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Gezondheidszorg
Omgaan met kansen en
risico’s in een veranderende sector
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Marktomstandigheden zorgsector
De zorgsector groeit. Volgens voorspellingen nemen de uitgaven voor de gezondheidszorg tot 2018 wereldwijd jaarlijks toe met
5,3% (voor West-Europa zou dit 2,5% zijn)1. Deze groei is het gevolg van macro-economische factoren, zoals de vergrijzing, de
toename van het aantal mensen met chronische aandoeningen, medische innovaties en een sociaal-culturele verschuiving op
het gebied van gezondheidsbewustzijn. Tegelijkertijd worden zorgaanbieders bij het ontwikkelen van flexibele strategieën voor
patiëntveiligheid en economische duurzaamheid gehinderd door onder meer de afnemende financieringsmogelijkheden, hogere
technologiekosten, verouderde bedrijfsmodellen en de voortdurend veranderende regelgeving.

Uitdagingen en opportuniteiten
Zorgaanbieders willen kwalitatief hoogwaardige en continue zorg bieden en de patiënt- of cliëntveiligheid waarborgen. In een
tijd waarin zowel de sector als de maatschappij te maken hebben met grote veranderingen, is dit een hele opgave. Des te meer
omdat daarbij ook gestreefd wordt naar een evenwicht tussen financiering, kosten en risico’s. Dit biedt zowel opportuniteiten
als uitdagingen, zoals:
• het investeren in onderzoek en innovatie om de
efficiëntie, patiëntervaringen en resultaten te
verbeteren;
• het samenwerken met nieuwe spelers en/of het aangaan
van fusies of overnames;
• het omgaan met de opkomst van de claimcultuur
(grotere omvang, frequentie en invloed van
gerechtelijke procedures en bemiddeling);

• het omgaan met het toenemend gebruik van digitale
tools en elektronische gegevensopslag;
• het bewaken van uw reputatie en merk bij toenemende
verwachtingen en transparantie;
• het vinden van duurzame financieringsmodellen binnen
een dynamische sector.

Organisatorische risico’s
Primair gaat de aandacht uit naar het leveren van goede zorg, niet alleen op patiëntenniveau, maar doorheen gans de
structuur van de instelling. Omdat bedrijfsmodellen, -structuren en -processen continu in ontwikkeling zijn, dient een
groot aantal met elkaar samenhangende risico’s te worden afgedekt. Pas dan zijn zorginstellingen ook in de toekomst
verzekerd van een gezonde financiële positie en operationele stabiliteit.

Toekomstige risico’s volgens marktleiders binnen de gezondheidszorg2
Uit de Global Risk Management Survey die Aon in 2015 in de EMEA-regio hield onder zorginstellingen blijkt dat dit de
komende drie jaar de belangrijkste met elkaar samenhangende risico’s zijn:
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1. Global Outlook: Healthcare, Economist Intelligence Unit, maart 2014
2. Belangrijkste risico’s volgens marktleiders in de gezondheidszorg in Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) voor de komende drie jaar
(op basis van de Global Risk Management Survey 2015 van Aon; zie www.aon.com/2015GlobalRisk voor meer informatie).

Healthcare Practice binnen Aon Risk
Solutions EMEA
Aon EMEA Healthcare Practice is een internationaal netwerk van ruim
honderd gezondheidszorgspecialisten, die samen de zakelijke besluitvorming
ondersteunen met geïntegreerde risico-oplossingen.
Aon EMEA Healthcare Practice gebruikt zijn brede grensoverschrijdende kennis
en ervaring om organisaties te ondersteunen bij het beheren van hun risico’s.
Dit leidt tot beheersbare kosten, continuïteit en meer patiëntveiligheid, waarbij
we verder kijken dan alleen naar risico-overdracht en -verzekeringen. Onze
oplossingen voor de zorgsector omvatten een waaier aan expertises:
• verminderen van financiële schommelingen door de totale risicokosten te
kwantificeren en te verlagen (schadebehandeling onder eigen risico, actuariële
analyse, analyses van schades; captive-oplossingen, enzovoort);
• verbeteren van de veiligheid voor patiënt en organisatie door het
verminderen van medische en niet-medische risico’s (risicobeoordeling,
veiligheidsmanagement, process reengineering en benchmarking);
• ontwikkelen van een robuuste organisatie en het beschermen van
reputatie, medewerkers en activa tegen zowel uitzonderlijke als alledaagse
risico’s (verzekeringen, crisisoverleg, incidentenonderzoek, proactieve en
reactieve risicoanalyse, enzovoort);
• proactief beheren van opkomende digitale risico’s (op maat gemaakte
digitale programma’s voor de gezondheidszorg ter voorkoming van en
bescherming tegen digitale aanvallen);
• correct implementeren van nieuwe regelgeving met invloed op uw
verzekeringsdossier (onder meer wetgeving overheidsopdrachten)
• aanbieden van diverse vormen van dienstverlening op maat van de
instelling (makelaardij versus consultancy)
• bieden van alle voordelen die voortvloeien uit het inhuren van professionele
risicoconsultancy en -bemiddeling, zoals gestroomlijnde kosten, efficiënte
risico-overdracht, gespecialiseerd claimbeheer en benchmarking in de sector;
Het team van de Aon EMEA Healthcare Practice maakt optimaal gebruik van
de positie van Aon als marktleider en wordt ondersteund door specialisten in
risicoconsultancy en -bemiddeling, risicofinanciering/captives, HR-consultancy,
data analytics en employee benefits. Hierdoor kunnen we integrale oplossingen
leveren met advies, service en continue ondersteuning op maat van uw
organisatie.

Contacts
Met de grensoverschrijdende
ervaring, tools en diepgaande
sectorkennis van de Aon EMEA
Healthcare Practice behoudt uw
organisatie een voorsprong in deze
uitdagende periode. Wilt u weten
hoe ook u kunt profiteren van de
gespecialiseerde zorgoplossingen
van Aon? Neem dan contact
op met een van de volgende
contactpersonen:
Belgium
Katrien Van Vlem
+32 (0)2 769 74 06
+32 (0)491 73 38 71
katrien.van.vlem@aon.be
Central Eastern Europe
Karina Beksa
+31 (0)204 305 288
karina.beksa@aonhewitt.com
France
Jean Cazeneuve
+33 (0)1 47 83 05 67
jean.cazeneuve@aon.com
Ireland
Colum Diamond
+ 35 (0)312 666 432
colum.diamond@aon.ie
Italy
Luca Franzi
+39 (0)245 434 278
luca.franzi@aon.it
Romina Colciago
+39 (0)245 434 271
romina.colciago@aon.it
Netherlands
Bas van der Tuyn
+31 (0)104 487 734
bas.van.der.tuyn@aon.nl
Portugal
Luis Teixeira
+35 121 001 083
luis.teixeira@aon.pt
Spain
Luis Ybañez Garcia-Conde
+34 (0)913 405 681
luis.ybanez@aon.es

Over Aon
Aon België is een toonaangevende
verzekeringsadviseur en -makelaar. We geven onze
klanten onafhankelijk advies en ondersteuning rond
verzekeringen, herverzekeringen, risicobeheer,
pensioenen en employee benefits. Door voor hen
telkens het beste uit de verzekeringsmarkt te halen,
helpt Aon België haar klanten om hun eigen
objectieven te bereiken. Aon België is gevestigd in
Brussel en heeft ook kantoren in Antwerpen, Gent
en Luik. In totaal telt het bedrijf 370 medewerkers.
Aon België maakt deel uit van Aon plc, wereldleider
op het gebied van risicomanagement, verzekeringsbemiddeling, herverzekering, pensioenen en
employee benefits. Aon plc heeft ongeveer 500
kantoren in 120 landen en stelt wereldwijd 69.000
mensen tewerk. Het hoofdkantoor van Aon plc is in
Londen. Het bedrijf staat genoteerd op de beurs
van New York (NYSE: AON).
Ga naar www.aon.be/zorgsector voor meer
informatie over de Aon Healthcare Practice.
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