
100% focus op de gezondheidszorg
 | Team en organisatie uitsluitend actief op healthcare projecten

Onze focus op het resultaat
 | Een implementeerbare oplossing boven theoretische aanpak
 | Een tastbaar resultaat boven een vaag proces

Onze evidence-driven aanpak
 | Data-gedreven analyse
 | Data-gestuurde implementatie
 | Data-onderbouwde resultaten

Onze rol als bruggenbouwer
 | Netwerk binnen de volledige gezondheidszorg
 | Samenbrengen en -werken van de juiste partners

Onze geconnecteerde expertise
 | In-house expertise gekoppeld 
   aan een breed netwerk van experten

Hoe onderscheiden we ons?

hict nv | Ezelstraat 69 | 8000 Brugge | info@hict.be | + 32 50 33 33 40 

@hict_consultinghict @hictconsultingwww.hict.com
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ONZE DIENSTEN

STRATEGY – PUBLIC HEALTH – FINANCE – INFRASTRUCTURE

strategy

processes

people

hemarvalue

hict biedt diensten rond gezondheidseconomie, markttoegang en terugbetaling

- Gezondheidseconomie: ontwikkelen en/of populeren van modellen, datacollectie 
  (survey, consensusmeetings, desk research) en ontwikkelen van rapporten
- Opmaken en indienen van terugbetalingsdossiers voor farmaceutische producten en  
  medical devices
- Kwalitatief marktonderzoek 

hict vertaalt de strategie van uw organisatie in een concrete realisatie en structuur 
waarbij de juiste processen, technologie en mensen worden verbonden

- Ontwerp en optimalisatie van zorgpaden
- Procesautomatisering
- Geïntegreerde zorg
- Digitale transformatie
- e-Health integratie
- Informatie management (beheer, data ontsluiting, dataveiligheid, GDPR conformiteit)
- Continue verbeterprocessen – audit, lean, evaluatie, training en coaching

PROCESS – TECHNOLOGY – PEOPLE

hict identificeert, ontwikkelt, kwantificeert en creëert bewustwording 
omtrent de waarde van een technologie (product, dienst of methodologie) voor  
specifieke doelgroepen in de gezondheidszorg

- Kost-impactanalyse
- Marktonderzoek 
- Value added services
- Stakeholder management en value messaging

VALUE HEALTH ECONOMICS – MARKET ACCESS – REIMBURSEMENT

De uitdagingen in de gezondheidszorg vergen strategisch inzicht en een proactieve 
houding. hict begeleidt u bij ontwerp en implementatie van uw strategie als hoek-
steen van uw succes.

Zo biedt hict diensten rond volgende thema’s:
- Opmaken van strategische plannen voor zorgverstrekkers en zorgleveranciers
- Ondersteunen van Public Health projecten en beleidskeuzes op het regionaal, 
   nationaal en internationaal niveau
- Programmatie van medische diensten op basis van strategische keuzes
- Capaciteitsplanning voor nieuwe infrastructuur
- Berekenen van de financiële impact van investeringsprojecten (diensten, technologie,          
infrastructuur)
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