang tot min. algemene 
ziekenhuiszorg en behoud van keuzevrijheid 
 

• 25 locoregionale ziekenhuisnetwerken in België (wettelijk verankerd) 
 

• Er wordt een methode ter beschikking gesteld om de doelpopulatie van het 
netwerk op uniforme wijze te berekenen over alle netwerken heen 
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 ‘KOM’ staat voor ‘Kust-Ommeland-Meetjesland’. 

 ‘KOM’ verwijst naar het werkwoord “komen”: de patiënt is bij ons welkom. 

 ‘KOM’ verwijst tevens naar een geografisch gebied/een regio.  



Dicht bij het leven 


