
Gezondheid & Innovatie 
KvK – Dag van de Innovatie 
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Picasso: “Computers zijn 

ondingen. Ze kunnen alleen 

maar antwoorden geven.” 

Leren vragen te stellen 

Brug tussen zorg en technologie 
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Digital natives en de zorg werkvloer 



Digitalisering 

Waar zitten zorgorganisaties? 
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Bijdragen van ICT 

Angstbeeld…. 
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Bijdragen van ICT 

… of kans: meer ruimte voor aandacht voor de patiënt 
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Wat gaan we doen in deze presentatie? 

technologie 

bedrijven 

technologie 

? 

zorg 

= 
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De processen van gezondheidszorg 

Source: Ordening in de wereld van ehealth, Whitepaper, Nictiz, 24 augustus 2012 

En zet er gewoon “e-” voor 

e-Public Health e-Zorg 

e-Zorgondersteuning 

e-Voorlichting e-Preventie e-Diagnose e-Therapie e-Care 

e-Quality 

e-Case 

management 

e-Dossier e-Logistics e-Inkoop e-Financiën e-Afspraak 
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De processen van gezondheidszorg 

Source: Ordening in de wereld van ehealth, Whitepaper, Nictiz, 24 augustus 2012 



Ketenomkering/self management 



Ketenomkering/self management 

■ Informatie 

■ Anamnese 

■Uitslagen 



Ketenomkering/self management 

■ Meetwaarden: hartslag, bloeddruk, activiteit, slaap, voeding, etc. 



Behoefte aan zelfontplooiing 

Behoefte aan waardering en 
erkenning 

Behoefte aan sociaal contact 

Behoefte aan veiligheid en 
zekerheid 

Lichamelijke behoefte sport / bewegen 
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Levensloopbestendig Wonen - behoeften 

Piramide van Maslow als kapstok1 

 

online boodschappen bestellen 

boodschappen bezorgen 

alarmknop 

contact huisarts 

contact clubs 

videocommunicatie 

eigen EPD 

geavanceerd 

muziekssyteem 

gordijnsluiter 

buurtcontact 

contact lotgenoten 

inbraakalarm brandalarm 

valdetectie deurbediening 

deurcamera 

hotline mantelzorger 

dagagenda 

internettoegang 

gasfornuisprotectie 

informatiediensten 

contact vrienden 

contact familie 

bewaking slaapritme 

1 Gesuggereerde volgordelijkheid volgens deze piramide is empirisch niet aangetoond 

vervoersmogelijkheden 

e-consult 



Een Kodak moment 

Digitalisering van analoge en/of fysieke processen 

Lab on a Chip 



Lab on a Chip 

Digitalisering van analoge/fysieke processen 

■ Digitalisering sampling (thuis?) 

■ Bloed 

■ Ontlasting 

■ Adem 

■ DNA 

■ Analyse in de Cloud 

■ Uitslag online of in e-consult? 

■ Vroege detectie 

■ Reductie in ziekenhuisbezoek 

■ Reductie in fysieke logistiek 

■ Reductie in lab capaciteit  

smart toilets 



De Wet van Moore 

Eenmaal digitaal: exponentiële verlaging van kosten 
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3D printing 

Body Parts on Demand 
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Informatie management: Data & Proces 

Enterprise Resource Planning 

EPD = uitgekleed ERP 



EPD: Verbeteren samenwerking 

Organiseren en afstemmen rondom de cliënt 

■ Verpleging 

■ Specialisten 

■ (Thuis)zorg 

■ Mantel 

■ Overige familie/ 

vrienden 

 



Big data & Data analyse 

Wat gaan we met al die online gegevens doen? 

■ Wetenschappelijk 

onderzoek 

 

■ Diagnose 

 

■ Behandeling 

■ Keuze 

■ Opvolging 

 

 

Preventie  Personalisering  Zelfmanagement 
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Barrières beperken kansen van technologie in de Zorg 

Opschaling van eHealth mislukt vaak door de volgende barrières: 

■ Perverse financiële prikkels in de zorg 

■ Belemmerende wet- en regelgeving (bv systeemschotten, BSN-beperking) 

■ Cultuur en draagvlak medische professionals en patiënten 

■ Aanbod diensten en knowhow 

■ Medical evidence beperkt of ontbreekt 

■ Uniformering en standaardisatie 

■ Onvoldoende samenwerking 

■ Onbekendheid met wat ICT oplevert 

■ Kosten/baten onevenredig verdeeld 

■ Te weinig regie 

Bron: Ellen Maat, Programma directeur Min VWS, KNMG congres eHealth 
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