IMA JAARPROGRAMMA
Dit document geeft een overzicht van de nieuwe projecten die werden goedgekeurd door de
RvB IMA van 15 juni 2018. Het jaarprogramma 2019 herneemt ook de nog lopende projecten
(blz. 4) uit het vorig jaarprogramma. Permanente opdrachten, projecten die jaarlijks
terugkeren, en projecten in preprojectstatus worden niet opgenomen in dit document.
Doelpubliek: partners van het IMA
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1 INLEIDING

Kernwaarden

Visie

Missie

Elk project en elke opdracht kadert binnen de missie en doelstellingen van het IMA. De mission statement van het IMA, evenals selectiecriteria voor projecten,
worden gepubliceerd op de website van het IMA. De missie, visie en strategische doelstelling vindt u hier.
De door de ziekenfondsen verzamelde gegevens beheren en analyseren in het kader van hun opdrachten en hierover informatie verstrekken.

Het IMA verzamelt, beheert en bewaart de gegevens van de 7 Belgische verzekeringsinstellingen, stelt de gegevens ter beschikking en analyseert de
gegevens op eigen initiatief of op vraag van de partners voor het behoud en de verbetering van de performantie, de kwaliteit en de toegankelijkheid van
de Belgische gezondheidszorg en ziekte- en invaliditeitsverzekering. Progressief streeft het IMA naar een verhoogde toegankelijkheid en efficiënt gebruik
van haar data, inclusief via koppeling aan ― en verrijking met ― andere data. Dit alles gebeurt met respect voor de privacy en de veiligheid van de
gegevens. Via de Atlas (website) wenst het IMA een bron van open data aan te bieden met gezondheidsindicatoren voor een breed publiek.
Samenwerking
tussen
mutualiteiten

Samenwerking en data uitwisseling
met de partners en de andere
actoren in het publiek domein loont

Kwaliteit

Strategische doelstellingen

Strategische doelstelling I – Beleidsondersteunende analyses
Het IMA ondersteunt de rol van de ziekenfondsen door registraties,
analyses en studies, met als doel het behoud en de permanente
verbetering van een performant systeem van gezondheidszorg en
ziekte- en invaliditeitsverzekering. De visie van het Nationaal
Intermutualistisch College dient daarbij als kompas.
De opdrachten van het IMA concentreren zich rond:
Toegankelijkheid van zorg (financieel, geografisch, …) | Doelmatig
en rationeel gebruik van de beschikbare middelen | Kwaliteit van
zorg | Opvolgen van volksgezondheid en gezondheidsdoelstellingen
| Financiering en organisatie van zorg, de ziekte- en
invaliditeitsverzekering | Preventie

Strategische
doelstelling
expertisecentrum

II

–

data

Het IMA is een data expertisecentrum en levert
professionele, kwaliteitsvolle dienstverlening
aan interne en externe partners. De IMA
databanken vormen de toegangspoort tot data
van de VI voor onderzoek en beleid. Het IMA
stelt ruwe, anonieme facturatiedata ter
beschikking, maar levert ook verwerkte
bestanden, anonieme resultaatsbestanden of
studies. Dit is mogelijk dankzij de rechtstreekse
verbinding met de VI en de pool van experten
waarmee kan worden samengewerkt.

Operationele doelstellingen: cf. website

Voor meer informatie: birgit.gielen@intermut.be of johan.vanoverloop@intermut.be

Waarborgen van de integriteit van de
gegevens en instaan voor het correct
gebruik van de gegevens

Privacy en veiligheid van
de gegevens is een
prioriteit

Strategische doelstelling III –
Samenwerking
Het IMA werkt permanent
aan een optimale interne
werking, versterking van de
samenwerking tussen de
mutualiteiten
en
samenwerking
met
de
partners en de andere
actoren in het domein.
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2 NIEUWE PROJECTEN
Opdrachtgever

Titel en korte beschrijving

IMA

- Evaluatie van de consumptie van verschillende types geneesmiddelen bij zwangere vrouwen in België in de periode
2002-2016 aan de hand van de permanente steekproef, in samenwerking met de ULB.
Onderzoeksvragen :
·
Welk type geneesmiddelen gebruiken zwangere vrouwen in België ?
·
Is het type geneesmiddelen verschillend in functie van de socio-economische kenmerken van de zwangere
vrouwen ?
·
Komen de aan zwangere vrouwen voorgeschreven geneesmiddelen overeen met de recente aanbevelingen?

IMA

- Toegankelijkheid van ziekenhuizen – honorarium supplementen
Doelstellingen:
De honorariumsupplementen in het ziekenhuis monitoren, gebaseerd op nationale exhaustieve data, om de evoluties op
te volgen in het kader van toegankelijkheid, het medicomut akkoord, de impact van het beleid (bv laagvariabele zorg).
Eindproducten:
- Intermutualistisch barometer ziekenhuissupplementen met resultaten die kunnen worden gebruikt in de
medicomut
- Publicatie indicatoren ziekenhuissupplementen in de IMA Atlas

IMA

- Kwaliteitsproject ‘knie arthroscopie’ i.s.m. CEBAM/wetenschap en gezondheid
Doelstelling: het ‘veelvuldig’ gebruik van deze ingreep in België in kaart brengen en de variabiliteit tussen ziekenhuizen
aantonen. Wij linken onze cijfers met de boodschap die op gezondheidenwetenschap.be gegeven wordt om het aantal
knie-arthroscopies voor artrose te beperken – in vraag te stellen.

IMA, VI,
Zorgkassen,
Agentschap Zorg
en Gezondheid

- Continuïteit van IMA data na de 6e staatshervorming
Doel: de IMA-databanken bevatten na de 6e staatshervorming nog steeds informatie m.b.t. de overgedragen
bevoegdheden. Daarvoor gebeuren de nodige technische en juridische analyses en acties. Bijkomend wordt er onderzocht
hoe data van de zorgkassen op IMA niveau kunnen worden samengebracht ten behoeve van het beleid. Met het
Agentschap Zorg en Gezondheid wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten op basis van een analyse van de noden
van het Agentschap en van het IMA.

IMA/VI

- Marge voor nieuwe aanvragen voorzien, ondersteuning rol VI (overeenkomstencommissie enz.)

(Verzekeringsinstellingen)

Voor meer informatie: birgit.gielen@intermut.be of johan.vanoverloop@intermut.be
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Opdrachtgever

Titel en korte beschrijving

RIZIV,
reumatologen,
VI

- Tardis verrijking met IMA-statistieken voor onderzoeksdoeleinden
Doel: cijfers over terugbetalingen van 13 producten toevoegen aan het Tardis register voor onderzoeksfinaliteiten.

RIZIV

- Marge voor nieuwe aanvragen voorzien

Universiteiten

Marge voor nieuwe aanvragen voorzien. Deze worden voorgelegd aan het Stuur- en Coördinatiecomité.
In het kader van de wettelijke opdracht van het IMA, in het kader van actiepunt 15 van het Toekomstpact met de
verzekeringsinstellingen en het big data beleid van de overheid, en in het kader van het algemeen belang voor de
volksgezondheid heeft het IMA de opdracht om - mits respect van de wetgeving inzake de bescherming van
persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG of GDPR) - data (of anonieme statistieken na
analyse) ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek en beleid. Hieronder valt ook de bijhorende
noodzakelijk ondersteuning voor interpretatie van deze data en - indien van toepassing - koppeling aan andere
databronnen.

3 LOPENDE PROJECTEN
Onderstaande tabel bevat een overzicht van alle projecten uit vorige jaarprogramma’s, opgedeeld volgens partner of opdrachtgever die nog
doorlopen na 30 juni 2018.
Opdrachtgever

Titel

IMA

- Onderzoek gezondheidszorg bij personen in arbeidsongeschiktheid
- IMA Atlas (inclusief nieuwe thema’s: % geconventioneerde verstrekkers, supplementen ziekenhuizen)
- Obesitaschirurgie
- Gezondheidsongelijkheid
- In samenwerking met KULeuven: Risicopredictiemodellen, validatie van pseudopathologie indicatoren en inzicht in
pathologie van personen met een statuut chronische aandoening via een koppeling van INTEGO en IMA databanken
- In het kader van EPS: algoritme verblijven psychiatrische instellingen + pseudopathologie indicatoren
- Database uitkeringen
- Luchtkwaliteit en gezondheid (Intermutualistische werkgroep)

Voor meer informatie: birgit.gielen@intermut.be of johan.vanoverloop@intermut.be
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Titel
- Patient data

IMA, VI, RIZIV

- New Attest
- Fraude en inadequaat gebruik van ZIV-middelen in partnership met RIZIV (Dienst Geneeskundige Controle en Cel
doelmatige zorg) en NIC Commissie Controle & Datamining (zie Actieplan Handhaving)
- Monitoring sociale derde betaler
- Actualisatie project borstreconstructie – evaluatie

IMA, regionale
overheden, RIZIV

- Dienstverlening aan de Gemeenschappen en Gewesten in het kader van de overdracht van de bevoegdheden

RIZIV

- Farma: artikel 81 & revisies

FOD VVVL, RIZIV

- Plan geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid - pilootprojecten chronisch zieken (i.s.m. healthdata.be)

Faith.be
(cosortium
universiteiten)

- Plan geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid - pilootprojecten chronisch zieken – WP wetenschappelijke
evaluatie (i.s.m. healthdata.be)

FOD VVVL

- Evaluatie pilootprojecten inkorting ligduur bevalling
- Evaluatie projecten thuishospitalisatie

KCE

- Mental health care (Study 2016-52 HSR Organization of mental health care for adults in Belgium)
- Nutrition Care
- Performantierapport

Beleidscel

- Data4BetterHealth - Een kwalitatief betere gezondheidszorg dankzij een geintegreerd gegevensontsluitingsbeleid WG1 Een optimale gekoppelde ontsluiting van de “Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG)“ (Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid) en de databanken “Gezondheidszorgen” en “Geneesmiddelen” (Intermutualistisch Agentschap; IMA)
- Data4BetterHealth - Een kwalitatief betere gezondheidszorg dankzij een geintegreerd gegevensontsluitingsbeleid WG2 Een optimale gegevensontsluiting in het kader van klinische studies en “real world evidence” studies

WIV

- Zorgtrajecten diabetes en chronische nierinsufficiëntie (EVACQ)
- Druggerelateerde gezondheidszorg en zorgtrajecten - TDI

Voor meer informatie: birgit.gielen@intermut.be of johan.vanoverloop@intermut.be
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Titel
- Mucoviscidose register – SESCFO (i.s.m. healthdata.be)
- Koppeling gegevens gezondheidsenquête 2013 met gegevens van de verzekeringsinstelling
- Health, Environment And Susceptible Populations – HEASP project

VIKZ (Vlaams Instituut
voor Kwaliteit van Zorg)

- Indicatoren VIP2 – algemene ziekenhuizen
- Ontwikkeling kwaliteitsindicator benzodiazepines in het kader van VIKZ-geestelijke gezondheidszorg –
samenwerkingsproject met UZBrussel-UZLeuven
- Bepaling psychiatrische verblijven (PAAZ + PSY): algoritme + validatie (samenwerkingsproject IMA)

PAQS

- Indicatoren PAQS algemene ziekenhuizen (piloot ongeplande heropnames)

SKR

- Comorbiditeiten
- Project farmacoepidemiologie – risicostudies

(Stichting
Kankerregister)

International
Prevention
Research Institute,
RIZIV-CTG

- EMA-requested Post-approval Pharmaco-Epidemiology Studies (PASS) of Lixisenatide and other Glucagon Like Peptide1 Receptor Agonists
- Prospective Cohort Study of Long-Term Safety of Teriflunomide in Multiple Sclerosis Patients in Europe
- PASS alemtuzumab

Universitaire
onderzoeksequipes

- Levenseinde: kwaliteitsindicatoren en kost – VUB en Ugent ism SKR
- De relatie tussen het zorggebruik en de klinische uitkomsten van patiënten met een aangeboren hartaandoening: een
populatie gebaseerde retrospectieve cohortstudie – KULeuven, UGent, UCL
- Systematisch screening van zorgbehoeften en –gebruik – Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
- Prognoses zorgnood en model van budgetbewaking – KULeuven
- Onderzoeksproject rond kwaliteitsevaluatie coloscopieën – Centrum voor Kankerpreventie Universiteit Antwerpen
(ism SKR)
- Quantifying sources of persistent physician behavior: state dependence and fixed preferences – KULeuven

Voor meer informatie: birgit.gielen@intermut.be of johan.vanoverloop@intermut.be
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