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Tech·no·lo·gie – “wetenschap van het ambacht”, van Grieks
τεχνολογια < τεχνη: “(individueel) vakmanschap” + λογος:
“theorie, systematische kennis, betekenis” – systematische
toepassing van natuurwetenschap of andere georganiseerde
kennis voor praktische doeleinden
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Inleiding

Technologie als enabler voor (digitale) zorgtransformatie
Zelden gingen maatschappelijke ontwikkelingen zo snel. Zij creëren
een constant veranderende context waarin nieuwe technologie
een prominente plaats inneemt. De groeiende zorgvraag, krapte
op de arbeidsmarkt en de veranderende maatschappelijke context
en zorgbehoeftes vragen om innovatie, nieuw zorgaanbod en
oplossingen. Zo is het borgen van de continuïteit van de zorg door
personeelskrapte in sommige regio’s niet langer meer een bedreiging
voor de toekomst, maar inmiddels de realiteit.
Om de zorg betaalbaar en bemensbaar te houden, is de inzet
van slimme, schaalbare technologie onmisbaar. Technologische
oplossingen helpen zorgverleners en patiënten op een andere
manier samen te werken en maken meer zelfzorg mogelijk. Zo
worden informele en formele zorg nauwer verweven. Verschillende
oplossingen ondersteunen de participatie van patiënt, familie en
mantelzorgers in het zorgproces. Zij zijn hierdoor beter voorbereid op
en in staat mee te beslissen over behandeling en verzorging. Diverse
voorbeelden uit trends zoals Health Information Systems, Remote
Monitoring en Remote Consultation zoomen hier ook nader op in.
De inzet van technologie faciliteert ook een persoonlijke aanpak. De
one-size-fits-all insteek verschuift naar een individuele benadering.
De patiënt ontvangt daardoor mogelijk sneller de meest geschikte
behandeling. Daarnaast helpt alle verzamelde informatie beter
voorspellen welke mensen verhoogde kans hebben op een bepaalde
aandoening of hoe zij reageren op een behandeling. Databases
en kunstmatige intelligentie staan aan de basis van een diagnose.
Dit blijkt wel uit trends zoals Smart Assistants, Smart Analytics,
Software-as-a-drug en Advanced Therapeutics. En kan er ook gericht
ingezet worden op het verkleinen van gezondheidsverschillen of het
stimuleren van de patiënten met lagere gezondheidsvaardigheden,
zoals ook de trend ‘Health Equity’ beschrijft. Tot slot krijgt preventie
een grotere rol en maakt technologie grotere bewustwording en
gedragsverandering mogelijk. Zie hiertoe ook trends zoals Holistic
Tracking, Serious Gaming en DIY Diagnostics. Nu al wordt een
groeiend aantal intramurale diensten naar de thuis- en poliklinische
voorzieningen verschoven; veel complexe en zeer zieke patiënten
zullen echter (acute) intramurale diensten blijven nodig hebben.
Langzaam zien we een groeiend bewustzijn dat de zorg zich moet
transformeren van een systeem dat focust op ziekte en zorg naar een

systeem dat de nadruk legt op gezondheid en gedrag.
Tegelijkertijd biedt technologie alleen niet dé oplossing, maar is wel
een belangrijke enabler. De coronacrisis heeft ons aangezet actief na
te denken over de inzet van (digitale) technologie om de zorg beter,
slimmer en prettiger te organiseren, zo blijkt ook uit het hoofdstuk
Digitale zorg post-COVID. Om de zorgprofessional te ontlasten, maar
ook om de patiënt veilig vanuit huis optimaal te kunnen monitoren
en begeleiden. Om juist in deze onzekere tijden de toegankelijkheid,
betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg te borgen. Waarbij er continu
gekeken wordt naar de juiste balans tussen mens en techniek, met als
doel persoonsgerichte blended care.
Kennisdeling noodzakelijk om innovatievermogen van de zorg te
versterken
Met deze publicatie willen wij de kennis over de technische
ontwikkelingen vergroten om zo het innovatievermogen van de zorg
te versterken. De mogelijkheden zijn namelijk ontelbaar. Sinds 2017
maken we jaarlijks een onafhankelijke selectie van die technologieën
die in onze ogen een grote toegevoegde waarde (kunnen) hebben.
Technologieën die in verschillende trends en fases van het zorgproces
een plek krijgen. Voor het vijfde jaar op rij bieden wij dit overzicht.
In deze afgelopen vijf jaren bekeken we meer dan 7.500 innovaties
in onze database, beschreven we ruim 500 innovatieve voorbeelden
en voerden we zo’n 50 implementatiestudies uit! Waar Zorg Enablers
ooit begon als een laagdrempelige manier om structuur en overzicht
aan te brengen in de wildgroei aan technologische toepassingen in de
zorg, is het inmiddels een gevestigde trendpublicatie die handvatten
biedt voor ervaren en onervaren zorgvernieuwers. De publicatie
wordt immers ook veel gebruikt in opleidingen van (toekomstige)
(zorg)professionals.
Ook dit jaar beschrijven we opnieuw tientallen voorbeelden,
samengebracht in een 22-tal trends. Tegelijkertijd is ons overzicht
niet uitputtend. Wel verwachten wij dat juist deze technologieën
de toekomst van de zorg beïnvloeden en een bijdrage gaan leveren
aan het realiseren van de quadruple aim. De samenwerking met
het National eHealth Living Lab (NeLL) maakt dat we een nog beter
beeld hebben van de technologieën én implementatie spelregels die
een daadwerkelijke bijdrage leveren aan een toekomstbestendige
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gezondheidszorg. Samen kunnen wij inzicht geven in evidence based
technologische mogelijkheden die de zorg werkelijk verder kunnen
helpen. Inzichten die we verrijken met de visie en praktijkervaringen
van strategie- en innovatiebureau BeBright.
Zorgorganisaties willen vaak zelf het wiel uitvinden, maar we hebben
inmiddels wel genoeg lessen geleerd van de vele proeftuinen
op het gebied van digitale en toekomstbestendige zorg. De tijd
is nu aangebroken om succesvolle voorbeelden op te schalen
en een versnelling te geven aan het innovatie- en leervermogen
van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit is alleen mogelijk met
een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Ook
is het scheppen van de juiste randvoorwaarden essentieel voor
succesvolle implementatie. Ter illustratie zoomen we ook dit jaar in
op het zorgproces waarbinnen een technologie haar toegevoegde
waarde levert. We presenteren diverse trajecten tot en met
realisatie en een aantal zorginnovatie-experts geeft hun visie over
de rol van technologie binnen de toekomst van de zorg. Zo lichtten
we de implementatie en opschaling van een twaalftal innovaties
bij zorgorganisaties uit, waaronder Hexoskin Health, cBoards,

mijnDNAmedicatiepas, SAM-UVC robot en de Kepler Night Nurse.
En onder meer zorgvernieuwers Kellie Goodson, Marloes Pomp,
Egge van der Poel, Desiree Creemers en Conny Helder laten hun licht
schijnen op diverse elementen van zorgtechnologie. We zoomen
niet enkel in op de vraag #waaromdan en #watdan, maar staan juist
uitvoerig stil bij de #hoedan!
Zorg Enablers creëert een ecosysteem om zorgtransformatie te
versterken
Inmiddels realiseren we met deze vijfde editie ons eerste ‘lustrum’.
Maar de ambities reiken verder dan deze jaarlijkse publicatie.
We werken hard aan een (virtueel) ecosysteem om zorginnovatie
en -transformatie te versterken. Een ecosysteem waarbinnen
internationale best-practices op het gebied van innovatie in Life
Sciences & Health ‘samenkomen’ en uitgewisseld worden. Met als
doel hoogwaardige kennis en inzichten te delen en van elkaar te
leren, zowel van successen als van (briljante) mislukkingen. Daarmee
vergroten we het innovatie- en leervermogen van de zorg en
versnellen én bestendigen we de zorgtransformatie.
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Als Zorg Enablers creëerden we een digitaal platform,
www.zorgenablers.nl, waar we een onafhankelijk overzicht van
betrouwbare nieuwe technologie geven, onze bevindingen en
inzichten delen en u deze kunt aanvullen. De database biedt een
laagdrempelig overzicht van innovaties die daadwerkelijke bijdragen
aan de digitale zorgtransformatie aan zorgvernieuwers. En is ook, met
het verschijnen van deze vijfde editie, publiekelijk toegankelijk. Zo
bieden we overzicht en structuur in het groeiende woud aan digitale
toepassingen voor de zorg. We werken samen met een internationale
Raad van Inspiratie bestaande uit hoogleraren en internationaal
erkende professionals om ons te blijven inspireren en de inhoud
onafhankelijk te toetsen. En met ons netwerk van ‘coolhunters’
blijven we nieuwe impactvolle technologieën over de hele wereld
scouten. We ontwikkelen samen met zorginstellingen hun digitale
strategie en bijbehorende innovatieagenda, geven masterclasses over
digitalisering van de zorg én innovatiemanagement en organiseren
Health Catch Up’s. Tijdens deze Health Catch Up’s kunnen alle
partijen hun kennis en ervaring met innovatieve zorgconcepten
demonstreren en delen. Van gevestigde zorgaanbieders tot nieuwe
zorgconcepten, van patiënten(vertegenwoordigers) tot zorgverleners,
en van financiers van zorginnovatie tot technologieleveranciers. De
meest recente inzichten publiceren we ook weer in onze ‘Future and
Proven Sparks-edities’ in onze LinkedIn-community. Zo bundelen we
kennis, kunde én kapitaal, brengen we innovaties tot wasdom en
dragen samen bij aan de zorgtransformatie.
Ook dit jaar is de inhoud tot stand gekomen dankzij de hulp van
vele gedreven zorgvernieuwers. Speciale dank gaat uit naar Alwin
van Deuren, Astrid van den Berg, Chris Arts, Conny Helder, Daan
de Viet, Desiree Creemers, Egge van der Poel, Elly Roos-Swarthoff,

Emma Pullen, Floor Bos, Giel Megens, Harro Stokman, Jan Christiaan
Huijsman, Jeroen van Zon, Jeroen Vogelaar, Jerry Fortuin, Jesse Swen,
Karin Gehring, Kellie Goodson, Kerstin Huijboom-Zut, Klaas Henk van
der Steege, Maarten Bos, Marc van Kesteren, Mark van de Vreede,
Marloes Pomp, Martijn Buursink, Martin Kuper, Martine Evers,
Naut Duin, Nienke de Haan, Paul de Kort, Petra Hoogendoorn, Petra
Pahlplatz, Pierre Bet, Pierre-Alexandre Fournier, Quirijn de Geus, Rudi
de Goede, Sanne Metsemakers, Simon Prent, Tijs Rietjens en Tim
Franssen. Daarnaast dragen onze partners bij aan onze ambitie om de
verzamelde kennis zo breed mogelijk te verspreiden. We bedanken
ook onze collega’s van BeBright en het NeLL voor de geweldige steun
bij het verzamelen en selecteren van alle zorginnovaties in onze
innovatiedatabase. Een enorme klus om dagelijks alle informatie over
zorginnovatie uit de hele wereld te volgen. Speciale dank gaat uit
naar Mart Schoondermark, die dit jaar een belangrijk deel van het
onderzoek voor zijn rekening nam.
Laat Zorg Enablers 2021 u inspireren om aan de slag te gaan
met nieuwe technologie en anders na te denken over de reeds
beschikbare mogelijkheden. De complexiteit van ons zorgsysteem
en daarmee van zorginnovatie is soms zo groot, dat menig innovator
dreigt vast te lopen. Wij hopen dat de voorbeelden van succesvolle
zorginnovatie in deze publicatie vertrouwen geven om aan de slag te
gaan en door te zetten. We nodigen u van harte uit uw voorbeelden
en ervaringen met zorginnovatie met ons te delen via
www.zorgenablers.nl.
Philip J. Idenburg, Managing partner BeBright
Sjoerd Emonts, Adviseur BeBright
Niels Chavannes, Oprichter en bestuurder van NeLL

Mini-leeswijzer
De technologische bewegingen zijn ingedeeld in de
volgende zorgfases uit de ZorgwaardeCyclus:
1. Preventie & Gezond leven
2 Consulteren
3. Diagnose
4. Behandeling & Begeleiding
5. Controle & Monitoring
Deze indeling geeft structuur, maar de meeste
technologieën kunnen toegepast worden
in meerdere zorgfases.

De volgende iconen tonen hoe een innovatie
bijdraagt aan de quadruple aim:
Verbeterde patiëntervaring
Verbeterde toegankelijkheid en
populatiegezondheid
Verminderde zorg- en ondersteuningskosten
Verbeterd welzijn van zorgverleners
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Legenda
Definitie
Toepassingen en voordelen
Markt
Conclusie
In samenwerking met NeLL

Digitale zorg post-COVID

Wat hebben we geleerd en wat nemen we mee richting de toekomst?
Het is inmiddels al meer dan anderhalf jaar geleden sinds de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van het nieuwe
coronavirus als pandemie bestempelde. Sinds de coronacrisis leven
veel mensen meer digitaal dan daarvoor. Waar de afgelopen jaren
vaak werd gesproken over hobbels en knelpunten met betrekking
tot de inzet van digitale toepassingen in de zorg, heeft de pandemie
de digitalisering van verschillende aspecten van de gezondheidszorg
met minstens een decennium versneld. De druk op het zorgsysteem
(in fysieke capaciteit én menskracht) en de genomen maatregelen
droegen bij aan snelle dynamische verschuivingen in vraag, capaciteit
en zelfs contextuele aspecten van de gezondheidszorg. Met als doel
om de efficiëntie van een klein aantal zorgprofessionals te vergroten,
de zorg met minimale fysieke contactpunten de decentraliseren en
de tijd die in zorginstellingen wordt doorgebracht te verminderen. De
COVID-19-pandemie veranderde abrupt de motivatie om gebruik te
maken van digitale technologie in de zorg; in veel gevallen verschoof
het gebruik van digitale technologie van een interessante en
beloftevolle kans tot een onmiddellijke noodzaak1.
Inmiddels krijgen we al een goed beeld van de toegenomen interesse
in digitale technologie in de zorg2,3. Ziekenhuiszorg, huisartsenzorg,
GGZ, verpleeghuiszorg, wijkverpleging en jeugdzorg: allen hebben ze
mede door de coronacrisis in de afgelopen periode digitale stappen
gezet. Zo is bijna een derde van alle polibezoeken nu digitaal en
zien we een sterke groei van het aantal beeldbelconsulten in de
Nederlandse ziekenhuizen: van gemiddeld 500 beeldbelconsulten
per kwartaal in 2019, naar 18.000 in het eerste kwartaal van 2021. In
dezelfde periode groeide het aantal remote monitoring verrichtingen
van 19.000 tot 28.000 verrichtingen4. Bovendien werden er in
2020 over de hele wereld zo’n 90.000 nieuwe gezondheidsapps
gelanceerd, waarvan het aantal downloads met 34% steeg ten
opzichte van 20195. Verder zagen we in de laatste twee jaar een
verdubbeling van de wereldwijde financiering van zorgtechnologie en
investeerden venture capitalists in Europa 2,6 keer zoveel in digital
health start-ups in vergelijking met het jaar ervoor .
Ondanks dat bij het schrijven van deze publicatie het virus nog
steeds rondwaart en de pandemie nog speelt, is het goed om alvast
na te denken over het post-COVID tijdperk. Veel gemeenschappen
zijn immers hun deuren alweer aan het heropenen. Welke bredere

bewegingen hebben we tijdens de pandemie gezien, welke concrete
toepassingen hebben zich ontplooid en wat betekent dit voor
de toekomst van de digitale zorg? COVID-19 heeft laten zien dat
digitalisering van de zorg echt mogelijk is. Digitale middelen werden
de voordeur van de zorg. Daarbij wordt niet voor niets gesproken
over een digitale transformatie. Om immers de vruchten van
digitalisering te kunnen plukken moet er meer gebeuren dan enkel
het integreren van nieuwe technologie. Een digitale transformatie
draait om het creëren van een wendbare en toekomstbestendige
organisatie, waarbij de eindgebruiker centraal staat. In tegenstelling
tot het gebruiken van eHealth en andere digitale oplossingen in
een oud zorgproces, gaat het om een fundamenteel herontwerp
van zorgprocessen. Technologie is hiermee niet het doel, maar een
enabler7.
Hoewel sommige van de toegepaste digitale tools nieuw waren
(met name apps voor bijvoorbeeld het traceren van contacten),
bestonden veel van de onderliggende technologieën die tijdens
de pandemie werden gebruikt al. We zagen een toegenomen
inzet van dit soort technologieën, mede doordat welbekende
obstakels op systeemniveau versoepeld werden. Denk hierbij aan
additionele financieringsmogelijkheden, nieuwe en passende
vergoedingsregelingen en meer directe investeringen in digitale
tools en de infrastructuur om ze te ondersteunen1. Om de positieve
ontwikkelingen rondom digitale zorg te borgen post-COVID, werd
geconcludeerd om drie zaken extra aandacht te geven, namelijk: 1.
(Passende) bewijslast, 2. Educatie, en 3. Vergoedingsstrategieën3.
Vergelijkbare conclusies werden ook gemaakt door de WHO1.
Tegelijkertijd lag in het verleden veelal de primaire focus op het
wegnemen van de belemmeringen, maar dient naar de toekomst
de focus te liggen op het leren van de digitale (implementatie- en
opschalings-)lessen uit de afgelopen periode. Om zo met elkaar ook
de juiste (beleids-, financiële en juridische) kaders te ontwikkelen
voor grootschalige inzet naar de toekomst.
We nemen u in dit hoofdstuk aan de hand van de vijf zorgfases mee
in de invloed van COVID-19 op de (toekomstige) inzet van digitale
technologie in de zorg.
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ZORGFASE: CONTROLE & MONITORING

ZORGFASE: PREVENTIE & GEZOND LEVEN

Om de druk op de zorginstellingen te verlichten, werd er
gedurende de pandemie een steeds groter beroep gedaan op
monitoringstoepassingen. Zo konden chronische- en uit het
ziekenhuis ontslagen COVID-patiënten vaak op een nieuwe,
digitale wijze op afstand gemonitord worden, bijvoorbeeld via
thuismonitoringapps. Het resultaat? De ligduur van coronapatiënten in het ziekenhuis kon met gemiddeld 5 dagen verkort
worden en kon met gemiddeld 5 dagen verkort worden,
waardoor per patiënt een kostenreductie optrad van 3.000
euro22. In de media kwam het ene na het andere ziekenhuis
met een thuismonitoring-app om ex-corona patiënten goed te
kunnen begeleiden met monitoring en eventueel
ZORGFASE: BEHANDELING & BEGELEIDING
Tijdens de zoektocht naar een effectieve behandeling
en begeleiding voor coronapatiënten zagen we een
focus op het verplaatsen dan wel digitaliseren van
behandelingen naar thuis, bijvoorbeeld via een app
of online platform. Deze beweging werd overduidelijk
gedreven door de ziekenhuisbedden die bezet raakten
met COVID-patiënten en de tekorten aan medischgeschoold personeel, met veel uitgestelde zorg en een
verlies van 34 tot 87 duizend levensjaren als gevolg17. In
het Verenigd Koninkrijk daalde de toegang tot reguliere
zorg gemiddeld met 20%, met grote afnames binnen de
GGZ en oncologische zorg (resp. 25% en 22%)18
Om de druk op de zorg zo laag mogelijk te houden
en om ervoor te zorgen dat de zorg zoveel mogelijk
door kon gaan, is de toepassing en opschaling van
verschillende soorten technologieën versneld geraakt.

zuurstoftoediening. De reacties waren veelal positief: het
aantal ziekenhuisbezoeken kon verminderd worden en klinische
achteruitgang kon in een vroeg stadium gedetecteerd worden23.
Ook zagen we voor het eerst heel duidelijk de potentie van
kunstmatige intelligentie in het signaleren en monitoren van
virusuitbraken. Zo ontstonden meerdere surveillanceplatformen
voor corona, waarbij op basis van machine learning potentiële
uitbraken vroegtijdig herkend konden worden, om zo tijdig
extra preventieve maatregelen te treffen. Ook kon op basis van
de gevonden patronen tijdens een uitbraak voorspeld worden
in welke mate, snelheid en in welke richting de verspreiding
verder zou verlopen24,25.

Zo is virtual reality ingezet om zorgprofessionals snel
bij te scholen, zonder zelf in contact te hoeven komen
met de patiënt19. Daarnaast is de techniek, net als
verschillende andere apps en platformen, gebruikt als
nabehandeling voor patiënten en zorgprofessionals
met fysieke of mentale problemen door de impact van
het virus6. Een goed voorbeeld hiervan is VRelax, dat
een app ontwikkelde die in combinatie met een VR-bril
gebruikt kan worden om in een natuurlijke virtuele
omgeving te ontspannen of interactieve oefeningen
uit te voeren20. Ook werden er 3D-geprinte teststaven
ontwikkeld om de coronatest comfortabeler te maken21.
Vooruitblikkend op het post-COVID tijdperk kunnen
we verwachten dat zowel telegeneeskunde vanuit de
zorginstelling als op consumenten gerichte software-asa-drug initiatieven een grotere rol zullen spelen in de
zorg.

ZORGFASE: DIAGNOSE
Voor een effectieve bestrijding van een pandemie is vroegopsporing en accurate diagnostiek van
cruciaal belang. Een diagnose kan op verschillende manieren gesteld worden en verplaatst steeds
meer van de zorginstelling naar thuis. Mede gedreven door corona zijn we meer open gaan staan
voor zelfdiagnostiek – denk hierbij aan de corona-zelftests, apps en scanners voor het aantonen
van koorts of zuurstoftekort – en hebben we op technologisch gebied grote ontwikkelingen
doorgemaakt. Zo is sinds de pandemie de vraag naar moleculaire diagnostiek in Europa en de VS
vertwintigvoudigd en zijn er in India inmiddels in totaal 600 extra RT-PCR laboratoria actief13.
We kregen tijdens de pandemie te maken met verschillende nieuwe diagnostische technologieën.
Als voorbeeld de ontwikkelde Smartphone COVID-test, waarbij binnen 55 minuten via een
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Het belang van een goede populatiegezondheid en preventie
is nog maar eens benadrukt tijdens de pandemie. We zien
confronterende cijfers over de invloed van leefstijl op het
verloop van corona, die ons leren dat we als samenleving en
overheid meer moeten investeren in een gezonde leefstijl4. Veel
preventieve interventies hebben een digitale component, zoals
al langer bestaande leefstijlapps, interactieve websites, maar ook
smartwatches, waarvan het aantal verzendingen wereldwijd in het
afgelopen jaar toenam met 43% tot 62%5.
Tijdens de pandemie hebben we ook kennis gemaakt met een
aantal nieuwe digitale initiatieven op het gebied van preventie en

gezondheidsbevordering. Zo ontwikkelden SyncVR en Reducept
VR-games voor coronapatiënten met klachtenverlichting als doel.
Ook kwam er meer aandacht voor de gezondheidsongelijkheden
die tijdens de coronacrisis aan het licht kwamen, onder andere
tussen mensen van verschillende afkomst en sociale klasse.
Met het door Google wereldwijd gelanceerde Health Equity
Tracker platform kregen politieke leiders een beter inzicht in de
verschillende gezondheidsuitkomsten binnen hun bevolking7. De
coronacrisis heeft ons laten zien dat investeren in digitale zorg
zich kan uitbetalen in een verminderde arbeidsdruk en lagere
zorgkosten8. Op basis van deze inzichten verwachten we dat in de
toekomst een groter beroep wordt gedaan op digitale technologie
voor het creëren van preventievere zorg.

ZORGFASE: CONSULTEREN
Op het gebied van consulteren zijn tijdens de
coronacrisis de nodige digitale stappen gezet. Onderzoek
onder 1.443 Nederlandse huisartsenpraktijken toont
aan dat 75% van de deelnemende praktijken tijdens
de crisis meer of intensiever gebruik is gaan maken van
nieuwe e-health-toepassingen. Hiervan is 64% tijdens
de COVID-19-pandemie voor het eerst gaan beeldbellen
met patiënten9. Maar niet alleen in Nederland nam
telezorg een vlucht: In de Verenigde Staten (VS) was
er, vergeleken met een jaar ervoor, in de laatste week
van maart 2020 een toename van 154% in het gebruik
van teleconsulten te zien10. Er wordt zelfs gesteld dat
het gebruik van telezorg-diensten in de VS in juli 2021
is gestabiliseerd op een niveau dat 38 maal hoger ligt
dan vóór corona11. Naast de opkomst van consulten

op afstand zagen we platformen voor online social
networking ook toenemen. Een illustratief voorbeeld is
Broedplaats Zorg, waarop bezoekers blogs kunnen lezen
over ervaringen en tips tijdens de coronapandemie12.
Veel zorgorganisaties lijken ook na de pandemie in te
willen blijven zetten op consulten op afstand. De kans
is groot dat we in de toekomst blijvend gebruik zullen
maken van digitale vormen van consulteren, waarbij drie
factoren een belangrijke rol spelen: 1. een toegenomen
consumentenbereidheid om telezorg te gebruiken; 2.
een toegenomen bereidheid van aanbieders om telezorg
te gebruiken; en 3. wijzigingen in de regelgeving die
betere toegang tot en vergoeding van telezorg mogelijk
maken11.

hulpmiddel en smartphone corona aangetoond kan worden14. Verder zagen we een versnelde
ingebruikname van AI-geassisteerde diagnostiek. Zo wordt inmiddels binnen verschillende
ziekenhuizen in binnen- en buitenland gebruik gemaakt van de CoLab bloedtest score op de SEH
snel een corona diagnose te kunnen stellen15. Daarnaast schreven we eerder al over de Aeonose,
een elektronische neus waarvan inmiddels bewezen is dat die COVID-19 positieve van COVID-19
negatieve personen kan onderscheiden via een simpele blaastest16. Al langer zien we een
beweging naar geavanceerde (zelf)diagnostiek, variërende van DNA-testen tot moedervlekscans
en AI-gebaseerde beoordelingen van beeldvormend onderzoek. Corona heeft de adoptie van
nieuwe technieken duidelijk in een versnelling gebracht, waardoor we in de toekomst meer
digitale, consumentgerichte en gepersonaliseerde diagnostiek kunnen verwachten.
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Drijvers en belemmeringen
voor technologische zorgvernieuwing

Diverse factoren drijven de technologische zorgvernieuwing en tegelijkertijd zijn er diverse factoren die hier een belemmerend effect op
hebben. Deze factoren zijn grofweg onder te verdelen in drie hoofdcategorieën: sociaal-maatschappelijk, technologisch en economisch. In deze
hoofdstukken worden de factoren die de technologische trends in deze publicatie drijven of belemmeren kort toegelicht. Met iconen worden de
drie belangrijkste factoren in ieder hoofdstuk weergegeven. Dit wil echter niet zeggen dat er geen andere factoren van invloed zijn op deze trends.

Drijvende factoren
SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK
Verhoogd bewustzijn én groeiende acceptatie
Een belangrijke drijver voor het toenemende aandeel van
technologie in het zorgproces, is een hoger bewustzijn en groeiende
acceptatie van de technologische mogelijkheden1. Technologie vindt
zijn weg naar steeds meer aspecten van het dagelijks leven: het
grootste deel van de Westerse bevolking draagt een smartphone
of ander draagbaar device met zich mee2. Normen en waarden
veranderen en mensen staan meer open voor de mogelijkheden die
technologie biedt3. Dit is terug te zien in het gebruik van technologie
in de zorg: zo zijn mensen bijvoorbeeld eerder bereid Bionics te
gebruiken om een lichaamsfunctie te versterken, en wordt verzorging
door een robot, zoals beschreven wordt bij Robotic Care, steeds
meer geaccepteerd4-6. Ook wordt medische technologie steeds beter
onderzocht en vaker wetenschappelijk en medisch gevalideerd. Als
gevolg hiervan voelen mensen zich veiliger bij het gebruik ervan. Dit
wordt verder versterkt door nieuwe ontwikkelingen op het gebied
van bijvoorbeeld Cybersecurity en Blockchain, die het steeds veiliger
maken data op te slaan en uit te wisselen7. Ook voor Health Equity
geldt dat groeiende bewustwording van het belang van gezondheidsgelijkheid een versterkend effect heeft op de trend. De behoefte
om online contact te houden tijdens de coronapandemie heeft tot slot
bijgedragen aan de toename van Online Social Networking.
Toenemende digitale vaardigheden
Het groeiende aandeel van technologie in het dagelijks leven
zorgt ervoor dat mensen steeds handiger worden in het gebruik
ervan8. Verbeterde digitale vaardigheden maken dat mensen in staat
zijn meer gecompliceerde applicaties te gebruiken en dit bevordert de
ontwikkeling van nieuwe technieken9. Dit is bijvoorbeeld terug te zien
in Serious Gaming en Digital Reality waar een zekere mate van digitale
vaardigheden van de gebruiker vereist worden.

Veranderende zorgbehoeften
Door technologische ontwikkelingen verbetert de zorg, maar
worden er ook steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van de
zorg. Zo hebben zorggebruikers ten eerste behoefte aan een meer
gepersonaliseerde behandeling10. Deze behoefte drijft bijvoorbeeld
de trend Printing Procedures, waarmee op maat gemaakte protheses
geproduceerd kunnen worden11. Ook Holistic Tracking, waar gebruik
wordt gemaakt van technologie om persoonlijke gezondheidsdata in
kaart te brengen, wordt hier sterk door beïnvloed12,13. Er is ten tweede
meer aandacht en bewustzijn voor maatschappelijke vraagstukken
zoals duurzaamheid, gendergelijkheid en de mentale gezondheid.
Dit heeft allemaal invloed op de zorgbehoefte. Dit is terug te zien
in verschillende trends, zoals Femtech. Ook verschillende Holistic
Tracking applicaties zijn hier een voorbeeld van, omdat deze coaching
bieden voor stress. Een derde belangrijke zorgbehoefte die groeit,
is de behoefte aan meer autonomie en onafhankelijkheid14-16.
Door ontwikkelingen op het gebied van Robotic Care en Remote
Monitoring kunnen patiënten en ouderen langer zelfstandig thuis
wonen16. Tenslotte drijft de behoefte aan meer gemak trends zoals DIY
Diagnostics en Remote Consultation, waardoor bijvoorbeeld onnodige
ziekenhuisbezoeken voorkomen kunnen worden en patiënten meer
regie krijgen over hun eigen zorgproces1, 17.
Stimulerende wet- en regelgeving
De snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt en integreert
in ons dagelijks leven, vraagt de nodige wet- en regelgevingen om
veiligheid en privacy te waarborgen. Zo is er de Medical Device
Regulation (MDR) om de veiligheid te waarborgen. Wetten zoals
de GDPR (AVG) en NEN7510 rondom dataopslag en privacy drijven
ontwikkelingen binnen Cybersecurity18,19. Evenals bevorderen
regelingen en subsidies zoals Stimuleringsregeling eHealth Thuis
(SET) de ontwikkelingen voor bijvoorbeeld Remote Consultation20.
Richtlijnen zoals MedMij omtrent de standaardisering van Health
Information Systems zijn een grote drijver voor technologische
innovaties op dit gebied21.
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Toenemende druk op het zorgsysteem
Door de vergrijzing en ontgroening neemt niet alleen de
prevalentie, maar ook de complexiteit van chronische- en ouderdom
gerelateerde aandoeningen toe22. Een sedentaire leefstijl en
ongezonde eetgewoonten dragen bij aan een hogere prevalentie
van leefstijl gerelateerde aandoeningen. Dit zorgt voor een stijging
van zorgkosten en een overbelasting van het zorgsysteem. Er is
een personeelstekort en de werkdruk onder zorgprofessionals
neemt toe. Dit draagt bij aan een stijging van de vraag naar
kosteneffectieve oplossingen23. Aan de ene kant kan worden ingezet
op preventie, bijvoorbeeld met techniek gericht op Holistic Tracking
om leefstijl gerelateerde aandoeningen te voorkomen. Aan de
andere kant kunnen technologische toepassingen worden ingezet
om ziekenhuistaken te automatiseren of de zorgprofessional te
ontlasten24. Vooral technieken binnen Robotic Operations en Smart
Assistants worden hierdoor gedreven25.
TECHNOLOGISCH
Groeiende connectiviteit en verbeterde data-infrastructuur
Steeds meer mensen beschikken over een smartphone of ander
apparaat met een netwerkconnectiviteit zoals 4G, WiFi, of Bluetooth2.
Ook 5G wordt in steeds meer landen uitgerold26. Het voordeel van 5G
is dat het een laag energieverbruik en een hoge datasnelheid heeft
waardoor er weinig sprake van vertraging is. Dit betere en snellere
netwerk heeft veel implicaties voor de gezondheidszorg, doordat
het gegevensuitwisseling makkelijker maakt27-29. Daarnaast groeit
mondiaal het aantal camera’s, microfoons en sensoren30-32. Vooral
trends die berusten op remote technieken, zoals Remote Consultation
of Remote Monitoring, worden gedreven door de toegenomen
connectiviteit1. Ook Online Social Networking neemt een toevlucht:
mensen kunnen en willen makkelijker met elkaar online in contact.
Niet enkel de connectie tussen mensen wordt verbeterd: ook robots
en andere op het internet aangesloten apparaten kunnen beter met
elkaar communiceren. Dit fenomeen is het Internet of Things13, 33.
Groeiende beschikbaarheid (medische) data
Groeiende mogelijkheden om medische data te digitaliseren en
op te slaan zorgen voor ongekende hoeveelheden data34-36. Sommige
digitale datasets zijn zo groot en complex dat ze niet te beheren
zijn met traditionele software. De vraag naar complexe, zelflerende
algoritmes die deze datasets wel kunnen interpreteren en bewerken,
drijft ontwikkelingen binnen de trend Smart Analytics37-40. Ook brengt
de toename in medische data veiligheidsrisico’s met zich mee, waardoor de vraag naar nieuwe Cybersecurity-technieken stijgt7,41-43.

Verbeterde interoperabiliteit
Door ontwikkelingen in technologie en de intrede
van richtlijnen zoals bijvoorbeeld MedMij, zijn ICT-systemen
van zorginstellingen steeds beter op elkaar afgestemd. Deze
standaardisering zorgt voor een verbeterde interoperabiliteit en
bevordert communicatie en data-uitwisseling in het zorgsysteem44,45.
Trends die te maken hebben met ICT-systemen in de zorg, zoals Health
Information Systems en Remote Consultation, worden hierdoor
gedreven1.
Toenemende bewijslast effectiviteit
De toenemende bewijslast van de effectiviteit en efficiëntie
van nieuwe technologieën draagt bij aan de adoptie van deze
technologieën9,46. Zo zorgen verbeteringen in Smart Analytics,
waardoor ze steeds effectiever en accurater worden, voor nieuwe
mogelijkheden binnen bijvoorbeeld diagnostiek en behandeling47.
Ook de toename aan kennis over genetica, stamceltechnologie, en de
beschikbaarheid van nieuwe biomaterialen vormt een basis voor de
creatie van nieuwe technologieën rond bijvoorbeeld DIY Diagnostics
en Printing Procedures48-51.
Aanbod matcht behoefte
Niet alleen de zorgbehoefte verandert: ook het zorgaanbod
verandert mee. Zorgaanbieders spelen steeds meer in op de vraag
van de gebruiker16. Oplossingen voor de behoefte van patiënten om
efficiënt geholpen te worden, zien we terugkomen in online triage
tools bij Smart Assistants of nieuwe mogelijkheden binnen Remote
Consulting. Ook het inzien van de eigen gegevens zoals bij Health
Information Systems, evenals via Holistic tracking, sluit steeds beter
aan bij de behoefte van de gebruiker12,52. Zorgprofessionals zijn altijd
op zoek naar efficiëntere mogelijkheden en hebben baat bij de
bovengenoemde ontwikkelingen.
ECONOMISCH
Groeiende investeringen in zorgtechnologie
Een toename in investeringen, onderzoek, fusies, acquisities
en aflopende patenten maakt dat meer bedrijven zich op de markt
begeven53. De investeringen van grote partijen als farmaceuten maken
meer onderzoek mogelijk. Dit stimuleert de ontwikkeling van nieuwe
geavanceerde therapieën en dit heeft onder meer grote effecten op
ontwikkelingen binnen Advanced Therapeutics54,55. Ook is het voor
grote bedrijven aantrekkelijk in Cybersecurity te investeren vanwege
de grote potentiële financiële schade die wordt veroorzaakt door
cybercriminaliteit43, 56.
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Nieuwe technologische mogelijkheden
Door de toename in het aantal technologische mogelijkheden
en de grote schaal waarop nieuwe applicaties kunnen worden
geproduceerd, zijn ze steeds makkelijker, goedkoper, en sneller om te
maken13, 38. Ook verbeteren productieprocessen, waardoor technieken
betrouwbaarder en efficiënter worden. Dit heeft vooral invloed op
apparatuur met hoge productie- en/of aanschafkosten. Robotic Care,
Robotic Operations, en Bionics zijn hier de grootste voorbeelden
van57. Verbeteringen in bestaande algoritmes kunnen in de toekomst
daarnaast structurele discriminatie en onjuistheden filteren uit
datasystemen en dit heeft een positief effect op de uitbouw van
eerlijke gezondheidszorg en daarmee op Health Equity.

Belemmerende factoren
SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK
Privacygevoelig
Ondanks dat technologie de zorg toekomstbestendiger kan
maken, kan de privacy en cyberveiligheid hierbij in het gedrang
komen1. Er wordt steeds meer data verzameld en opgeslagen2-4.
Deze data is steeds beter aan elkaar te koppelen5,6. Gegevens die
een smartwatch vastlegt, kunnen bijvoorbeeld worden gekoppeld
aan een elektronisch patiëntendossier (EPD)7-9. Daarnaast groeit
wereldwijd het aantal camera’s, microfoons en sensoren10-12. Er
bestaat echter ook wantrouwen ten opzichte van de groeiende
dataverzameling en -uitwisseling13,14. Instanties komen steeds meer
te weten over het privéleven van hun gebruikers. Dit is onder andere
te zien bij Holistic Tracking en Femtech, maar ook bij Online Social
Networking. Daarnaast nemen criminelen steeds vaker de digitale
route15-18. Bovendien verbeteren de methoden om data te stelen. De
medische wereld ontwikkelt op ICT gebied echter niet zo snel19,20. In
veel ziekenhuizen draaien computers op verouderde systemen. In
Nederland besteden ziekenhuizen slechts 6% van hun omzet aan ICT
en hiervan gaat slechts een beperkt percentage naar cybersecurity20,21.
Omdat de bescherming van gegevens niet altijd goed geregeld lijkt
te zijn, zijn mensen door angst voor privacyschending nog altijd
terughoudend23-24.
Onvolwassenheid van de toepassing
Veel technologische toepassingen zijn nog in ontwikkeling. Dit
kan betekenen dat ze zich in een staat van onvolwassenheid begeven.
Technologieën die in ontwikkeling zijn, kampen met problemen
rondom de betrouwbaarheid, accuraatheid of reproduceerbaarheid.
Daarnaast zijn er uitdagingen waar trends of toepassingen tegenaan

lopen. Een voorbeeld hiervan is de ‘virtual reality sickness’, een
bijwerking bij het gebruiken van toepassingen van Digital Reality25.
Technologieën worden ingezet om te ondersteunen, maar kunnen
ook (fysieke) schade toebrengen. Onvolwassenheid kan ook tot uiting
komen doordat technologie niet aansluit bij de omstandigheden
in de werkelijke situatie. De randvoorwaarden die nodig zijn om
de toepassing goed te laten functioneren, zijn dan niet (standaard)
aanwezig. Een van deze randvoorwaarden betreft bijvoorbeeld
de datasets waar Smart Analytics mee werkt. Deze zijn nog vaak
ongestructureerd en ‘vervuild’27. Hierdoor ontstaat er een ‘rubbish-in,
rubbish-out’-effect28.
Roep om bewijslast
De roep om bewijslast is nadrukkelijk aanwezig voor
technologische innovaties29. Bij sommige toepassingen is het
eenvoudiger om hier gehoor aan te geven dan bij andere. De huidige
onderzoeksdesigns zijn niet altijd toereikend. In het geval van Serious
Gaming kan het bijvoorbeeld lang duren voordat een effect te zien
is, en zelfs na die tijd is het lastig om dit effect toe te schrijven aan
het educatieve spel30. Ondertussen gaan de ontwikkelingen zo snel
dat er alweer een nieuwe versie beschikbaar is tegen de tijd dat de
toegevoegde waarde bewezen is. Het gebrek aan wetenschappelijk
bewijs zorgt ervoor dat eindgebruikers terughoudend zijn met
de aanschaf en implementatie van nieuwe technologieën. Het
NeLL erkent dit probleem en heeft daarom een eHealth keurmerk
ontwikkeld31. Ook het NICE, in het Verenigd Koninkrijk, heeft een
raamwerk ontwikkeld om eHealth-toepassingen te testen32.
Data leidt tot misinterpretatie
Gebruikers van technologische toepassingen krijgen zelf
steeds meer inzicht in hun gezondheidsdata33,34. Ze hebben inmiddels
toegang tot data over hun eigen activiteit, slaapritme, bloeddruk,
hartslag, enzovoort. Het is echter niet makkelijk om deze data
altijd goed te interpreteren. Misinterpretatie kan zorgen voor een
verhoogde, vervroegde of verlate zorgvraag34. Er wordt dus gehandeld
waar dit niet noodzakelijk is, of juist niet gehandeld waar dit wel
noodzakelijk is. Dit kan zorgen voor problemen voor het zorgsysteem,
maar ook voor de gebruiker35. Deze verwarring kan vooral ontstaan bij
toepassingen van Holistic Tracking en DIY Diagnostics36,37.
Beperkende richtlijnen, wet- & regelgeving
De snelheid waarmee technologie zich integreert in ons
dagelijks leven, vraagt de nodige wet- en regelgeving om veiligheid
en privacy te waarborgen. Vaak is te zien dat bestaande wet- en
regelgeving de implementatie juist belemmeren38-40. Bestaande
wetten sluiten niet altijd aan bij de beleving van de huidige
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(technologische) wereld. Ook worden er nieuwe wetten gemaakt
om patiëntgegevens te bewaken41. De ‘General Data Protection
Regulation’ (GDPR, in Nederland bekend als de ‘AVG’) is in 2016 door
de Europese Unie ontwikkeld42,43. Dit maakt het bijvoorbeeld voor
Health Information Systems, maar ook voor Blockchain, lastig om data
te beheren en gebruiken44,45. Ook is de Medical Device Regulation
(MDR) sinds mei 2021 van kracht46. Daarnaast lopen richtlijnen voor
artsen vaak achter op de ontwikkelingen47.
Onwetendheid en terughoudendheid onder mogelijke
gebruikers
Er zijn veel nieuwe technologische toepassingen die niet bekend
zijn bij mogelijke gebruikers48. Het gebrekkige bewustzijn onder
potentiële gebruikers van de technologie beperkt grootschalige
inzet. Er is bijvoorbeeld al veel mogelijk met Enhanced Diagnostics
en Robotic Care. Omdat dit echter niet bekend is, worden deze
toepassingen nog weinig gebruikt. Dit geldt op alle niveaus: bij
investeerders, zorginstellingen, zorgprofessionals en burgers. Er is
ook terughoudendheid voor het gebruik van nieuwe technologieën49.
Dit kan komen omdat er een mismatch is tussen de vraag van de
(potentiële) gebruiker en het aanbod van de techniek.
Beperkte digitale vaardigheden
Beperkte digitale vaardigheden van gebruikers belemmeren de
inzet van veel technologische toepassingen50,51. Potentiële gebruikers
met beperkte digitale vaardigheden hebben te weinig capaciteit, tijd
of motivatie om deze vaardigheden aan te leren52. Daarom zullen er
hoge eisen gesteld moeten worden aan de gebruiksvriendelijkheid van
de digitale producten en diensten50. Voor bijvoorbeeld DIY Diagnostics,
Holistic Tracking en Remote Monitoring zijn bepaalde vaardigheden bij
burgers of patiënten nodig voor correct gebruik van de technologie.
Daarnaast moeten zorgprofessionals opgeleid worden om op de juiste
manier gebruik te maken van technologische toepassingen53. Dit is
bijvoorbeeld een belemmering voor het grootschalig implementeren
van Enhanced Diagnostics.
Ethische vraagstukken
De vele technologische ontwikkelingen creëren ook ethische
vraagstukken54-56. De vragen zijn op te delen in wenselijkheidsvragen
en zorgvuldigheidsvragen57. Wenselijkheidsvragen kijken naar de
intenties en maatschappelijke gevolgen. Bij de ontwikkeling van
de toepassingen wordt (soms) nog onvoldoende stilgestaan bij het
beantwoorden van deze vragen. Dit resulteert in het feit dat de
ethische vragen pas gesteld worden op het moment dat de toepassing
de markt op kan of al is. Zo belemmert ethiek sommige trends of
breedschalige toepassing hiervan.

TECHNOLOGISCH
Gebrek aan interoperabiliteit
De digitale systemen van zorginstellingen zijn vaak nog
onvoldoende op elkaar afgestemd61,62. Er is geen standaardmethode
voor het opslaan of overdragen van gegevens, waardoor het
delen van data tussen apparaten, maar ook tussen instellingen
moeilijk of zelfs onmogelijk is. Dit is een grote belemmering voor de
Health Information Systems – die gezondheidsgegevens beheren
en combineren. Ook andere trends die communicatie tussen
technologieën gebruiken of bevorderen worden hierdoor belemmerd.
ECONOMISCH
Gebrek aan expertise
Er is een gebrek aan ICT-experts58,59. Dit is voelbaar op twee
verschillende vlakken: ontwikkeling en implementatie. Voor de
ontwikkeling van technologie is kennis en personeel nodig. Het
ontwikkelen van toepassingen – van bijvoorbeeld Smart Analytics
– vereist veel expertise. Door een gebrek aan experts, duurt het
langer voor sommige toepassingen of voor gehele trends om zich te
ontwikkelen. Voor de implementatie en het gebruik in zorginstellingen
zijn experts nodig om ervoor te zorgen dat de toepassingen op de
juiste manier gebruikt worden. Hier is echter niet altijd de juiste
expertise aanwezig. Dit is bijvoorbeeld een probleem bij Printing
Procedures. Het gebrek aan experts zorgt er dus voor dat toepassingen
van verschillende trends niet grootschalig worden geïmplementeerd.
Te hoge kosten (ontwikkeling, aanschaf en onderhoud)
Een tekort aan financiële middelen is een veelvoorkomende
belemmering voor technologische trends60. Het ontwikkelen van
nieuwe technologieën kost tijd en geld en dit geldt in het bijzonder
voor Robotic Operations. Daarbij zijn octrooien en patenten niet
altijd even goed te beschermen. Hierdoor lopen de ontwikkelaars
mogelijke winsten mis. De hoge ontwikkelkosten resulteren in hoge
aanschafkosten. Vaak gaan hoge aanschafkosten gepaard met hoge
onderhoudskosten, zoals bij Robotic Care en Printing Procedures.
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COLUMN

Digitale technologie maakt de zorg
veiliger en beter

Giel Megens
Giel Megens (69 jaar) heeft al sinds zijn 50e last van hartfalen. Giel heeft een verleden als slager en horeca-uitbater en is op zijn 60e
gestopt met werken wegens aanhoudende hartklachten. Sinds 2 jaar maakt hij naar tevredenheid gebruik van de SanaCoach hartfalen app
en is zijn kwaliteit van leven er flink op vooruit gegaan.
COLUMN | 16 | GIEL MEGENS

Zo’n 20 jaar geleden, rond mijn vijftigste, werd er binnen het
VieCuri Medisch Centrum Venlo hartfalen bij mij geconstateerd.
Wat volgde waren jaren van tripjes naar het ziekenhuis, waardoor
ik vaak erg vermoeid was. Ik kreeg een pacemaker, maar moest
desondanks een aantal keer met spoed opgehaald worden
wegens hartritmestoornissen. Inmiddels maak ik sinds twee jaar
gebruik van de SanaCoach hartfalen app. Hierdoor sta ik wekelijks
in contact met artsen en verpleegkundigen, wat mij een veilig
gevoel geeft. Ook mijn generatie zou digitale technologieën meer
moeten omarmen, want de voordelen die ik ervan geniet, wens ik
iedereen toe.
Digitale zorg als aanvulling op fysieke zorg
Toen ik werd benaderd door het VieCuri om gebruik te gaan maken
van de SanaCoach hartfalen app, was ik niet meteen enthousiast. Ik
ben niet zo technisch onderlegd, waardoor ik het in het begin nog
wel spannend vond of ik wel vaardig genoeg zou zijn om er mee
om te gaan. Gelukkig bleek de app erg simpel te zijn in gebruik.
Ik kreeg een tablet van de hartfalenpoli mee en samen met de
verpleging en mijn zoon heb ik geleerd om gebruik te maken van
de app. Nu kan ik er geheel zelfstandig mee om gaan en wil ik er
nooit meer vanaf. Ik voel mij een stuk veiliger door de SanaCoach
app, omdat nu iedere week mijn fysieke én mentale gezondheid
gemonitord wordt. Zo voer ik verschillende vragenlijsten in over
bijvoorbeeld mijn slaappatroon, eetlust en gewicht, en wordt mijn
bloeddruk gemeten. Ook kan ik eventuele vragen die ik heb over
mijn gezondheid kwijt in de app. Als er iets verdachts is aan mijn
gemeten waardes, krijg ik meteen een melding en moet ik op
controle komen. Zo kreeg ik recentelijk nog een melding dat ik naar
de hartfalenpoli moest omdat ik in korte tijd twee kilo aangekomen
was. Daar kwamen ze er vervolgens achter dat ik veel vocht
vasthield achter de longen door een verminderde hartfunctie. Zelf
had ik waarschijnlijk de gewichtstoename nooit opgemerkt, of was
ik simpelweg vergeten me te wegen. Omdat ik er zo snel bij was
hebben ze mij goed kunnen helpen, en was het vocht zo weer weg.
Een ander voordeel van de SanaCoach app voor mij is dat ik veel
meer tijd overhoud om te ontspannen of leuke dingen te doen.
Voorheen kwam ik regelmatig in het ziekenhuis ter controle.
Daarvoor moest ik dan al snel zo’n 50 kilometer heen en weer
rijden. Dit terwijl er vaak niets aan de hand was. Dankzij de
digitale toepassing hoef ik nu minder vaak naar het ziekenhuis,
wat zowel de arts als mij veel tijd scheelt. Ik ben ervan overtuigd
dat deze manier van hartfalenzorg veel effectiever en efficiënter is
en daardoor de zorg ook veel beter betaalbaar maakt richting de
toekomst.

Digitale zorg kent ook nog uitdagingen
Natuurlijk loop je in het begin weleens tegen uitdagingen aan.
Zo bleek de app niet in staat om overal in mijn huis verbinding
te maken met het internet, waardoor ik niet altijd mijn gegevens
meteen in kon voeren. Ook moet ik nog handiger worden in
het gebruik van de tablet. Daar krijg ik vanuit het VieCuri goede
ondersteuning bij, zodat ik er niet alleen voor sta. Er wordt vaak
gezegd dat technologie de zorg onpersoonlijk maakt, maar daar
ben ik het in mijn geval niet mee eens. Ik sta nu juist meer in
contact met mijn artsen en verpleegsters, ook al is het digitaal.
Bovendien zie ik de artsen nog altijd drie tot vier keer per jaar
in het ziekenhuis, ter controle en bijstelling van mijn pacemaker.
Sommige dingen zullen altijd op locatie in het ziekenhuis blijven
gebeuren, daar ben ik van overtuigd.
Digitale zorg moet meer worden omarmd
Als ik vooruitblik op de zorg van de toekomst, zie ik voor me
dat we de huidige digitale middelen nog breder in gaan zetten.
Zelf heb ik suikerziekte, waar ik bij ons in het dorp prima voor
word behandeld. Ons dorp telt zo’n 1.700 inwoners, die het
moeten doen met één priklocatie. Ik kan me voorstellen dat de
priklocaties voor dit soort kleine populaties uiteindelijk helemaal
verdwijnen, waardoor we aangewezen zijn op digitale middelen die
ondersteunen bij het monitoren en behandelen van suikerziekte.
Ik sta daar wel positief tegenover, omdat ik nu al zie hoeveel
voordelen de app heeft bij hartfalen. Als ik dan ook nog mijn
suikerziekte iets vaker zelf in de gaten kan houden, voel ik mij
misschien nog veiliger en gezonder.
Ik snap dat mijn generatie soms terughoudend is in het gebruik van
technologie voor hun gezondheid. In het begin kan het echt wel
lastig zijn om te wennen aan een nieuwe manier van zorg, maar ik
vind wel dat we een beetje mee moeten gaan met de tijd. Of ik mij
zorgen maak om de data die verzameld wordt en mijn privacy? Ik
maak mij daar niet zo druk om. Als het de gezondheid ten gunste
komt, mogen ze alles van me weten. Uiteindelijk is je gezondheid
toch het enige dat telt.
De toekomst zit vol met digitale zorg, dus je kan het maar beter
omarmen. Ik denk dat het belangrijk is om succesvolle ervaringen
met elkaar te blijven delen, zodat ook ouderen in gaan zien wat de
nieuwe technologieën voor hen kunnen betekenen: een veiligere
zorg met een hogere kwaliteit van leven!
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ZORGFASE 1

Preventie & Gezond leven
Het doel van PREVENTIE is te zorgen dat
mensen gezond blijven. Het heeft een universele
insteek door gezondheid te verbeteren en te
beschermen. Het kan ook selectief, geïndiceerd of ziekte-gerelateerd zijn door ziekten
en complicaties van ziekten te voorkomen of
in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen.
Preventie wordt geassocieerd met gezondheid
bevorderende initiatieven van de overheid,

werkgevers, onderwijs- of zorginstellingen.
GEZOND LEVEN verwijst naar het gedrag en de
verantwoordelijkheid van het individu zelf. De
belangrijkste drijfveer om gezonder te gaan
leven is dan ook afhankelijk van de confrontatie
van het individu met zichzelf. Feiten over de
eigen gezondheidstoestand dienen daarvoor
als een spiegel.

Binnen deze zorgfase worden
de volgende vier technologische
bewegingen herkend:

Holistic Tracking
Serious Gaming
Health Equity
Femtech

PREVENTIE & GEZOND LEVEN

Holistic Tracking
In an age where the average consumer
manages nearly all aspects of life online,
it’s a no-brainer that healthcare should
be just as convenient, accessible, and
safe as online banking
Jonathan Linkous

Met holistic tracking wordt het bijhouden van gezondheidsgegevens
in het dagelijks leven bedoeld. Binnen de zorgtechnologie betekent
dit meestal het dragen van een gadget die gedurende de dag
lichaamswaarden zoals hartslag of temperatuur meet, maar ook
het zelf bijhouden van gezondheidsgegevens in bijvoorbeeld een
elektronisch dagboek valt onder holistic tracking. Via een app of
online platform kunnen de resultaten worden geïntegreerd en
afgelezen.
Er zijn veel verschillende apps, gadgets, draagbare apparaten
(wearables) of digitale omgevingen waarmee gebruikers hun
gezondheid in kaart kunnen brengen. Informatie over onder andere
sportprestaties, dieet, slaappatronen en mentale gesteldheid kan
worden bijgehouden. Het bijhouden van deze gegevens creëert
bewustzijn en stimuleert een gezondere levensstijl1-3. Sinds de
introductie van de Fitbit zijn wearables razend populair en haast niet
meer weg te denken uit het huidige straatbeeld. Ook wearables voor
in je oor (hearables) worden steeds populairder4. Tegelijkertijd zijn
er veel meetapparaten in ontwikkeling die niet eens meer gedragen
hoeven worden. Voorbeelden hiervan zijn implantables, slimme
pillen (ingestibles), of nanorobots die geïnjecteerd (injectables)
kunnen worden en van binnenuit hun werk doen.
De markt voor holistic tracking groeit explosief. In 2020 werden
wereldwijd 444,7 miljard wearables verkocht en dit aantal lag
ver boven alle verwachtingen4. De globale marktwaarde van
gezondheidsapps werd in 2018 daarnaast geschat op $8 miljard,
en naar verwachting neemt dit toe tot een bedrag van bijna $150
miljard in 20285. De markt voor smart textiles zal naar verwachting
tot 2027 sterk groeien tot $2,1 miljoen6. Recente schattingen
lieten zien dat er inmiddels al meer dan 350.000 gezondheidsapps
beschikbaar zijn7.

Aktiia is een armband die de bloeddruk 24 uur per dag
meet en verschillen tussen dag en nacht opslaat. In de
Aktiia app kan de gebruiker de data uitlezen en delen met
de zorgprofessional wanneer dat nodig is. De gebruiker kan
vervolgens, eventueel in overleg met de arts, ingrijpen en
een gezondere leefwijze aannemen. De techniek draagt
daarmee bij aan het voorkomen van hoge bloeddruk
en uiteindelijk ook aan het redden van levens en het
beperken van de zorgkosten. De armband is daarnaast
gebruiksvriendelijk: de batterij gaat bijna negen dagen mee
en het apparaat weegt niet veel.
www.aktiia.com
Drijvers

Belemmeringen

Holistic tracking wordt al grootschalig ingezet, maar het constant
tracken van personen leidt tot privacyvraagstukken. Mede door
de verbeterde schaalbaarheid en kwaliteit wordt echter in
toenemende mate vertrouwd op de veiligheid van de verzamelde
data. Ook het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte
drijft de markt; de vraag naar zorg en analytische oplossingen wordt
als gevolg hiervan immers verhoogd5. Daarnaast sluit de trend aan
bij de wens van de gebruikers om empowered te worden op het
gebied van gezondheid.
We zijn steeds beter in staat onze eigen gezondheid te meten en
te monitoren. De grootste uitdaging ligt nog bij het verzamelen en
correct gebruiken van deze data voor daadwerkelijke aanpassingen
in het dagelijks leven of het zorgproces. Mits correct gebruikt,
draagt holistic tracking sterk bij aan de empowered patient.
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Hexoskin Health
Naarmate het aantal chronisch zieken stijgt en zorgprofessionals
een steeds groter knelpunt vormen om aan de groeiende zorgvraag
te voldoen, neemt de urgentie toe om een manier te vinden
om patiënten veilig en langer thuis te laten wonen. Hexoskin
ontwikkelde het Hexoskin Connected Health-platform, een
systeem om het monitoren van vitale functies gedurende lange
perioden op een niet hinderlijke manier te maximaliseren dankzij
verborgen sensoren ingebed in een zeer dun Smart Shirt. De Smart
Garments van het bedrijf zijn klinisch gevalideerd en samen met
eindgebruikers ontwikkeld voor comfortabel en eenvoudig gebruik
bij continue monitoring van vitale parameters tijdens dagelijkse
activiteiten en gedurende de slaap.
Het was altijd al de missie van Hexoskin om de gezondheidsdata
die wordt verzameld door de ‘slimme’ kleding, voor iedereen
toegankelijk en bruikbaar te maken. "Met kunstmatige intelligentie
kunnen we taken in de gezondheidszorg automatiseren. Bij
de oprichting van ons bedrijf in 2006 bestonden de huidige
technologieën om voortdurend uitgebreide gezondheidsdata te
rapporteren nog niet. De gezondheidszorg was nog bezig met
het ontwikkelen van haar digitale infrastructuur”, vertelt PierreAlexandre Fournier, mede-oprichter van Hexoskin. Terwijl huidige
techstart-ups inmiddels direct focussen op de gezondheidszorg,
bouwde Hexoskin in de eerste plaats aan ervaring, vertrouwen
en bekendheid in de afgelopen 15 jaar. "We vinden het belangrijk
dat onze gebruikers begrijpen hoe de gegevens worden verzameld
en geïnterpreteerd. En het belangrijkste is om vragen te stellen
aan eindgebruikers en je team te omringen met mensen die
feedback kunnen geven op waar we naartoe gaan. Voor digitale
gezondheid zijn dat natuurlijk de artsen, verpleegkundigen en
bestuurders. Eindgebruikers in de gezondheidszorg moeten worden
gemotiveerd voor én voorbereid op het gebruik van de digitale
hulpmiddelen”, zegt Fournier. Tegenwoordig kan een deel van het
succes van Hexoskin worden toegeschreven aan de gemeenschap
van ontwikkelaars en wetenschappers die met behulp van het
Connected Health-platform van Hexoskin nieuwe toepassingen

en interventies ontwikkelden die een paar jaar geleden nog niet
mogelijk waren. Hun ‘slimme’ kleding wordt aangehaald in ruim 110
wetenschappelijke publicaties die het platform hebben gevalideerd.
Momenteel wordt het Hexoskin Connected-platform wereldwijd
gebruikt en ondersteunt het duizenden gebruikers en organisaties
bij de realisatie van hun doelen. De shirts worden gebruikt in
klinische onderzoeken door patiënten met chronische hart- en
ademhalingsaandoeningen, door beroepssporters om hun fysieke
conditionering te optimaliseren en zelfs door astronauten tijdens
hun training voor ruimtemissies. Gebruikers hebben overal toegang
tot een online dashboard met geavanceerde rapportage- en
analysefuncties. Sinds 2011 werkt Hexoskin ook samen met de
Canadian Space Agency, wat een doorbraak betekende in de
ontwikkeling van het bedrijf daar de samenwerking voorzag in de
juiste randvoorwaarden zoals financiering en geloofwaardigheid.
Inmiddels wordt Astroskin, een geavanceerd Space Grade Smart
Garment, gebruikt in het International Space Station voor de
bewaking van de gezondheid van de astronauten. Hun Astroskin
Vital Signs Monitoring-platform biedt state-of-the-art continue
realtime-monitoring van meerdere gezondheidsparameters.
Fournier: “De Astroskin is ons high-end platform, bijvoorbeeld
voor gebruik tijdens ruimtemissies, maar ook steeds meer gewone
mensen en onderzoekers gebruiken het platform.” Bovendien
bleek dat Hexoskin de stress van zorgprofessionals kan verlichten.
“De COVID-19-pandemie heeft zorgprofessionals zwaarder belast
met de toch al hoge werkdruk, lange werkdagen en veeleisende
werkomstandigheden, wat heeft bijgedragen aan een toename van
stress, angst en depressie onder zorgprofessionals. Door met onze
shirts het noodzakelijke bewijs te leveren in vitale parameters voor
de ondersteuning van klinische beslissingen, kunnen we de werkdruk
verminderen. Bovendien heeft COVID-19 de financiering voor
digitale gezondheidstoepassingen doen groeien.”
Fournier: "We hopen dat de innovaties die zijn ontwikkeld
door Hexoskin bijdragen aan een betaalbare en toegankelijke
gezondheidszorg. Mensen zijn nu op een punt aanbeland dat zij
de technologie accepteren en enkel nog wachten op goedkeuring
van de FDA om de technologie in te mogen zetten in de klinische
praktijk." Maar er is nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig,
geeft Fournier toe.

Hexoskin Health
Mede-oprichter Pierre-Alexandre Fournier startte Hexoskin in 2006. Sindsdien heeft het bedrijf twee platforms voor
continue monitoring ontwikkeld, het Hexoskin Connected Health-platform en het Astroskin Vital Signs Monitoring-systeem.
Beide platforms gebruiken ‘slimme’ kledingstukken om personen te monitoren tijdens dagelijkse activiteiten en hun slaap.
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Serious Gaming
Play is our brain’s favourite
way of learning
Diane Ackerman
Onder serious games vallen alle spellen die een ander hoofddoel
hebben dan puur entertainment. Een serious game is vaak een
videospel, maar kan meerdere vormen aannemen zoals een fysiek
bordspel, een kaartspel, of zelfs een groter spel zoals een escape
room1. Hierbij kunnen serious games ook gebruik maken van
bijvoorbeeld augmented reality en virtual reality. Het doel van een
serious game is voornamelijk educatie, training, stressvermindering,
of het veranderen van gedrag2.
Binnen de zorg worden serious games ingezet om de algemene
gezondheid te verbeteren door bijvoorbeeld positieve
gedragsverandering, zelfmanagement, of fysieke activiteit te
stimuleren. Variërende spelelementen en visualisatie van de
voortgang zorgen ervoor dat spelers gemotiveerd blijven2. Ook
het natuurlijk menselijke gedrag om te winnen en aan competitie
mee te doen maakt het gebruik van serious games effectief
en vermakelijk voor de gebruiker3. Winnen is een sensatie die
de mens graag najaagt. Door het delen van kennis, stellen van
doelen en communiceren met andere spelers kunnen uitdagingen
voltooid worden. Onder meer in de geestelijke gezondheidszorg
(GGZ) zijn al bewezen resultaten bereikt met de inzet van serious
games4. Ook kunnen ze werken als educatiemiddel, zowel
voor patiëntvoorlichting als in het trainen van professionals5-7.
Gezondheidsprofessionals integreren de technologie van serious
games steeds vaker in de behandelplannen van patiënten om
zo meer samenwerking te stimuleren en het genezingsproces te
versnellen8. Xploro is een zo’n platform dat gebruik maakt van
augmented reality en serious gaming om angst en stress bij jonge
patiënten te verminderen9.
Recent onderzoek stelt dat de marktwaarde van gamification in
de gezondheidszorg zal stijgen tot ruim $65 miljard in 2027 ten
opzichte van $25,3 miljard in 202010. De Europese markt van
serious games is een van de meest snelgroeiende wereldwijd met
een verwachte jaarlijkse groei van zo’n 15% over de periode 2021202611. Soms worden serious games ook ingezet om de mentale
weerbaarheid van het zorgpersoneel te verhogen.

Een stoma krijgen is enorm ingrijpend, zeker voor een
kind. StoMakker is een app, speciaal ontwikkeld voor
jonge kinderen met een stoma, waar op een leuke wijze
tips en informatie wordt aangeboden. Kinderen kunnen
spelenderwijs met de ontwikkelde leerspellen leren over
hoe hun stoma werkt en wat ze het beste kunnen doen qua
verzorging. Het doel is om kinderen beter en gerichter te
informeren en te begeleiden. Op die manier leren kinderen
om te gaan met hun stoma en deze te accepteren. Daarnaast
kunnen ze veilig chatten met andere lotgenootjes. De app
levert op die manier een grote bijdrage aan het verbeteren
van de kwaliteit van leven voor kinderen met een stoma.
www.stomavereniging.nl/stomakker

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie van de
Universiteit van Gent heeft een serious game ontwikkeld
gericht op zelfmoordpreventie onder jongeren tussen de
12-16 jaar. De game richt zich op het versterken van de
geestelijke gezondheid en laat de jongeren inzien dat elke
tegenslag ook een positieve uitkomst kan hebben. Er zijn
daartoe twee primaire vaardigheden in de game als basis
gebruikt, namelijk emotieregulatie en cognitieve coping.
Deze vaardigheden leren de gebruiker zijn/haar emotie
te leren herkennen en ook leert de game spelenderwijs
hoe ze ermee om moeten gaan. Daarnaast is er ook
indirect aandacht voor sociale en probleemoplossende
vaardigheden. De game verbetert het herkennen, benoemen
en begrijpen van emoties onder jongeren en poogt daarmee
de geestelijke gezondheid bij jongeren te versterken.
www.silvergame.be
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Keep On Keep Up (KOKU) is een serious game speciaal
ontworpen om op een leuke en interactieve manier het
naleven van kracht- en evenwichtsoefeningen te bevorderen
tijdens het ouder worden. Kracht- en evenwichtsoefeningen
kunnen de kans op vallen aanzienlijk verminderen, maar
de mate van lichaamsbeweging is over het algemeen laag
zonder tussenkomst van een therapeut. De gamified app
spoort ouderen aan om zelfstandig oefeningen en spellen
te doen om fit en gehydrateerd te blijven en sterke botten
te behouden. KOKU beoogt daarmee om oudere generaties
toe te rusten en in staat te stellen hun
gezondheid in eigen hand te nemen door
de toegang tot, de acceptatie van en de
betrokkenheid bij valpreventie-oefeningen te
vergroten en het bewustzijn van praktijken
voor gezond ouder worden te vergroten.
Op die manier zijn oudere volwassenen
minder afhankelijk van gezondheids- en
sociale zorgverlening en valgerelateerde
verwondingen en bijbehorende kosten
worden voorkomen.
www.kokuhealth.com
Uit recent onderzoek blijkt dat inmiddels 60% van de door
werkgevers gesponsorde programma’s voor welzijnsverbetering
onder zorgpersoneel inmiddels spelelementen bevatten12.
Drijvers

Belemmeringen

Mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen met het
informatieve spel ‘DemiZorg’ online oefenen met
het zorgen voor naasten en cliënten die kampen met
dementie. Zo kunnen de mantelzorgers oefenen met
vier verschillende zorgsituaties die vaak voorkomen bij
het verzorgen van mensen met dementie. Denk aan;
aankleden, douchen, eten en ergens naartoe gaan.
In het spel, ontwikkeld in nauwe samenspraak met
mantelzorgers, speel je de mantelzorger en kun je uit
verschillende acties kiezen die tot verschillende resultaten
leiden. Het doel van het spel is om mantelverzorgers en
zorgprofessionals beter voor te bereiden op de moeilijke
en onvoorspelbare reacties van dementerende ouderen.
Dankzij dit spel kunnen zij beter leren omgaan met de
explosieve uitingen van dementerenden. Het spel zorgt
er daardoor mogelijk voor dat ouderen langer zelfstandig
thuis kunnen wonen.
www.vilans.nl
Serious games kunnen breed worden ingezet en bieden veel
kansen voor de gezondheidszorg. Hoewel de effectiviteit soms
lastig te bewijzen is, gaat dit nu steeds makkelijker doordat
serious gaming steeds breder geïmplementeerd wordt in
de zorg. Uiteindelijk ondersteunen games een preventiever
en persoonlijker zorgsysteem. Ze stimuleren de beweging
naar de empowered patient en kunnen ingezet worden om
zorgprofessionals beter op te leiden in hun vakgebied.

Er wordt nog altijd veel bewijsvoering gevraagd om mensen
te overtuigen van de werking van serious games. Ook zijn
mensen nog vaak niet op de hoogte van het bestaan van serious
games. Toch groeit de acceptatie. Dit komt mede door de
wetenschappelijke onderzoeken die de werking bewijzen en de
groeiende digitale vaardigheden van gebruikers.
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Health Equity
The essence of global health equity is
the idea that something so precious as
health, might be viewed as a right
Paul Farmer
Digital health equity, ook wel ‘gezondheidsgelijkheid’ in het
Nederlands genoemd, refereert naar de beweging om effectieve
gezondheidszorg voor alle individuen te optimaliseren waarbij
onder meer verschillen in sociaaleconomische status, etnischeen culturele verschillen geen invloed hebben op het soort zorg
dat iemand krijgt1. De digitale component verwijst naar de
toenemende mate van het inzetten van computer gedreven
analyses en andere technologische digitale ontwikkelingen om zo
ongelijkheden onder de bevolking op te sporen en te verkleinen2.
De gedachte achter het concept digital health equity verwijst
dus naar een zorglandschap waarin elk individu een gelijke
toegang heeft tot kwalitatief hoogstaande zorg, dat met digitale
technologieën ondersteund wordt. De fundamentele basis van
health equity berust op een van de Human Rights principes
opgesteld door de Verenigde Naties: het recht op de hoogst
haalbare gezondheid vanuit een gezondheidszorg die beschikbaar,
toegankelijk en van hoge kwaliteit is voor iedereen3,4.
Door het toenemende gebruik van AI-gedreven data-analyses
die gebaseerd zijn op actuele en inclusieve datasets (REALdatasets), worden verschillende bevolkingsgroepen beter in kaart
gebracht5,6. Relatief jonge start-ups die met behulp van digitale
tools gezondheidsongelijkheden willen verkleinen, ontwikkelen
in rap tempo technologische innovaties zoals apps, platformen en
online communities7,8. Deze tools ondersteunen achtergestelde
bevolkingsgroepen en houden middels gedesaggregeerde data
hun gezondheid in de gaten9. Wanneer er een systematisch
gezondheidsverschil onder groeperingen wordt getraceerd
in deze analyses, kan deze informatie gedeeld worden met
de verantwoordelijke zorgprofessionals en/of bewindslieden.
Deze innovaties werken aan de hand van bijvoorbeeld
de eerder genoemde REAL-datasets aan een verbeterde
populatiegezondheid10,11. Dit komt ook door de toenemende
samenwerkingsverbanden tussen overheden en bedrijven, waarbij
er toenemende aandacht is om minderheden en kwetsbare

Plume, een digitaal gezondheidsplatform voor transgender
patiënten, biedt toegang tot digitale consulten en
genderbevestigende zorg. Het doel van Plume is ervoor
zorgen dat elk transpersoon onmiddellijk toegang
heeft tot genderbevestigende hormoontherapie via de
smartphone. Het platform heeft als optie thuisbezorging
van hormoontherapie, wat Plume onderscheidt van andere
gezondheidsplatformen. Verder dekt het lidmaatschap
de bijbehorende zorg-en-laboratorium kosten. De
oprichters hebben als visie om transgender zorg voor
iedereen te vergemakkelijken. Hierdoor draagt Plume
bij aan een verbeterd (digitaal) zorglandschap en hogere
patiënttevredenheid onder deze groepering.
www.getplume.co

Google heeft een health equity tracker platform gelanceerd
om gezondheidsongelijkheden tussen verschillende
groeperingen uit te lichten in de Verenigde Staten. Naar
de toekomst zal Google ook andere determinanten en
landen opnemen in de tracker, zodat ook bijvoorbeeld
gezondheidsongelijkheden die zijn ontstaan gedurende
de COVID-19 pandemie inzichtelijk worden gemaakt.
Het doel van de tracker is om beleidsmakers en
wereldleiders te helpen met een informerende tool die
gezondheidsongelijkheden goed visueel weergeeft en
probleemgebieden detecteert. Zo kunnen beleidsmakers
gericht veranderingen in de politiek doorvoeren om zo
ongelijkheden te verminderen.
www.healthequitytracker.org
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'FAITH!, ontwikkeld voor de Afro-Amerikaanse bevolking,
heeft als doel om het risico op cardiovasculaire
aandoeningen onder deze doelgroep te verminderen21. Deze
groep heeft namelijk de minst optimale cardiovasculaire
gezondheid in de Verenigde Staten. Daarbij worden bij
veel Afro-Amerikanen verkeerde diagnoses gesteld en
behandelplannen voorgesteld. Middels een app wordt
gezondheidseducatie aangeboden aan de specifieke
doelgroep om daarmee een gezonde gedragsverandering te
bewerkstelligen. Ook zijn er bijvoorbeeld allerlei elementen
vanuit de bijbel geïntegreerd om acceptatie en gebruik van
de digitale toepassing te verhogen. Zorgprofessionals zijn
ook aangesloten op het online netwerk en zijn op hun beurt
weer getraind om rekening met de psychosociale behoeften
en voorkeuren van de Afro-Amerikaanse gemeenschap.
Met als doel om de gezondheidsongelijkheden onder AfroAmerikanen te verkleinen.
www.mayoclinic.org
groeperingen continu digitaal te controleren op een innovatieve en
interactieve manier8,12-14.
Volgens het HIMSS benadrukken digitale zorg start-ups steeds
vaker de noodzaak om rekening te houden met minderbedeelden
en kwetsbare populaties in de samenleving15. De ontwikkelaars
richten zich voornamelijk op het bevorderen van de individuele
gezondheid en het toegankelijker maken van de zorg voor
kwetsbare, en de meer onbereikbare groeperingen in de
samenleving16,17. Echter, concrete marktprognoses voor digital
health equity ontbreken nog. Wel worden er steeds meer
investeringsgelden en fondsen beschikbaar gesteld voor
digitale toepassingen die zich richten op het vergroten van de
gezondheidsgelijkheid18,19.
Drijvers

Belemmeringen

De PeerTECH Pro app (Peer-and Technology-Supported
Self-Management Training) is speciaal ontwikkeld
voor mensen met een ernstige psychische aandoening
(bijvoorbeeld een bipolaire stoornis, depressieve stoornis
of schizofrenie). Het bleek namelijk dat deze kwetsbare
groep met grote gezondheidsongelijkheden kampten. De
app biedt gebruikers de mogelijkheden om het managen
van mentale en chronische gezondheidsproblemen te
versoepelen. Zo wordt er gewerkt aan een betere kwaliteit
van leven, meer hoop voor de patiënt, en een grotere
patient empowerment. Ook komen de gebruikers van de
app zo uit hun sociaal isolement, vindt er een collectieve
mobilisatie plaats en is er sprake van kennisoverdracht22.
www.peertechpro.org
Steeds meer overheden strijden wereldwijd tegen
gezondheidsongelijkheid en prioriteren het thema op de politieke
agenda. De bewustwording hiervan onder zorgprofessionals
en burgers vergroten de vraag naar digital health equity
technologieën verder. Verbeterde algoritmes zullen in de
toekomst factoren als structurele discriminatie en andere
onjuistheden filteren uit datasystemen, wat bijdraagt aan een
objectieve uitbouw van een eerlijke gezondheidszorg. Collectieve
kennisverspreiding jaagt dit proces verder aan, maar tegelijkertijd
kent de definitie van digital health equity nog imperfecties en
bestaat er nog onduidelijkheid over18. Daarnaast wordt ook door
sommigen gesteld dat juist de opkomst van digitale toepassingen
de gezondheidsgelijkheid in de samenleving juist verkleint20.
De intrede van steeds meer digitale toepassingen in de
zorg verhoogt het belang om aandacht te houden voor
gezondheidsgelijkheid. Door met digitale toepassingen en
preventieve en predictieve analyses ongelijkheden in kaart te
brengen, kan de toekomstige zorg nog beter afgestemd worden
op (individuele) behoeften en de algemene populatiegezondheid.
Zo draagt digital health equity bij aan de beweging van de
empowered patient.
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Werken aan rechtvaardige zorg met
behulp van gedesaggregeerde gegevens
In onze huidige samenleving vinden we het belangrijk dat elk
individu een eerlijke kans krijgt op de best mogelijke zorg,
ongeacht verschillen in inkomen, etnische achtergrond, leeftijd
of geslacht. Voor mij is dit dé definitie van gezondheidsgelijkheid.
Echter, nog steeds krijgen veel mensen deze eerlijke kans niet,
waardoor gezondheidsongelijkheden ontstaan. Al bestaan er
gezondheidsongelijkheden in de samenleving sinds de oude Grieken;
dit onderwerp heeft nog nooit zo helder in de schijnwerpers gestaan
als vandaag. De verschillen in gezondheidsresultaten tussen mensen
met een verschillende etnische achtergrond of leeftijd tijdens de
COVID-19-pandemie, hebben ons bewuster gemaakt van bestaande
gezondheidsongelijkheden. Er moet nu gehandeld worden om meer
eerlijke kansen te creëren zodat iedereen zo gezond mogelijk kan zijn
en blijven. Dit begint met de juiste verzameling en toepassing van
gegevens op patiëntniveau.
Gezondheidsongelijkheden blijven vaak onopgemerkt de manier
van dataverzameling
Onderzoek heeft uitgewezen dat iemands ‘gezondheid’ nauw
samenhangt met wat wij de 'sociale determinanten' van gezondheid
noemen, waaronder het niveau van criminaliteit in iemands
woonomgeving, diens toegang tot plekken om te sporten, de
beschikbaarheid van gezond voedsel, goede opleidingskansen
en voldoende inkomen. Om gezondheidsongelijkheden in de
samenleving te lokaliseren is het essentieel om verschillen in deze
sociale determinanten meetbaar en traceerbaar te maken. Alleen dan
kunnen we de invloed van deze determinanten op de gezondheid van
een bevolking analyseren en effectieve maatregelen nemen. Helaas
worden momenteel gezondheidsgegevens veelal op zo'n manier
verzameld dat verschillen in dergelijke determinanten niet kunnen
worden gestratificeerd of geïnterpreteerd.
In het verleden heb ik een affiniteitsgroep voor gezondheidsgelijkheid
geleid voor de Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) in
de VS, waarbinnen we de Health Equity Organizational Assessment
(HEOA) hebben opgesteld. Bij deze beoordeling keken we naar zeven
categorieën met betrekking tot gezondheidsgelijkheid om te zien hoe
voorbereid zorginstellingen waren op de identificatie en aanpak van

gezondheidsongelijkheden. Meer dan 2.300 ziekenhuizen namen deel
aan de HEOA en we ontdekten dat ze veel gegevens verzamelden,
maar deze niet valideerden of stratificeerden. En wanneer zij hun
gegevens wél uitsplitsten, wisten ze niet welke parameters ze
moesten vergelijken en welke maatregelen ze moesten nemen om
gezondheidsgelijkheid te bewerkstelligen. Als we blijven werken met
geaggregeerde gegevens en ons niet bekwamen in het uitsplitsen,
of desaggregeren, van gegevens om patiënten te identificeren
met onevenredig slechtere resultaten, wordt het lastig om de
populatiegezondheid te verhogen en de betaalbaarheid van de zorg
te borgen.
REAL-gegevens als basis voor het bewerkstelligen van
gezondheidsgelijkheid
Een goede analyse van de uitgesplitste gegevens begint bij de
juistheid en volledigheid van de gegevens. Voor volledige en inclusieve
gegevens is het in de eerste plaats cruciaal om de ruwe gegevens
consistent te verzamelen en te categoriseren. Toepassing van het
"REAL"-raamwerk voor gegevens kan helpen bij het verzamelen,
rapporteren en analyseren van gegevens op patiëntniveau. REAL
staat hierbij voor Race, Ethnicity And Language (ras, etniciteit en
taal), de belangrijkste factoren bij de stratificatie. Door middel van dit
proces van uitsplitsing en stratificatie kunnen we onze kwetsbaarste
patiënten vinden. Door te kijken naar vooraf gedefinieerde
kwaliteitsmaatregelen voor processen en zorguitkomsten en hoe deze
verschillen tussen patiëntenpopulaties, kunnen we inzicht krijgen
in waar onze zorgprocessen moeten worden aangepast om ervoor
te zorgen dat ze voor alle patiënten werken. Het verzamelen van
nauwkeurige en volledige demografische gegevens van patiënten is de
sleutel tot een effectieve strategie voor gezondheidsgelijkheid. Sterker
nog is het verzamelen, rapporteren en analyseren van REAL-gegevens
een topprioriteit in het kader van het CMS’s Equity Plan for Improving
Quality in Medicare.
Een illustratief voorbeeld van kwaliteitsverbetering dankzij REALgegevens gestuurde besluitvorming is dat van het Harborview Medical
Center in Seattle, dat opmerkte dat patiënten vaak onvoorbereid
kwamen opdagen voor hun colonoscopie. Toen het ziekenhuis begon
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met het uitsplitsen van de gegevens op taal, werd ontdekt dat het
voornamelijk ging om Spaans en Vietnamees sprekende patiënten
die onvoorbereid kwamen opdagen. Op basis van deze inzichten
begonnen ze voorbereidende lessen en materialen aan te bieden
in het Spaans en Vietnamees, waarna hun successcore aanzienlijk
toenam. Als gevolg daarvan daalde het aantal annuleringen van
afspraken en kon de patiëntenzorg sneller en efficiënter plaatsvinden.
Een andere ziekenhuisgroep, genaamd Novant Health, gevestigd in
North Carolina, wilde hun heropnamepercentages voor longontsteking
verbeteren, een aandoening die vaak wordt geassocieerd met
hoge heropnamepercentages. Toen ze hun heropnamegegevens
uitsplitsten, ontdekten ze dat Afro-Amerikanen in hun ziekenhuis
verreweg het grootste aantal opnames voor longontsteking
hadden. Ze stelden een werkgroep samen, gebruikten traditionele
instrumenten voor prestatie- en kwaliteitsverbetering, en vonden zo
een aantal zeer specifieke manieren om het aantal Afro-Amerikaanse
heropnames te verlagen.
Gezondheidszorg rechtvaardiger maken begint met bewustzijn en
moed
Naast het feit dat interventies op het gebied van
gezondheidsgelijkheid een enorme impact hebben, hoeven ze
niet ingewikkeld of duur te zijn. In feite moeten de interventies er
simpelweg voor zorgen dat rechtvaardige zorg geleverd kan worden
met behulp van analyses van uitgesplitste kwaliteitsmaatregelen
voor processen en zorguitkomsten. Toch zijn strategieën voor
gezondheidsgelijkheid die gebruik maken van dit soort onderzoek
ongebruikelijk. Ik denk dat gebrek aan kennis en huiver voor slechte
publiciteit een belangrijke rol spelen bij de redenering waarom het
niet wordt gedaan.
Het goede nieuws is dat steeds meer zorginstellingen zich inzetten
voor een rechtvaardigere gezondheidszorg; er zijn uitstekende
trainingen op het gebied van culturele nederigheid en persoonlijk
leiderschap die onbewuste vooroordelen in de gezondheidszorg
aanpakken, inclusief het effect van sociale gezondheidsdeterminanten
op het vermogen van mensen om gezond te zijn en goede

gezondheidsresultaten te boeken. Werken aan gezondheidsgelijkheid
is een reis en het vergt enige moed van zorgbestuurders om de feiten
onder ogen te zien. Gelukkig wordt er steeds meer onderzoek gedaan
naar het thema gezondheidsongelijkheid, wat de bewustwording
en het urgentiebesef bij bestuurders in de gezondheidszorg doet
toenemen. Neem bijvoorbeeld het recente rapport van het Agency
for Healthcare Research & Quality, waarin 250 kwaliteitsmaatregelen
werden bestudeerd en dat uitwees dat 40% van deze maatregelen
slechtere resultaten opleverden voor de zwarte bevolking dan
voor de witte bevolking. Denk hierbij aan langer uitgestelde
medicatietoediening bij zwarte patiënten met hartfalen in vergelijking
met blanken. Het is nu tijd om op basis van deze statistieken te
handelen met de juiste kwaliteitsmaatregelen, uitgesplitst naar
demografische gegevens van patiënten, en te leren van organisaties
die dit al doen.
Overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen
Geïnspireerd door het Rush University Medical Center in Chicago, zou
ik in de toekomst graag een jaarlijks ‘Gezondheidsgelijkheidsrapport’
als gouden standaard voor elke zorginstelling willen zien. Zo'n
rapport kijkt naar de patiëntenzorg vanuit het perspectief van
rechtvaardigheid en legt alle gezondheidsongelijkheden bloot die de
instelling heeft gevonden. Dit vergt moed van de zorgbestuurders,
maar het vereist ook ondersteuning door de overheid, bijvoorbeeld
door het een verplicht onderdeel te laten worden van de Community
Health Needs Assessment (CHNA), die ziekenhuizen in de VS reeds elke
drie jaar moeten doen. Bovendien moeten overheden de privacy en
het eigendom van gezondheidsgegevens beschermen, vooral met de
opkomst van Big Tech bedrijven zoals Apple en Amazon die zich steeds
meer in de gezondheidszorgsector begeven. Ik ben echter van mening
dat deze bedrijven ook een cruciale rol kunnen spelen bij het anders
faciliteren van de toegang tot en analyse van de gezondheidszorg,
het verbeteren van de relaties tussen patiënten en zorgprofessionals
en het dichter bij de patiënt brengen van gepersonaliseerde zorg.
Op deze manier kunnen techgiganten in de toekomst mogelijk een
belangrijke versneller van gezondheidsgelijkheid zijn. Samen kunnen
we allemaal werken aan een eerlijkere en rechtvaardigere zorg.

Kellie Goodson
Kellie Goodson is een Certified Patient Experience Professional die prestatieverbeteringsnetwerken heeft geleid
voor Vizient, een in de VS gevestigd bedrijf voor prestatieverbetering, en mede leiding heeft gegeven aan nationale
affiniteitsgroepen voor de thema's patiënt- en familiebetrokkenheid en gezondheidsgelijkheid voor de Centers for
Medicare & Medicaid Services. Ze heeft met meerdere gezondheidssystemen gewerkt om de patiëntresultaten te
verbeteren door gezondheidsongelijkheden te identificeren en op te heffen. Ze is ook partner bij Diversity Crew,
een consortium dat zich richt op diversiteit en inclusie binnen organisaties door middel van strategisch advies, en
fungeert als Chief Experience and Engagement Officer bij ATW Health Solutions.
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Femtech

Women’s health needs to be front and
center – it often isn’t, but it needs to be
Cynthia Nixon
Femtech, samentrekking van female technology, omvat alle
technologie die zich focust op vrouwelijke gezondheid en seksualiteit.
De term is in 2016 in het leven geroepen door Ida Tin, oprichter
van de app Clue waarin gebruikers hun menstruatie bij kunnen
houden. Binnen femtech kunnen vier categorieën worden erkend:
vruchtbaarheid & menstruatie, zwangerschap & nazorg, gezondheid
van bekken & baarmoeder, en algemene gezondheid1.
Femtech is een brede term en is vooral in opkomst binnen de
categorie holistic tracking en zelftests, ofwel DIY Diagnostics.
Zo zijn er tal van apps waarmee bijvoorbeeld zwangerschap of
de menstruatiecyclus getrackt kan worden2,3. De fysiologische
gegevens hiervan zijn een indicatie van gezondheid en kunnen
gebruikt worden om onregelmatigheden en eventuele
aandoeningen te detecteren4. Ook zijn er steeds meer thuistests
op de markt5. Hiermee kan bijvoorbeeld eenvoudig vruchtbaarheid
maar ook op soa’s of zelfs endometriose worden getest. Dit geeft
inzicht in gezondheid en kan daarnaast helpen bij het zwanger
worden of juist het voorkomen daarvan4,6. Ook zijn er verscheidene
gadgets zoals slimme borstkolven of apparaten waarmee de
bekkenbodemspieren – die vaak verslappen na een zwangerschap
– getraind kunnen worden7. Daarnaast bestaan patiëntportalen die
vrouwelijke patiënten en zorgverleners bij elkaar brengen8,9. Naast
technologie die specifiek op vrouwelijke organen gericht is, zijn
er ook apps en gadgets die ondersteunen bij algemeen vrouwelijk
welzijn. Hierbij wordt aandacht besteed aan mentale gezondheid,
voeding en fitness, en seksueel welzijn10.
De ontwikkelingen op gebied van femtech zijn enorm in opkomst.
In 2012 werd er wereldwijd nog ‘slechts’ $57 miljoen in femtech
geïnvesteerd. Dit steeg tot een bedrag van $392 miljoen in 201811.
Naar verwachting neemt de totale, globale marktwaarde van
femtech in de periode tussen 2018 en 2027 toe van $18,8 miljard
naar ruim $60 miljard12. Ook grote bedrijven zijn aan boord
gesprongen: in 2015 voegde Apple een menstruatiedagboek toe
aan de iPhone, en in 2018 introduceerde ook Fitbit deze functie in
hun smartwatches13.

Flo is een fertiliteitsapp die vroegtijdige symptomen van
PCOS analyseert door het bijhouden van de maandcycli. Hoe
het in zijn werk gaat? Gebruikers kunnen nauwkeurig hun
menstruaties bijhouden en ook eventuele symptomen en/
of klachten in de app zetten. Flo geeft op zijn beurt weer de
reproductieve maandcycli van vrouwen door middel van AIalgoritmes. Zo worden alle functies in de app gepersonaliseerd
voor de specifieke gebruiker. Het heeft als doel te fungeren
als vroegtijdige predictie en zelfmanagement tool, aangezien
gebruikers zeer gedetailleerde omschrijvingen van de
cyclus krijgen. Door het in kaart brengen van terugkerende
symptomen registreert Flo mogelijke gezondheidsrisico’s en
kunnen onderliggende kwalen vroegtijdig aan het licht komen.
www.flo.health

Yesmom, een start-up gevestigd in Thailand, heeft een nieuwe
bloed testkit ontwikkeld voor het bepalen van de vruchtbaarheid van een vrouw. Via een eenvoudige vingerprik, door
vrouwen zelf thuis uitgevoerd, wordt de hormoonhuishouding
van zes hormonen in kaart gebracht. Binnen vier dagen
ontvangen ze de uitslag in een online dashboard. De testkit is
online verkrijgbaar. Het doel van Yesmom is om alle vrouwen
ter wereld, vanuit een lage of hoge sociaaleconomische
positie, de optie te bieden om op betaalbare en eenvoudige
wijze pro-actief en snel inzicht te krijgen in hun vruchtbaarheidsstatus. Het stelt vrouwen ook in staat meer te leren over
de menopauze en geïnformeerde en getimede beslissingen
te nemen over hun reproductieve toekomst. De testkits zijn
momenteel enkel nog verkrijgbaar in Zuidoost-Azië.
www.yesmomfertility.com
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Een groeiende groep vrouwen heeft behoefte aan een
niet-invasieve en niet-hormonale vorm van anticonceptie.
Toch zijn er slechts weinig methoden beschikbaar die in
deze behoefte voorzien. Natural Cycles is een digitale
technologie, speciaal voor deze groep vrouwen ontwikkeld.
De technologie is inmiddels goedgekeurd door de FDA en
leert gebruikers over hun unieke cyclus. Gebruikers meten
hun lichaamstemperatuur ’s ochtends met de thermometer
van Natural Cycles, voeren de data in de app in en komen
vervolgens te weten of ze vruchtbaar zijn op die dag of niet.
Natural Cycles stelt de vruchtbaarheid vast met behulp van
een algoritme. De technologie blijkt effectief en voorkomt
negatieve neveneffecten die vrouwen kunnen ervaren van
andere, hormonale anticonceptiemiddelen.
www.naturalcycles.com
Drijvers

Belemmeringen

De toepassingen van femtech zijn - en de trend is soms nog onvolwassen, mede doordat er minder aandacht voor is en er
vaak nog een stigma heerst over onderwerpen als vrouwelijk
seksueel welzijn. Er wordt nog weinig in geïnvesteerd, maar
femtech krijgt steeds meer aandacht. De zorgbehoefte verandert:
vrouwen worden ouder, krijgen later kinderen en hebben meer
controle over de reproductiviteit dan ooit. Daarnaast neemt
het aantal chronische en infectieziekten onder de vrouwelijke
wereldbevolking in de aankomende jaren toe en ook dit drijft de
markt12. De trend wordt daarnaast gesterkt door de groeiende
acceptatie en aandacht voor gender equality, feminisme en
vrouwelijke representatie.

LactApp biedt een rijke bron van informatie over
borstvoeding en het moederschap: de app helpt moeders
tijdens de eerste maanden met het geven van borstvoeding
aan hun kind. LactApp bevat een symptoomchecker en een
mogelijkheid om vragen te stellen aan lactatiedeskundigen
en kraamexperts. LactApp is van origine Spaans en inmiddels
wordt de applicatie door bijna een kwart van de nieuwe,
Spaanse moeders gebruikt. Alle mogelijkheden die de app
biedt, zijn inmiddels ook beschikbaar
in het Engels en LactApp houdt zich
momenteel ook bezig met het trainen
van medisch personeel bij het geven
van lactatieadvies. De diensten
van LactApp zijn in principe gratis:
vrouwen kunnen, nadat ze via de app
zijn geholpen, eventueel zelf bepalen
of zij willen betalen, maar ze kunnen
ook besluiten om een bedrag van €0
over te maken. De app is daarmee
toegankelijk voor een breed publiek.
www.lactapp.com
meer aandacht voor vrouwen en hun gezondheid. Ondanks
enkele uitdagingen rondom privacy, betrouwbaarheid, en
toegankelijkheid, is femtech hard aan het groeien en zal deze
trend zich doorzetten. Femtech geeft vrouwen meer controle en
inzicht in hun gezondheid, en draagt daarmee significant bij aan
de empowered patient.

Femtech is in opkomst. Er is meer aandacht in de zorg voor de
eindgebruiker en dit leidt tot erkenning van verschillen. Hierdoor
worden meer specifieke diensten aangeboden en dit leidt tot
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ZORGFASE 2

Consulteren
CONSULTEREN is een integraal onderdeel
van nagenoeg iedere interactie tussen
zorgprofessional en zorggebruiker in het
zorgproces, maar ook tussen de zorggebruiker en andere zorggebruikers. Een consult
biedt zorggebruikers de mogelijkheid advies
te vragen en te overleggen over passende
vervolgstappen.

Een consult kan leiden tot een diagnose, het
voorschrijven van een behandeling of juist af
te zien van medisch handelen. De positie van
het individu tijdens het consultatieproces is
aan verandering onderhevig. Technologische
ontwikkelingen oefenen hier sterke invloed
op uit.

Binnen deze zorgfase worden de
volgende vijf technologische
bewegingen herkend:

Remote Consultation
Health Information
Systems
Online Social Networking
Smart Assistants
Blockchain

CONSULTEREN

Remote Consultation
Connectivity is productivity –
whether it’s in a modern doctor’s office
or a patient’s own living space
Anonymous
Consulteren op afstand, of remote consultation, gaat over het
toepassen van moderne communicatievormen binnen de zorg. Er
zijn speciale toepassingen nodig om de vertaalslag te maken naar
communicatiemethoden die bruikbaar zijn voor zowel zorgverlener
als patiënt1.
Remote consultation biedt contact op afstand waardoor dit niet
langer tijds- en plaatsgebonden is. (Reis)kosten en tijd worden
bespaard en gesprekken en werkprocessen kunnen efficiënter
worden ingericht2,3. Deels zullen toepassingen ook direct
en persoonlijk contact vervangen4,5. Het biedt verschillende
toepassingen waarmee gebruikers hun gezondheidsstatus
kunnen bespreken, gezond gedrag promoten, netwerken vormen
en informatie en medische gegevens uitwisselen in real-time6.
Doordat de technologie afstanden overbrugt, biedt dit nieuwe
mogelijkheden voor minder mobiele patiënten en afgelegen of
moeilijk bereikbare gebieden. Ook zijn ouderen zo beter in staat
om langer thuis te blijven wonen7.
De verwachting is dat de totale marktwaarde van telehealth
stijgt van $62,5 miljard in 2020 tot ruim $475 miljard in 2026,
een groei die mede wordt versneld door de coronapandemie8,9.
Waar in 2019 nog 68% van de huisartsen en 33% van de medisch
specialisten in Nederland de optie bood om digitaal een medisch
inhoudelijke vraag te stellen, steeg dit snel naar 85% in mei 2020
door de coronacrisis10. Ook startten veel huisartsenpraktijken door
de coronacrisis voor het eerst met beeldbellen of is het intensiever
gaan toepassen11. Telehealth-platformen waren getuige van een
toename van 1.000% in bezoeken als gevolg van de pandemie.
Bovendien stegen tussen maart 2019 en maart 2020 in de VS het
aantal gebruikers voor telezorg met zo’n 4.000%12.
Drijvers

Belemmeringen

Platform24 is een volledig uitgerust telehealth
platform gericht op de acute en chronische zorg. Het
platform bestaat uit vijf hoofdmodules: Triage24 voor
geautomatiseerde triage en presentatie van medische
geschiedenis, Consultation24 voor communicatie tussen
zorgprofessional en patiënt, You24 voor beheer van
de digitale zorgketens, Connect24 voor integratie met
omliggende ecosystemen en Manage24 voor aanpassing
aan de unieke behoeften van een zorgprofessional.
Consultation24 faciliteert virtuele bezoeken tussen
patiënten en zorgprofessionals via een beveiligde chat- of
videoverbinding. Het stelt de zorgprofessional in staat om
meerdere patiëntconsulten gelijktijdig te beheren en het
consult efficiënter te voeren. Patiënten kunnen via het
platform met ‘tickets’ zelf een afspraak inplannen. Het
platform beoogt met hun diensten de toegankelijkheid,
efficiëntie en veiligheid van de zorg te vergroten.
www.platform24.se
De interoperabiliteit van verschillende systemen en software
omtrent remote consulting laat vaak nog te wensen over voor
effectieve toepassingen13,14. Toch groeit de acceptatie voor
consulten op afstand.
De markt voor remote consultation is divers en volop in
ontwikkeling1. Patiënten en zorgprofessionals van de toekomst
communiceren steeds meer via virtuele kanalen, en patiënten
krijgen steeds meer regie over hun eigen zorgproces. De
gezondheidszorg zal hier op de juiste manier op in moeten spelen,
waarbij de behoeften van alle partijen in acht worden genomen.
Hiermee wordt de zorg persoonlijker en meer participatief.
Zorgkosten worden verlaagd, kwaliteit verhoogd en ervaringen
van zorgprofessional en patiënt worden verbeterd. Uiteindelijk
stimuleert remote consultation de beweging richting de
empowered patient.
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CLEO Smartcare
De zorg kampt met een groeiend tekort aan artsen, van
huisartsen tot verpleegkundigen en specialisten binnen disciplines
als de ouderengeneeskunde. Hierdoor kunnen intramurale
zorginstellingen de dagelijkse medische zorg voor hun cliënten
steeds moeilijker waarborgen. CLEO SmartCare (CLEO) biedt
een oplossing voor de zogenaamde laag complexe medische
zorg, zoals die door huisartsen kan worden geleverd. Met een
verpleegkundige ter plaatse, een CLEO-arts op afstand en een
slim communicatieplatform tussen beiden, levert CLEO op een
efficiënte en warme manier de noodzakelijke basiszorg voor de
bewoners van instellingen. Het werkt als volgt: de verpleegkundige
verzamelt met behulp van gecertificeerde vragenlijsten en
telediagnostiek de juiste informatie om een consult met de CLEOarts voor te bereiden. Deze informatie wordt via het CLEO-platform
gedeeld, waarna de CLEO-arts eventueel aanvullend onderzoek uit
kan laten voeren, medisch advies kan geven over diagnostiek of
behandeling of zelfs direct een recept kan voorschrijven. Zo staan
de verpleegkundige, CLEO-arts en de instellingsarts asynchroon
en op afstand met elkaar in contact, waardoor in dezelfde tijd
meer cliënten van goede basiszorg kunnen worden voorzien. De
CLEO-arts is altijd bekend bij de instelling, maakt onderdeel uit
van het behandelteam en evalueert regelmatig met de instelling.
Er zijn korte lijntjes tussen triageverpleegkundige, CLEO-arts en
instellingsarts en ook wordt er gezorgd voor een goede opleiding
van de verpleegkundigen om met het CLEO-platform en alle
instrumenten te werken. Op dit moment loopt er een pilot binnen
ouderenzorginstelling Liberein in Enschede, waar gekeken wordt of
en op welke manier teleconsulting via een technologie als die van
CLEO een oplossing kan bieden voor het capaciteitsprobleem.
Implementatie (pilot) en ervaringen/uitdagingen
Mede-oprichter Rudi de Goede van CLEO was al enige tijd
werkzaam als huisarts binnen Liberein toen hij besloot om zich
actief te gaan richten op het toekomstbestendig maken van
de zorg. Eerder deed hij al ervaring op met digitale zorg in de
Verenigde Staten, waar hij enkele jaren woonde, maar ook in
Nederland bij huisartsenpost Eemland werkte hij al enige tijd
met de van origine Zweedse digitale huisartsenpost Docly. Met
behulp van ICT dacht Rudi een aantrekkelijkere omgeving voor

verpleegkundigen en artsen te kunnen realiseren en tegelijkertijd
de zorg voor kwetsbare patiënten van hoge kwaliteit, toegankelijk
en betaalbaar te houden. Al snel werd zijn enthousiasme voor
digitale zorgvernieuwing overgenomen door Liberein, waarna een
pilot startte met CLEO. ”Het begon met een toelichting over de
techniek en de onderliggende processen. In mei 2021 kregen we
vervolgens verdeeld over twee groepen training over het gebruik
van CLEO, waarbij we een zelfbedacht ziektebeeld van tevoren
in moesten sturen. Vervolgens lieten ze ons tijdens de training
zien hoe het ziekteproces aan de hand van CLEO doorlopen zou
kunnen worden op de PC of iPad. Het was voor ons erg prettig om
meegenomen te worden in het gebruik van een nieuwe technologie
die meteen toegepast werd binnen onze huidige manier van
werken’’, vertelt Martijn Buursink, triageverpleegkundige bij
Liberein.
Dat CLEO uiteindelijk kan zorgen voor een duurzamere inrichting
van de zorg, is binnen Liberein al snel duidelijk geworden. ‘’We
zien al enige tijd dat er steeds meer mensen met een complexere
hulpvraag zich bij ons melden en tegelijkertijd kunnen we steeds
moeilijker aan mensen komen die goede zorg kunnen bieden. Om
die reden zag ik bij onze triageverpleegkundigen vanaf begin af aan
nieuwsgierigheid en enthousiasme voor een nieuwe, efficiëntere
manier van werken. Binnen Liberein zien we de pilot met CLEO
als een eerste verkenning voor het gebruik van teleconsulting als
een van de mogelijke oplossingen voor ons capaciteitsprobleem.
Wat we nu al hebben ervaren is dat je met CLEO soms bij de ene
cliënt tijd kan besparen, zodat je meer tijd kunt besteden aan de
cliënten die complexere zorg nodig hebben. Zo kun je aan de hand
van digitale ondersteuning goede, persoonlijke zorg blijven bieden
aan al je cliënten. Dat is een fijne ervaring voor zowel cliënten zelf
als ook voor de verpleegkundigen en artsen, die meer flexibiliteit
ervaren in hun werk,’’ legt Nienke de Haan, projectleider innovatie
& zorgtechnologie bij Liberein, uit.
‘’Maar ondanks dat de eerste reacties zeer positief zijn, is er zeker
ook ruimte voor verbetering’’, voegt De Haan eraan toe. Zo is de
terugkoppeling vanuit het CLEO-platform naar de werkvloer vaak
nog lastig, erkent de Goede: ‘’Met name de koppeling met de
softwaresystemen rondom de zorgdossiers is nog niet optimaal. Zo
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wil je de inhoud van het consult met de CLEO-arts makkelijk kunnen
uploaden in het elektronisch cliëntendossier, maar dat moet nu nog
door het maken van een kopie. Maar ook de communicatie met de
instellingsarts binnen het ECD gaat nog niet automatisch.’’ Deze
uitdagingen kunnen in de toekomst voor problemen gaan zorgen,
voorziet ook triageverpleegkundige Petra Pahlplatz: ‘’Het invullen en
uploaden van de inhoudelijke vragenlijsten gaat heel makkelijk, maar
de terugkoppeling binnen de organisatie van wat je hebt gedaan
ontbreekt nog. Nu het aantal gebruikers van CLEO hier in huis nog
beperkt is gaat het nog wel, maar als we straks gaan verdubbelen
moet het wel nog een stuk duidelijker en transparanter worden.” De
ervaringen die op dit moment opgedaan worden met CLEO worden
openlijk gedeeld en besproken in een klankbordgroep, waar vanuit
CLEO data-analist Kirsty ten Have aanwezig is en vanuit Liberein de
triageverpleegkundigen aangehaakt worden. Op die manier vindt er
co-creatie plaats tussen de wensen van de werkvloer en de technische
mogelijkheden, om te komen tot passende iteratieslagen.
Ondanks dat er zeker nog ruimte is voor verbetering, is CLEO erg
blij met het verloop van de pilot bij Liberein. Het biedt hun de
mogelijkheid om in de praktijk te zien wat er wel en niet goed gaat,
zodat ze daar in de verdere productontwikkeling rekening mee
kunnen houden. En tegelijkertijd wordt er ook al gerekend aan de
maatschappelijke business-case van het CLEO-platform, al is dat soms
nog lastig in te schatten. ‘’We zijn momenteel echt aan het pionieren,
maar tegelijkertijd moeten we kijken naar de business case om van
CLEO een duurzame oplossing te maken. We kijken onder meer naar
het aantal artsen (in fte) ter plaatse dat je zou kunnen besparen door
het aantal consulten die je per dag met CLEO op afstand kan doen. Op
die manier zou je in bepaalde situaties de toegevoegde waarde van
CLEO al snel kunnen aantonen’’, licht De Goede toe.

Toekomstperspectief
Inmiddels is CLEO CE-gecertificeerd en bewezen schaalbaar.
Desondanks blijft CLEO zwaar investeren in verdere ontwikkelstappen
om een duurzame en landelijke opschaling te realiseren. Maar ook
is er een cultuuromslag nodig binnen de zorgsector, vind Paul de
Kort, medeoprichter van CLEO: ‘’Ik zie geregeld columns en artikelen
voorbijkomen waarin een tegenstelling wordt gemaakt tussen het
gebruik van digitale technologie en het bieden van warme zorg. Ik
denk dat die heel twee goed samen kunnen, maar dat vraagt wel
om een omslag in ons denken in de zorg. Dat vergt helaas nog wat
tijd.’’ Ook ligt er volgens De Kort een verantwoordelijkheid bij de
verzekeraars, die volgens hem vaker zouden moeten investeren tijdens
de vroege ontwikkelfases van potentieel disruptieve technologie.
Daarin zoekt ook CLEO naar de financiële ruimte om door te kunnen
groeien en de functionaliteiten uit te breiden. Tot die tijd blijven CLEO
en Liberein van elkaar leren om zo te komen tot de ideale oplossing
voor het capaciteitsprobleem in de zorg. ‘’Ondanks dat we nog wel
wat beren op de weg zien, blijven we graag samen experimenteren
met CLEO, omdat ook wij geloven in de potentie van digitale zorg op
afstand om de zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief te houden’’,
besluit de Haan.

CLEO Smartcare
CLEO Smartcare is een telemedicine startup die medio 2020 mede door huisarts Rudi de Goede en
zorgondernemer Paul de Kort werd opgericht. Met CLEO trachten zij het zorgproces te innoveren en betere
en efficiëntere zorg te bieden. Een pilot loopt in ouderenzorgorganisatie Liberein in Enschede, waar onder
anderen projectleider innovatie en digitalisering Nienke de Haan en triageverpleegkundigen Martijn Buursink
en Petra Pahlplatz betrokken zijn bij de implementatie van CLEO.
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Health Information Systems
Information is the lifeblood for
medicine and health information
technology is destined to be the
circulatory system for that information
David Blumenthal
Health information systems zijn informatiesystemen waarin
gezondheidsgegevens opgeslagen, geraadpleegd en gedeeld
kunnen worden. Deze informatiesystemen bevatten verschillende
soorten data: van patiëntgegevens tot gegevens over het
operationeel management van een ziekenhuis. Ook systemen die
beleidsbeslissingen in de zorg ondersteunen, zoals een dashboard
met informatie over het aantal lege bedden, vallen onder health
information systems.
Health information systems ondersteunen bij het diagnosticeren,
het kiezen van de best passende behandeling of bij het afstemmen
van medicatie door alle gegevens op een plek aan te bieden. Het
vastleggen en delen van informatie zorgt voor een verminderde
kans op fouten en een beter passende behandeling1,2. Vooral
het inzicht in eigen medische gegevens is voor veel patiënten
belangrijk3,4. Dit is met name zichtbaar bij persoonlijke
gezondheidsomgevingen (PGO’s) omdat het beheer bij de patiënt
zelf ligt. Dat maakt deze systemen ideaal om gegevens van
verschillende zorgverleners te verzamelen en te integreren. In
tegenstelling tot patiëntportalen van zorginstellingen, wordt de
PGO meegenomen door een patiënt bij verhuizing of overstap naar
een andere verzekeraar1,3,5.
De mondiale marktwaarde voor health information systems
groeit naar schatting tot ruim $35 miljard in 2028. In 2020 was de
mondiale marktwaarde nog bijna $27 miljard. Dit betekent een
jaarlijkse groei van ongeveer 3,7% over deze periode5,6. Vooral
systemen die focussen op de verzameling van gegevens na een
ingreep nemen toe in gebruik7. Ook de bekendheid van PGO’s
onder zorgprofessionals en patiënten neemt toe. Echter, slechts
een klein deel van de patiënten weet precies wat het inhoudt.
Drijvers

Het platform van Pabau kan ervoor zorgen dat
zorginstellingen hun patiëntendossiers volledig papierloos
en veilig kunnen bewaren. Foto’s, formulieren en notities
zijn opgenomen in het digitale dossier van de patiënt en
het platform is overzichtelijk ingericht. Hierdoor is het
onder andere mogelijk om toestemmingsformulieren
op een digitale plek te ondertekenen en te verzamelen
en om het verloop van behandelingen in één oogopslag
inzichtelijk te hebben. Pabau kan voor meerdere
doeleinden worden gebruikt dan enkel het opslaan van
patiëntendossiers: het platform biedt onder andere
mogelijkheden voor werkroosters van medewerkers en
voor andere administratieve werkzaamheden. Pabau
wordt inmiddels door duizenden zorgprofessionals
over de hele wereld gebruikt en brengt grote
efficiëntievoordelen met zich mee.
www.pabau.com
Voor grootschalige inzet van health information systems is
interoperabiliteit nodig. Systemen moeten op elkaar aan kunnen
sluiten en data uit het ene systeem moet gelezen kunnen worden
door het andere systeem. Door de AVG wordt veilige opslag en
standaardisatie de norm. Nationale en internationale standaarden
zoals MedMij en HL7-FHIR dragen hieraan bij.
Health information systems zijn niet meer weg te denken uit de
gezondheidszorg. Inzet van deze technologie draagt bij aan het
personaliseren van de zorg en het stimuleren van de participatie
van de patiënt in zijn of haar eigen zorgproces. Tot slot opent
een goede dataopslag de deuren voor onderzoek en andere
toepassingen.

Belemmeringen
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De succesvolle implementatie en opschaling van
cBoards in de regio Amsterdam
De essentie van de Juiste ‘Zorg op de Juiste Plek’ is duurdere
zorg voorkomen, zorg dichter bij mensen thuis verplaatsen
en zorg vervangen door digitale zorg, middels e-health
toepassingen. Dit helpt mensen beter te leven en functioneren
met hun ziekte of beperking. Om dit te bewerkstelligen is een
overzichtelijke en efficiënte samenwerking binnen en tussen
verschillende zorgorganisaties cruciaal. Hiertoe ontwikkelde
Caresharing het platform cBoards, gericht op samenwerking
tussen zorgprofessionals, informele zorgverleners en patiënten
aan de hand van zogenaamde ‘boards’. Een board is een
themagericht multidisciplinair patiëntendossier, waarbij alleen
relevante medische gegevens voor iedereen inzichtelijk zijn
en alleen relevante personen en teams betrokken worden. De
zorgprofessional ervaart alles als één systeem, van waaruit
bijvoorbeeld ook chat- en beeldbelcommunicatie met
patiënten en andere zorgprofessionals plaatsvindt. Dit maakt
(regionale) samenwerkingen veilig, overzichtelijk en efficiënt. In
samenwerking met onder meer zorgverzekeraar Zilveren Kruis
en Sigra, een regionaal samenwerkingsverband van organisaties
in zorg en welzijn in en rondom Amsterdam, wordt cBoards
inmiddels succesvol ingezet in de regio Amsterdam.
Het bundelen van krachten als start voor opschaling ‘cBoards,
tenzij’
Het zorglandschap is aan het veranderen: waar de zorg voorheen
vrij lineair werd ingericht (bijvoorbeeld van huisarts naar specialist),
wordt er nu uitgegaan van een netwerk van zorgverleners rondom
een zorgconsument. Echter, wanneer meer zorgverleners bij de
zorg betrokken zijn, wordt het een steeds grotere uitdaging om
onderling de zorg af te stemmen en elkaar op de hoogte te houden
van relevante ontwikkelingen. Zo ook in de regio Amsterdam.
Eind 2018 schoof Sigra aan bij een regionaal overleg van diverse
VVT-instellingen met als onderwerp transmurale communicatie.
Er bestond een gedeelde behoefte om de afstemming op een
eenduidige en efficiënte manier plaats te laten vinden, vooral
nu de analoge dossiers ook nog eens vervangen werden door
digitale dossiers. “Daartoe werd het project ‘Communicatie in
de Wijk’ opgezet. Na een probleemanalyse en selectietraject

werden vier pilots gestart met twee verschillende leveranciers
die mogelijk in deze behoefte zouden kunnen voorzien. Voor een
snelle, stapsgewijze opschaling bleek cBoards het best passend te
zijn”, aldus Floor Bos, manager digitale zorg binnen Sigra. Begin
2020 werd het evaluatierapport met de opschalingsplannen
gepresenteerd. Toen de coronapandemie begon, werd aanvankelijk
gedacht dat de opschaling binnen de hele regio Amsterdam
gefinancierd zou kunnen worden vanuit de Stimuleringsregeling
eHealth Thuis (SET)-subsidie, maar dat verliep anders dan
gehoopt. Bos: “De vrijgekomen subsidies vanuit de overheid voor
digitale zorg op afstand werden in het begin van de coronacrisis
voornamelijk gebruikt voor het faciliteren van beeldbellen binnen
zorgorganisaties. Samenwerking tussen verschillende soorten
zorginstellingen is veel complexer dus daar ging het geld niet heen.”
Om toch te komen tot een efficiënt samenwerkingsplatform in
de regio Amsterdam, werd besloten om krachten te bundelen
met twee andere regionale projecten rondom digitale zorg. Een
hiervan was het project de Virtual Ward, met als doel kwetsbare
patiënten thuis te behandelen in plaats van in het ziekenhuis door
de digitale integratie van ziekenhuis, eerste lijn en thuiszorg. Het
project is een initiatief van het OLVG en Cordaan in samenwerking
met de Amsterdamse Huisartsen alliantie en Zilveren Kruis. “De
alsmaar groeiende personeelstekorten in de zorg zijn al langer
een grote zorg. Maar wat het in Amsterdam extra urgent maakte,
was dat locatie OLVG West door het faillissement van het MC
Slotervaart in 2018 er heel veel patiënten bij heeft gekregen”,
zo vertelt Jan Christiaan Huijsman, strategisch adviseur digitale
zorg bij Zilveren Kruis. Als digitale tool werd in dit project na een
uitgebreid selectietraject ook gekozen voor cBoards. Huijsman:
‘’Met een werkgroep digitale zorg hebben wij anderhalf jaar lang
de markt verkend, leveranciers gescreend en een model ontwikkeld
waarmee de proposities van de verschillende leveranciers met
elkaar vergeleken konden worden. In dit onafhankelijke model
werd onder andere gekeken naar de toegevoegde waarde voor
patiënt en zorgprofessional en de ‘total costs of ownership’ van de
technologie, om zo de waarde van de leveranciers ten opzichte van
elkaar te kunnen duiden. cBoards kwam uit ons onderzoek naar
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voren als de meest waardevolle, concrete en pragmatische oplossing
en bovendien had Caresharing al een volledig interoperabel systeem
ontwikkeld’’.

opschalingstraject haar meerwaarde aantoonde in de dagelijkse
praktijk met concrete casussen. Hiermee groeide ook het vertrouwen
in de toepassing vanuit de praktijk.

Daarnaast liep in de regio het programma Amsterdam Vitaal &
Gezond, om te zorgen dat ook in de toekomst iedereen vitaal en
gezond kan leven én gebruik kan maken van goede en betaalbare
ondersteuning en zorg. Het programma is een samenwerkingsverband
van de gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, zorg- en
welzijnsaanbieders verenigd in Sigra en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.
Onder het mantra ‘samen minder beter doen’ werd het uitgangspunt
‘cBoards, tenzij’ omarmd voor de regio Amsterdam om zo te zorgen
dat zorgprofessionals gestimuleerd worden om transmuraal samen
te werken. Bos: “Het is onwenselijk dat zorgprofessionals binnen
de regio gebruik maken van verschillende diensten zoals Siilo,
Signal of WhatsApp aangezien op die manier niet snel en efficiënt
gecommuniceerd kan worden. Je zou willen dat iedereen voor
zichzelf een afweging hierin kan maken, maar dit vergt volledige
interoperabiliteit tussen verschillende technologieën, en zo ver zijn we
nog lang niet. Het was nu vooral ook belangrijk om schaal te creëren.”

Het ‘ouderenzorg board’ als succesvolle use-case
Inmiddels is cBoards actief in meerdere zorgorganisaties in de
regio Amsterdam en zijn de reacties positief. Een van de plekken
waar cBoards gebruikt wordt is binnen het programma Beter Oud
Amsterdam, waar in de eerste fase het ouderenzorg board gebruikt
wordt om huisartsenorganisaties en VVT-instellingen efficiënt
met elkaar samen te laten werken. Binnen dit board worden
alle belangrijke gegevens voor de multidisciplinaire zorg rondom
kwetsbare ouderen samengebracht, zodat alle betrokkenen efficiënt
samen kunnen werken. Dat klinkt heel eenvoudig, maar valt in de
praktijk nog wel eens tegen, legt Martin Kuper, Praktijkondersteuner
Ouderen en tevens coördinator ouderenzorg bij de Regionale
Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA), uit: ‘’In het begin was
het nog wel eens lastig om zorgpartijen volledig aangehaakt te
krijgen omdat het platform pas écht waarde gaat leveren als álle
bij de ouderen betrokken zorgprofessionals aangesloten zijn. Pas
toen cBoards breder geïntroduceerd werd in de wijk, zag iedereen
de voordelen: duidelijke, veilige en vooral efficiënte communicatie
en gegevensuitwisseling tussen verschillende type zorgorganisaties.
In de praktijk heb ik ervaren dat het beter werkt om stapsgewijs op
te schalen, van het simpele gebruik van de chatfunctie naar het in
gebruik nemen van uitgebreidere functionaliteiten.’’

Een gecombineerde top-down en bottom-up strategie voor de
opschaling
Voor het creëren van draagvlak én het realiseren van de
opschaling werd gebruik gemaakt van een gecombineerde topdown en bottom-up strategie. Zo speelde volgens Tijs Rietjens,
directeur van Caresharing, de bestuurlijke samenwerking tussen
zorginstellingen in Amsterdam, ondersteunt door Sigra als Regionale
Samenwerkingsorganisatie, een belangrijke rol in het schetsen van
de stip op de horizon en het formuleren van gedragen doelstellingen.
“Samen met alle bestuurders van de betrokken partijen wisten we
het grotere plaatje voor de regio te schetsen waarbij duidelijk werd
dat er niet alleen in puntoplossingen moest worden gedacht, maar
juist in een duurzame platformoplossing. Het gaat initieel niet om de
technologie, maar om het vinden van een opschaalbare oplossing
voor een vraagstuk op de langere termijn”, licht Rietjens toe. Het
voor ogen houden van een gedeelde visie en ambitie is ook volgens
Huijsman cruciaal: ‘’In de ‘traditionele’ wereld hielden alle partijen de
kaarten tegen de borst en werd ervan uitgegaan dat bijvoorbeeld wij
als zorgverzekeraar alleen maar commerciële doelstellingen hebben.
In de wereld van nu, waarin de transformatieopdracht relevanter
is dan ooit door onder andere de toenemende arbeidstekorten en
stijgende zorgvraag, zitten we midden in de beweging naar het
openlijk delen van data en kennis, om zo goede zorg mogelijk te
houden.” Tegelijkertijd was het cruciaal dat cBoards gedurende het

De wijkverpleging is inmiddels erg enthousiast over de hoeveelheid
patiëntinformatie die zij in het ouderenzorg board kunnen inzien
vanuit de huisarts, ook al communiceert het platform nog niet
altijd voldoende met de informatiesystemen die in de eigen VVTinstelling gehanteerd worden. ‘’De integratie van cBoards in de
huisartsenpraktijk verloopt vrij soepel, maar binnen de VVT blijft
het vaak nog knip- en plakwerk om alle informatie goed op te
slaan. Uiteindelijk wil je natuurlijk toe naar een platform dat zonder
problemen communiceert met de systemen van de verschillende
zorgaanbieders. Gelukkig wordt hier binnen Caresharing en door de
ECD-leveranciers hard aan gewerkt’’, aldus Kuper.
Belangrijkste vervolgstappen voor de regio Amsterdam
Momenteel wordt sterk ingezet op regievoering op strategisch
portfoliomanagement en wordt er hard gewerkt aan een breed
opschalingsplan. Om daartoe te komen, zal de technologie verder
doorontwikkeld worden op basis van specifieke behoeften die
aanwezig zijn in de regio. Ook wordt de toegevoegde waarde van
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cBoards voor de regio in kaart gebracht om de (maatschappelijke)
business case te kunnen vormen. Daarvoor wordt onder meer het
aantal polibezoeken en de mate van therapietrouw na invoering van
cBoards geanalyseerd. Wat volgens Bos echter lastig is voor het maken
van een sluitende business case voor digitale innovaties zoals cBoards,
is dat ze pas rendabel zijn als zowel de fysiotherapeut als de huisarts
als de apotheker meedoen.
Voor een verdere opschaling van cBoards wordt onder andere
gekeken naar het project Virtual Ward Ouderen als vervolg op
Communicatie in de Wijk, waarbij cBoards zou kunnen ondersteunen
in het verbreden van de netwerkzorg. Ook wordt gekeken naar het
inzetten van buurtteams die als schakelpunt tussen het sociale domein
en de zorg kunnen fungeren. Volgens Rietjens is het belangrijk om
continu te blijven leren van de implementatie- en opschalingstrajecten
die in het verleden zijn gerealiseerd. “Wij krijgen continu vragen of
cBoards kan ondersteunen, zowel vanuit grote programma’s zoals
Babyconnect, alsook vanuit lokale zorginstellingen. Veel dingen die
wij op lokaal niveau realiseren kunnen we vervolgens als blauwdruk
gebruiken voor de regionale inzet van cBoards.”
Interoperabiliteit, betrokkenheid van eindgebruikers en
ketenoverstijgende bekostiging als belangrijke randvoorwaarden
De ambities van de betrokken partijen rijken ver. Maar voor
landelijke opschaling van cBoards is er nog een aantal belangrijke
randvoorwaarden waaraan voldaan moeten worden. ‘’Een
structurele bekostiging voor transmurale netwerkzorg is hard
nodig maar ontbreekt nog altijd. Zonder structureel geld voor dit
soort innovaties kun je nooit sector overstijgend transformeren’’,
erkent Huijsman. Maar naast het feit dat de bekostiging in de
toekomst ketenoverstijgend georganiseerd moet worden, speelt
interoperabiliteit volgens Rietjens een grote rol. ‘’Nog te vaak zijn
wij genoodzaakt ons als IT-leverancier als een kameleon door het
zorglandschap te bewegen om zo goed mogelijk interoperabel te
zijn met de bestaande informatiesystemen van zorgorganisaties, die
allemaal weer net andere koppelingen nodig hebben,’’ legt Rietjens
uit. Ook Bos benadrukt het belang van dergelijke initiatieven in

het betaalbaar en organiseerbaar houden van de zorg, zeker nu de
gezondheidszorg meer richting netwerkzorg beweegt. Bos: “Het
succesvol implementeren en opschalen van technologie vraagt
volharding en is vaak hard ploeteren, waarbij je stapje voor stapje
wordt beloond voor je inspanningen.” Een belangrijke leerles was
om zowel de zorgprofessional als de patiënt te betrekken bij het
implementatietraject door ze te laten ervaren dat de techniek hen kan
helpen.
De gedeelde zorginhoudelijke ambitie van de betrokken partijen is
om het sociale domein meer te verbinden met het medische domein
om zo betere (preventieve) zorg te kunnen leveren aan burgers, met
als resultaat een demping van de toestroom naar zorg. ‘’Om dat te
kunnen bereiken wil je toe naar vitale, betrouwbare en goedwerkende
digitale platformen voor een effectieve en efficiënte samenwerking
tussen transmurale zorgpartners, patiënten en mantelzorgers’’, voegt
Huijsman toe. Binnen het samenwerkingsverband worden doelen
en resultaten geformuleerd aan de hand van de quadruple aim om
zo de kwaliteitsverbetering van de zorg inzichtelijk te maken. Bos:
“Wat betreft IT zou er een overzichtelijker landschap moeten komen
met minder tools en vervelende firewalls die de zorg alleen maar
complexer maken.” Rietjens voegt hieraan toe dat het werken in goed
georganiseerde, interoperabele netwerken een belangrijke pijler is
voor het aantonen van de waarde van cBoards in de praktijk. Hiertoe
is het van belang dat er niet alleen gekeken wordt naar de bekostiging
van een technologie voor alleen hartfalen of alleen dementie, maar
naar de bekostiging
van zorgnetwerken als
geheel. Want alleen
dan kunnen digitale
toepassingen zoals
cBoards hun echte
waarde laten zien in de
zorg en bijdragen aan
het realiseren van de
juiste zorg op de juiste
plek.

cBoards
Het mede door Tijs Rietjens ontwikkelde cBoards van Caresharing is een digitaal samenwerkingsplatform
voor de patiënt en alle betrokken zorgaanbieders. Bij de implementatie en opschaling van cBoards in de
regio Amsterdam zijn verschillende organisaties en mensen betrokken, waaronder Floor Bos, manager
digitale zorg bij Sigra, Jan Christiaan Huijsman, strategisch adviseur digitale zorg bij Zilveren Kruis en Martin
Kuper, POH Ouderen bij huisartsenpraktijk Kappeyne van de Cappello en coördinator ouderenzorg bij ROHA.
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Online Social Networking
The power of online social networking
is it forces necessary change
Erik Qualman
Online social networking (OSN) is een platform dat zich constant
ontwikkelt1. De term refereert naar een internet-georiënteerde
tool die zowel individuen als communities de mogelijkheid biedt
om inhoud, sociale interacties en real-time samenwerkingen
te creëren en delen. Daarnaast verstaan we onder OSN de
verschillende manieren waarop onder andere bedrijven, gezonde
en zieke mensen online samenkomen2,3. OSN vergemakkelijkt het
samen kennis opdoen en het delen van ervaringen met elkaar.
OSN biedt een handvat voor zowel zorggebruikers als
zorgprofessionals om informatie te delen en op te zoeken.
Gebruikers hebben de mogelijkheid om gezondheidsbeleid
en praktische zaken te bediscussiëren, gezondheidsgedrag te
promoten, gegevens uit te wisselen, elkaar te voorzien van
accurate informatie, snel informatie te verspreiden, netwerken te
vormen en de interactie aan te gaan met andere zorggebruikers
en/of zorgprofessionals3,4. Het is een dynamische gemeenschap
waarin de gebruiker zelf inhoud genereert en de mogelijkheid
geeft tot een open dialoog met één of meerdere gebruikers. Het
Lifelines Corona-onderzoek stelde vast dat mensen zich tijdens de
pandemie meer somber, lusteloos en eenzaam voelden5. Gezien
de dalende mentale gezondheid in Nederland, is de optie tot een
online open dialoog een zeer welkome functie geweest. OSN heeft
vele mensen steun kunnen bieden door mensen met elkaar te
verbinden6.
Dat OSN een groei doormaakt blijkt wel uit de statistieken: 83,4%
van de 4,5 miljard globale internetgebruikers en 90,7% van de
4,2 miljard mobiele internetgebruikers maken gebruik van social
media. Daarnaast gebruikten 3,9 miljard mensen wereldwijd
sociale media en had de gemiddelde gebruiker 8,8 social mediaaccounts in 20207-9. In 2014 was het gemiddeld aantal social mediaaccounts nog ‘slechts’ 4,8. Waarvoor social media ook gebruikt
wordt, is het actief zoeken en delen van gezondheidsinformatie.
Dit kan variëren van een simpele zoektocht naar hoe je een
verkoudheid kan verlichten, tot het uitvoerig beschrijven van een
ziekteproces op een persoonlijke blog8,9. Recent onderzoek wijst uit

De Blood-Cancer community hub brengt individuen die de
strijd aangaan met leukemie dichter bij elkaar middels een
groot online platform. Hierop worden ervaringen gedeeld
en kunnen de patiënten steun vinden bij elkaar door gebruik
te maken van diverse tools op het platform. Zo staan er
diverse quizzen, lijsten aan literatuur en gecategoriseerde
fora per onderwerp opgesteld. Elke minuut van de dag
kan de gebruiker een vraag posten en kunnen anderen in
het netwerk deze lezen en hierop uitvoerig antwoorden.
Het doel van de community is het bieden van steun en het
opbouwen van een respectvolle online community waar
gebruikers op betrouwbare wijze informatie kunnen winnen.
www.blood-cancer.com

Het platform Papa is een platform waar gezelschap en
medische zorg wordt geboden aan ouderen. Het platform
startte ooit als plek om ouderen en (voornamelijk) studenten
te koppelen om zo eenzaamheid en isolatie (virtueel) tegen
te gaan. Daarnaast konden de zogenaamde ‘Papa pals’
ouderen ondersteunen bij alledaagse taken. Dankzij het
platform kunnen ouderen, wanneer zij daar behoefte
hebben, altijd virtueel gezelschap zoeken met een van de
‘Papa pals’. Inmiddels is het platform uitgebreid met Papa
Health, waarmee een holistisch dienstenpakket wordt
aangeboden om sociale én medische behoeften te vervullen.
Met Papa Health zijn ook ‘Papa zorgverleners’ aangesloten
op het platform. Recentelijk ontving het familiebedrijf nog
miljoeneninvestering om hun zorgaanbod en dienstenpakket
verder te verbreden en verbeteren. verbreden.
www.papa.health
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Onduo health is een virtueel diabetes coaching programma
dat ondersteund wordt door Verily. Het programma richt
zich op het verbeteren van de mentale gezondheid van
patiënten met diabetes type-2 en biedt professionele
ondersteuning bij verscheidende programmaonderdelen.
Zo ontvangen diabetespatiënten die aangesloten zijn op het
platform online coaching en support bij het diëten, fysieke
inspanning en medicatie management. Algoritmen zorgen
er tegelijkertijd voor dat de leden zo optimaal mogelijk
worden ondersteund om een gezonde leefstijl te bereiken.
Gebruikers kunnen ook onderling bij elkaar terecht voor
vragen of het delen van ervaringen op het platform. Het
doel van Onduo is het verbeteren van de kwaliteit van leven
van diabetespatiënten en het bieden van mentale steun.
Inmiddels ontwikkelt Onduo ook ondersteunde diensten
voor hypertensie, pre-diabetes en gewichtsverlies.
www.onduo.com
dat 80% van de social media gebruikers die gezondheidsinformatie
vergaren op platformen, zoeken naar recensies en ervaringen over
de kwaliteit van ziekenhuizen of zorgprofessionals. Of simpelweg
zoeken naar nieuwsupdates omtrent de zorg en medische wereld9.
In 2000 en 2003 bleek dat respectievelijk nog maar zo’n 42% en
49% van de mensen internet gebruikte om gezondheidsinformatie
te krijgen10.
Drijvers

Belemmeringen

Naast dat OSN wordt gedreven door een groeiende
connectiviteit en een verschuiving van zorgbehoeften, is er
ook een aantal risico’s te noemen. Doordat wij steeds meer
applicaties ontwikkelen voor het delen van persoonlijke
gezondheidsinformatie en mensen ook vragen om
gezondheidsinformatie te delen, is het een uitdaging om de
privacy van persoonlijke gegevens en patiënten te waarborgen11-13.
Er zal ook gewaakt moeten worden voor het schenden van de
patiënt-arts relatie14,15. Zo speelt momenteel ook de discussie
rondom het online verspreiden van complottheorieën en

Op het community Broedplaats Zorg, ontwikkeld door
Zorgbelangorganisatie Brabant | Zeeland, kunnen bezoekers
blogs schrijven en lezen over ervaringen van mensen die
zorg gebruiken én mensen die in de zorg werken. Tijdens
de eerste coronagolf ontwikkelde de community een apart
professioneel platform van en voor zorgprofessionals en
geïnteresseerde inwoners van Noord-Brabant en Zeeland
om mee te praten en ervaringen te delen. De community
biedt een veilige omgeving waar iedereen zijn of haar
ideeën, voorbeelden, ervaringsverhalen, knelpunten en
signalen kwijt kan. Onder leiding van community managers
worden inzichten en ervaringen
uitgewisseld binnen Broedplaats
Zorg over actuele thema’s. Door
verbinding te maken, samen te
werken en signalen door te geven
helpen ze elkaar verder. Met
als doel een beweging naar de
gezondheid(zorg) van de toekomst.
www.broedplaatsz.nl
onjuistheden wat betreft vaccinaties en COVID-1916. De kwaliteit
en betrouwbaarheid van informatie op de platformen valt
hierdoor soms in twijfel te trekken17. Tegelijkertijd heeft de
pandemie het belang en de relevantie van OSN benadrukt. Zowel
op zakelijk als maatschappelijk vlak hebben bedrijven en personen
gedurende de pandemie een flinke toename gezien binnen het
gebruik van social media. De wens om contact te houden is
namelijk sterk wanneer fysiek contact niet meer mogelijk is18.
Het gebruik van online social networking neemt alleen maar
toe de komende jaren en zal ook een stijging kennen in de
gezondheidszorg. De patiënten van de toekomst zullen nog meer
verwachten dat zij hun informatie en communicatie via deze
weg kunnen uitwisselen en overbrengen. De gezondheidszorg zal
hier op de juiste manier mee om moeten gaan, waarbij er gelet
moet worden op de naleving van privacywetgeving omtrent de
gegevens van de patiënt.
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Smart Assistants
Hey Alexa, what is the weather today?
Smart assistant users
Onder smart assistants verstaan we toepassingen die door middel
van spraak-, tekst- en patroonherkenning taken of diensten
kunnen uitvoeren voor patiënten of zorgprofessionals. Hiervoor
maken systemen gebruik van smart analytics technieken. Smart
assistants is maar één van de vele termen voor de combinatie
van kunstmatige intelligentie en taal. Een verdere greep uit
de verschillende namen voor dit soort geautomatiseerde
gesprekspartners is: intelligente assistent, virtuele assistent,
digitale medewerker, persoonlijke digitale assistent, chatbot, bot
en metabot.
Voorbeelden van virtuele assistenten zoals de Google Assistent,
Amazon’s “Alexa” en Apple’s “Siri” zijn bij menigeen bekend.
Inmiddels doen ook dergelijke systemen hun intrede in de
gezondheidszorg1,2. Zo’n digitale assistent kan bijvoorbeeld in
real-time gesprekken tussen zorgprofessionals en patiënten
vastleggen. De vaak ongestructureerde gesprekken worden
direct omgezet in gestructureerde, relevante klinische data
voor het patiëntendossier. Na afloop van het consult ligt er
direct een hoogwaardig gespreksverslag klaar voor verificatie.
De technologie achter de smart assistants draagt hiermee bij
aan continue kwaliteitsanalyse van rapporten en concludeert
zodoende eenvoudige verbeterpunten3. Hiermee wordt de
administratielast verminderd en vervolgprocessen zijn efficiënter
doordat rapportages duidelijker, gestructureerd en in hetzelfde
format zijn4,5. Zo kan een zorgprofessional tijdens een consult
met een simpel spraakcommando direct de juiste verslagen
en lab-resultaten uit de database van de betreffende patiënt
naar boven halen. Op termijn scheelt dat enorm veel tijd en
computerhandelingen voor het personeel. Inmiddels wordt er
ook geëxperimenteerd met de inzet van chatbots bij hulp op
ziekenhuiskamers, bloeddonatie en diverse thuiszorgfuncties6.
Smart assistants bieden ook ondersteuning aan de patiënt.
Denk hierbij aan eenvoudige vraag- en antwoordsystemen die
patiënten raadplegen met prangende vragen over hun gezondheid
of behandeling. Chatbots ondersteunen bij het checken van
symptomen, bieden medische- en medicijninformatie en kunnen
autonoom afspraken inplannen. Hierdoor is informatie-uitwisseling

Nuance is gespecialiseerd in spraakherkenningssoftware,
op basis van AI en Cloud Computing, en biedt diverse
oplossingen voor de gezondheidszorg. Met het platform
van Nuance worden workflows geautomatiseerd en kunnen
klinische audio opnames tussen patiënten en artsen
(via bijvoorbeeld teleconsults) worden opgeslagen en
geanalyseerd. De gesprekken en gedicteerde notities van
de arts kunnen op een veilige manier getranscribeerd en
omgezet worden naar tekst die per onderwerp is geordend.
Medische taalspecialisten en artsen kunnen vervolgens deze
digitale concept documenten nog controleren en finetunen.
Hiermee wordt de administratieve last beperkt en tevens
gesprekken geanalyseerd voor toekomstige momenten.
Op basis van meetinstrumenten worden vervolgens
suggesties gegeven en voorspellingen gedaan over de interne
werkprocessen en het verbeteren van de dienstverlening
richting de patiënt. En met een virtuele spraakassistent en
een geautomatiseerde chatbot kan nog meer werk van de
arts worden overgenomen naar de toekomst in het efficiënter
beheren van patiëntendossiers. In 2021 werd het bedrijf
overgenomen door Microsoft en meer dan driekwart van de
ziekenhuizen in de VS maakt inmiddels gebruik van minstens
één Nuance dienst.

www.nuance.com
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Woebot is een digitale AI-gedreven chatbot die met
cognitieve gedragstherapie en psychotherapie een
therapeutische gesprekspartner biedt aan miljoenen
gebruikers. Woebot leert gebruikers meer over hunzelf,
vraagt hoe het met iemand gaat en wat er allemaal in
diens leven speelt. Vervolgens krijgt de gebruiker tips
aangereikt, afhankelijk van diens gemoedstoestand
en behoeftes van dat moment. De app is zelflerend en
begrijpt de gebruiker steeds beter. Inmiddels biedt Woebot
verschillende diensten voor volwassenen en adolescenten
om hun mentaal welbevinden te managen, maar ook
om bijvoorbeeld vrouwen mentaal bij te staan tijdens
en na hun zwangerschap. Zo tracht Woebot vroegtijdig
symptomen van een postnatale depressie te herkennen.
In combinatie met mindfulness en selfcare programma
onderdelen, begeleidt Woebot de gebruikers en biedt het
tips en tools aan. Het doel is om het mentaal welbevinden
en weerbaarheid van de gebruikers te verhogen.
www.woebothealth.com
mogelijk die gekoppeld kan worden aan de medische informatie
van de patiënt. Chatbots worden inmiddels ook getraind om
lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen te interpreteren, om
het (chat)gesprek nog verder te verfijnen3,7. Daarnaast worden
onnodige doktersbezoeken voorkomen en dus ook onkosten zoals
tijd- en reiskosten bespaard4,5. Tot slot kunnen de assistenten als
coach functioneren om zo advies voor de mentale gesteldheid of
leefstijl te geven aan de gebruikers2.
De marktwaarde van smart assistants in de zorg is stijgende nu
de herkennende kracht van spraak en tekst van deze technologie
steeds beter wordt. De mondiale marktwaarde van chatbots in
de gezondheidszorg stijgt naar verwachting van $116,9 miljoen in
2018 tot $345,3 miljoen in 20268,9. In de VS heeft inmiddels 7,5%
van de gebruikers van een chatbot deze ook gebruikt voor zorg
gerelateerde vragen en ruim 52% van alle gebruikers gaf aan dit in
de toekomst vaker te willen gaan doen10,11.
Drijvers

Emma Zorgt is een spraakgestuurde digitale assistent
die werkt via Google Home, die een paar keer per dag
controleert of gebruikers aanwezig zijn en of het goed
gaat met ze. Als het nodig is, waarschuwt Emma de
zorgverlener, mantelzorger, familie, de meldcentrale van
een thuiszorginstelling of een alarmcentrale. Dankzij Emma
Zorgt kunnen mantelzorgers bijvoorbeeld tijdvakken instellen
waarbinnen naasten bij Emma moeten inchecken. En ook
zorgorganisaties kunnen Emma Zorgt inzetten om effectief
zicht te houden op het welbevinden van de zorgpopulatie.
Via de dagelijkse check-ins met welbevinden-meting krijgt de
organisatie de beschikking over een real-time zorgmonitor
en kan ze in actie komen waar nodig. Tegelijkertijd leidt
de efficiënte triage en afhandeling van hulpvragen tot een
lagere werkdruk onder het zorgpersoneel. Emma Zorgt
draagt daarmee bij aan het ondersteunen van ouderen om
langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.
www.emmazorgt.nl
Met smart assistants komen ook ethische vraagstukken. Denk
bijvoorbeeld aan de opgestelde rapporten en triage door een
chatbot: wie is er verantwoordelijk bij misinformatie of een
verkeerde inschatting van de bot? Daarnaast worden gesprekken
veelal afgeluisterd en opgenomen. Dit leidt ook tot vragen op
het gebied van privacy. Aan de andere kant stijgt de acceptatie
voor toepassingen en door de druk op het zorgsysteem zijn
toepassingen nodig die simpele taken over kunnen nemen.
Smart assistants maken in geleidelijk tempo hun intrede in de
dagelijkse zorgpraktijk. De techniek is nog volop in ontwikkeling
en de mogelijkheden nemen toe, maar in een sector waar de
administratiedruk zo hoog is, biedt deze technologie veel kansen.
Door taken te versimpelen, te verbeteren en te automatiseren
heeft een zorgprofessional meer tijd en aandacht voor de
patiënt, worden processen eenduidiger en efficiënter, en heeft de
specialist zijn handen vrij voor wat echt belangrijk is: de zorg voor
de patiënten.

Belemmeringen
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Een centrale oplossing voor een
gedistribueerd probleem is als een
vierkante deksel op een rond potje
De zorg in Nederland is een gedistribueerd netwerk van
samenwerkende zorginstellingen. Toch wordt er al jaren geprobeerd
om digitale gegevensuitwisseling in de zorg in één centralistisch
keurslijf te drukken, zonder al te veel succes. Willen we de zorg
digitaal op elkaar aan laten sluiten, dan zullen we een beroep
moeten doen op een decentraal communicatienetwerk.
Fragmentation by design
In het dit jaar verschenen OECD rapport “Toward an integrated health
information system in the Netherlands” schrijft de OECD: “[The Dutch
healthcare sector] is built on principles of decentralisation, competition, market mechanisms, and the private (not-for profit) sector to
deliver quality care to its citizens. [...] in contrast to other health systems where it is a result of either legacy factors or unintended policy
consequences, fragmentation in the Netherlands is a design feature.”
Het Nederlandse zorglandschap bestaat (bewust) uit allemaal losse
organisaties die elk hun eigen bijdrage leveren aan goede zorg. Veel
van die zorg vindt verspreid over meerdere zorginstellingen plaats.
Het is een complexe dialoog tussen specialisten, verpleegkundigen,
huisartsen, apothekers, patiënten, mantelzorgers, en andere
betrokkenen. Al deze partijen hebben hun eigen ICT systemen, omdat
ook de markt voor ICT ondersteuning in de zorg gefragmenteerd is.
Om die complexe dialoog te faciliteren zijn er systemen geïntroduceerd die gegevens over een patiënt of cliënt van de ene naar
de andere zorgverlener kunnen verzenden. Maar er is tussen die
systemen geen eenduidige manier om gegevens uit te wisselen
waardoor elke regio het op zijn eigen manier doet, het doorgaans
een fiks bedrag kost om “aangesloten” te zijn en er zelfs dan nog veel
moet worden geknipt en geplakt tussen systemen. Daardoor wordt
communicatie vaak onbewust ontmoedigd in plaats van gestimuleerd;
ofwel omdat het gewoon omslachtig is voor de zorgverlener, ofwel
omdat er per bericht betaald moet worden. En dat is zonde, want
hoewel de zorgsector bewust gefragmenteerd is zou het totaalbeeld
van de patiënt dat niet moeten zijn. Het is goed dat er een open markt
is voor zorg-ICT systemen, waarop stevig geconcurreerd mag worden,

maar het is wel kwalijk als dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg
omdat de informatievoorziening niet op orde is.
Een passende oplossing
In de afgelopen decennia is geprobeerd het vraagstuk van veilige
en vertrouwde gegevensuitwisseling in een gefragmenteerd
zorglandschap op te lossen met centraal beheerde voorzieningen.
Dat begon dertien jaar geleden met de introductie van het “landelijke
EPD”, dat in 2011 is verworpen door de eerste kamer. De gedachte
was: als we gegevens centraal beschikbaar maken voor elke
aangesloten zorgverlener, dan heeft iedereen weer het totaalbeeld.
Een nobele ambitie, maar ook één die voorbijgaat aan het feit dat die
versnipperdheid van gegevens bijdraagt aan de privacy van de patiënt.
Sinds die tijd hebben verschillende ideeën de revue gepasseerd,
die in meer of mindere mate een oplossing boden voor het
uitwisselingsvraagstuk. De rode draad in deze ideeën was toch elke
keer: we hebben een centraal orgaan nodig dat een systeem beheert
dat alle gegevens van Nederland kan uitwisselen. Of dat orgaan nou
een commerciële leverancier, een stichting, een vereniging of de
overheid zelf betrof, het recept was grofweg hetzelfde.
We moeten na dertien jaar soebatten constateren dat dit type
centraal beheerde voorzieningen geen passende alomvattende
oplossing is. Om de veelheid van use-cases voor gegevensuitwisseling
te ondersteunen, op een manier die de beschikbaarheid van gegevens
even zwaarwegend laat zijn als de privacy van de cliënt, hebben we
een andere systeemarchitectuur nodig. Eén die beter past bij de
zorg. De zorg is in Nederland decentraal georganiseerd. Wij strijden
er al een paar jaar voor om een technisch model te kiezen voor
de gegevensuitwisseling in de zorg dat daarmee congrueert: een
decentraal communicatienetwerk.
Het goede voorbeeld
Wat betekent dat precies, een decentraal communicatienetwerk? Het
laat zich het makkelijkst definiëren in termen van wat het niet is. In
een decentraal communicatienetwerk wordt informatie niet via één
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enkel knooppunt uitgewisseld. Gegevens worden niet op één enkele
plek bewaard. Er is niet één partij die in zijn eentje kan beslissen wat
er gebeurt op het netwerk.
Het Internet is bijvoorbeeld een decentraal georganiseerd netwerk.
Het Internet is een collectie van standaarden en protocollen die op
alle lagen (van het glas of het koper in je huis tot de website die je
bekijkt) door verschillende partijen kunnen worden gebruikt. Wil je
een nieuwe router kopen? Je kunt kiezen uit duizenden modellen
van honderden verschillende leveranciers. Internetabonnement
afsluiten? Wil je glas, kabel of telefoonlijn? Of liever 5G of satelliet?
Voor elke optie is er een reeks leveranciers. Kies je voor MS Edge, voor
Google Chrome of toch liever Apple’s Safari? Een ander veelgebruikt
voorbeeld is e-mail. In de jaren ‘80 had nog bijna niemand in de zorg
van e-mail gehoord, maar waren er al wel verschillende commerciële
aanbieders van gesloten “e-mail” diensten, die onderling niet
konden communiceren. Uiteindelijk is de SMTP standaard (Simple
Mail Transfer Protocol) als winnaar uit de bus gekomen, waardoor
we vandaag kunnen kiezen uit een breed scala aan aanbieders van
e-maildiensten, die onderling allemaal e-mails kunnen uitwisselen. En
als die je allemaal niet bevallen (of je organisatie voldoende groot is)
dan kun je ook nog je eigen mailserver opzetten.
Als wij spreken over een decentraal communicatienetwerk voor
de zorg dan bedoelen we dus een set aan open standaarden, die
door verschillende leveranciers kunnen worden geïmplementeerd,
waarmee we ook voor de zorg een “SMTP”-achtig protocol krijgen.
Maar dan voor het gericht uitwisselen van gestructureerde medische
gegevens.
Samenwerken aan open standaarden
In september 2020 ging bij ons de vlag uit. Voor het eerst konden
huisartsen van de huisartsengroep ZGWA rechtstreeks en real-time in
de dossiers van thuiszorginstelling Aafje meekijken. En dit terwijl de
huisartsen met het samenwerkingsplatform cBoards van CareSharing
werkten, en de thuiszorg in het softwarepakket Ons van Nedap.
Mogelijk gemaakt door het decentrale netwerk dat wij hebben
ontwikkeld in combinatie met open standaarden die al voorhanden
waren (zoals ZIBs en FHIR).

Sindsdien zijn we ons op veel meer uitwisselingen aan het storten.
Afgelopen september hebben we een hackathon gehouden met
zeven ICT leveranciers uit de langdurige zorg en de ziekenhuiszorg.
Daarin hebben we (een basale eerste versie van) de verpleegkundige
overdracht ingebouwd in onze systemen, op basis van hetzelfde
decentrale netwerk. Ook zijn we in gesprek met BabyConnect voor de
geboortezorg, praten we over het organiseren van avond- nacht- en
weekendzorg tussen langdurige zorginstellingen, en zijn we betrokken
bij het KIK-V programma, om overal dezelfde open standaarden te
gaan gebruiken.We noemen deze verschillende toepassingen van het
Nuts netwerk “Bolts”, omdat geen enkele moer iets waard is zonder
een bout.
Juist omdat we een decentrale architectuur hanteren, kunnen we
zo snel opschalen naar verschillende use-cases met ons netwerk.
Door het decentrale karakter kunnen we niet anders dan werken
op basis van openheid: iedereen kan zijn steentje bijdragen aan
de standaarden, aan de software en aan de procesbeschrijvingen
in de Bolts. We hebben onze uitgangspunten geformuleerd in een
overzichtelijk manifest van acht punten, en wie zich daarin kan vinden
kan vrijelijk aansluiten en helpen het initiatief te versnellen.
Naarmate het aantal succesvolle voorbeelden in de praktijk toeneemt,
groeit ook de behoefte onder zorgorganisaties naar producten
en diensten die voldoen aan de Nuts uitgangspunten. Toen nog
niemand van e-mail gehoord had, vroeg er ook nog niemand om een
e-maildienst waarmee ook andere aanbieders bereikt konden worden.
We beginnen nu te zien dat zorgorganisaties ook eisen gaan stellen
aan hun leveranciers, en dat zij steeds vaker scherpe vragen stellen
over openheid en interoperabiliteit. Daarmee maken we het voor
grote en kleine leveranciers aantrekkelijk om meer samen te gaan
werken en aan te sluiten, zodat het technische netwerk weer een
spiegel wordt van hoe de zorg georganiseerd is.
Digitaal samenwerken in de zorg wordt steeds belangrijker en
daardoor groeit de behoefte aan systemen die samenwerking
mogelijk maken en tegelijkertijd de privacy van patiënten waarborgen.
De technologie om decentraal en veilig informatie uit te wisselen is
inmiddels beschikbaar. Laten we daar vooral samen aan bouwen!

Jerry Fortuin & Tim Franssen
Nuts is een samenwerkingsverband van software leveranciers in de zorg om een decentraal communicatienetwerk
voor de zorg te realiseren waarbij gegevens gemakkelijk, veilig en snel uitgewisseld kunnen worden tussen alle
Nederlandse zorgprofessionals. Los van het opstellen van standaarden en het maken van afspraken neemt Nuts ook
de taak op zich om technologie te ontwikkelen en integratie ervan te stimuleren. Als basis hanteren ze een set van
acht uitgangspunten, gevangen in het Nuts manifest. Jerry Fortuin en Tim Franssen zijn beide lid van het bestuur
van de stichting die de Nuts-community faciliteert.
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Blockchain
Everything will be tokenized and connected
by a blockchain one day
Fred Ehrsam
Blockchain wordt gezien als een veelbelovende technologie voor
de gezondheidszorg. Zoals al beschreven in een eerdere editie
van Zorg Enablers laat de technologie zich moeilijk definiëren1.
Blockchain is een databasetechnologie waarbij digitale informatie
niet centraal op locatie is opgeslagen maar iedere partij een
identieke kopie heeft van het grootboek. Wijzigingen in de
database worden als ‘blokken aan een ketting’ gedistribueerd
aan alle partijen waardoor er een groot netwerk ontstaat. Zodra
het merendeel van het netwerk de wijziging geverifieerd heeft,
wordt deze definitief veranderd. Blockchain maakt het mogelijk
waarden zoals data of geld op een veilige manier online over
te maken, omdat het minder fraudegevoelig is dan traditionele
databasetechnologieën. Ook zijn transacties niet afhankelijk van
de tussenkomst van een ‘trusted third party’ zoals een bank,
verzekeringsmaatschappij of notaris2-5.
Blockchain biedt kansen om individuen op een veilige wijze
eigenaarschap te geven over hun persoonlijke data en geeft de
mogelijkheid aan patiënten en zorgprofessionals om informatie
veilig uit te wisselen6. De gebruiker kan bepalen wie zijn of haar
data kan inzien en weet wat er over hem of haar wordt vastgelegd
of gedeeld. Daarnaast faciliteert de technologie veilige datauitwisseling in de zorgketen en reduceert het de administratieve
last door processen te automatiseren, onder andere door het
gebruik van smart contracts7. Door de integratie van processen
en data nemen foutmarges af en dalen transactiekosten. Het
gebruik van blockchain heeft de potentie om de transparantie,
accuraatheid en efficiëntie van de zorg te verbeteren8. Het wordt
steeds duidelijker op welke facetten in de gezondheidszorg
toepassingen écht gebruik maken van de toegevoegde waarde
van de technologie9,10. Enerzijds voor het bewaren en beheren
van medische gegevens en het geven van informed consent11.
Anderzijds in combinatie met het IoT om voorraden van
bijvoorbeeld medicijnen te kunnen tracken en beheren om zo de
supply chain te beveiligen en efficiënter in te richten12.

Via Genomes.io kunnen gebruikers een account aanmaken
en informatie over hun DNA veilig bewaren. Partners van
Genomes.io bieden genoomsequencing aan. De cliënten
van Genomes.io krijgen vervolgens toegang tot nauwkeurige
en betrouwbare gegevens over hun DNA en zorgverleners
en onderzoekers kunnen hier vervolgens mee werken. De
gebruikers kunnen hun DNA-data namelijk tegen betaling
beschikbaar stellen voor onderzoek naar ziektes of nieuwe
medicatie. Het is belangrijk om op te merken dat gebruikers
zelf beslissen wie toegang krijgt tot de gegevens van hun
DNA: in principe is de data door middel van de nieuwste
technologie beveiligd in een versleutelde opslagomgeving en
enkel de gebruiker kan bepalen wie toegang krijgt en tegen
welke prijs dit gebeurt.
www.genomes.io

Medicalchain gebruikt blockchain-technologie voor
het opslaan van medische patiëntgegevens. Via het
platform van Medicalchain kunnen artsen, verzekeraars
en apothekers toestemming vragen voor toegang tot
het dossier en patiënten bepalen vervolgens zelf wie
toegang krijgt en voor hoe lang het dossier aan hen
wordt opengesteld. Elke interactie is controleerbaar en
transparant en het platform maakt hierdoor een veilige
uitwisseling van medische gegevens mogelijk: patiënten
behouden de controle en de zeggenschap over hun
eigen gegevens en zorgprofessionals krijgen inzicht in de
benodigde informatie.
www.medicalchain.com
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Clinicoin heeft een nieuwe community opgezet waarin
gebruikers cryptocurrencies kunnen verdienen bij het
voltooien van diverse gezondheidsactiviteiten. De
zogenoemde building block is een op blockchain-gebaseerd
ecosysteem. Via dit systeem is het platform gebouwd met
als functie mensen, ontwikkelaars, zorgverleners wereldwijd
met elkaar te verbinden om de globale gezondheid, welzijn
en onderzoek te verbeteren. Via het platform kunnen
gebruikers niet enkel cryptocurrencies verdienen, maar ook
informatie vergaren over gezondheid, voeding en fysieke
activiteiten: gebruikers worden gestimuleerd om meer te
weten te komen over bijvoorbeeld hun slaapgewoonten en
over de manier waarop ze met stress om kunnen gaan. Het
doel van de Clinicoin community is om mensen te bewegen
het optimale uit hun gezondheid te halen, en tevens bij te
dragen aan nieuw onderzoek.
www.clinicoin.io
Blockchain is steeds meer een mainstream technologie. Dit
blijkt ook uit het feit dat steeds meer gezondheidsorganisaties
cryptocurrency als betaalmiddel aanvaarden. Wereldwijd zijn er
nu al ruim 23 verschillende ‘zorg’ cryptocurrencies beschikbaar13.
In de gezondheidszorg worden de mogelijkheden van blockchain
ook steeds meer toegepast14. Verwacht wordt dat de globale
marktwaarde van blockchain in de gezondheidszorg over de
periode 2021-2027 jaarlijks met 36,2% stijgt. En daarmee van
een marktwaarde van $354,9 miljoen in 2020 naar $3,1 miljard in
202715. Daarbij gaat de farmaceutische sector voor ruim 44% van
de markt verantwoordelijk zijn16.
Drijvers

Belemmeringen

Er resten nog vraagstukken ten aanzien van privacy,
schaalbaarheid en governance van de infrastructuur. Daarnaast is
er (vaak nog) te weinig expertise om blockchain toe te passen bij
instellingen of systemen. De interesse vanuit de farmaceutische
industrie, die zich toelegt op precision medicine, vormt een extra

Solve.Care is een wereldwijd blockchain-platform voor
de gezondheidszorg dat een innovatieve aanpak gebruikt
om complexe problemen op te lossen met betrekking
tot de coördinatie, administratie en betalingen van de
gezondheidszorg. Solve.Care heeft een patiëntgericht
platform ontwikkeld dat mensen verbindt, fricties in
zorginteracties wegneemt en betalingen stroomlijnt. Op
het platform bezitten en beheren patiënten hun eigen
zorggegevens. Ze kunnen hun dierbaren uitnodigen om
hen te vergezellen op hun zorgreis, afspraken te maken
met zorgprofessionals en hun medisch dossier met hen te
delen. Zorgprofessionals krijgen ook de nodige informatie
om consulten te geven, medicijnen voor te schrijven
of indien nodig op een andere manier in te grijpen.
Daarnaast zorgt het platform er met behulp van digitale
valuta voor dat de professionals direct worden betaald
voor de door hen geleverde diensten en dat zij hun
financiële administratie eenvoudig kunnen organiseren.
Dankzij het platform wordt de zorg toegankelijker en
worden de bijbehorende kosten aanzienlijk verlaagd.
www.solve.care
stimulans om data op een efficiënte manier te bewaren17-19.
Daarnaast stimuleert de groeiende beschikbaarheid van medische
data de ontwikkeling van blockchain in de zorg.
De potentie van blockchain is zeer groot. Langzaam zien we dat
de toepassingen van de technologie geen experiment meer
zijn maar daadwerkelijk in het zorgproces geïmplementeerd
worden. Blockchaintechnologie zal een bijdrage leveren aan het
afbreken van de datasilo’s en het stimuleren van interoperabiliteit,
integriteit en veiligheid van gegevens. De technologie en het
gebruik draagt daarmee enerzijds bij aan de empowered patient,
veiligheid van het systeem en supply chains en anderzijds aan de
beweging richting autonome systemen.
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De Metaverse als wenkend
perspectief voor de zorg?
Technologie maakt het leven makkelijker. Iedere dag komen er
nieuwe mogelijkheden bij. Maar dat maakt het ook spannend, want
wat gaat al die nieuwe technologie voor ons betekenen? Iedereen is
daarin zoekend, van de landbouw tot de mobiliteitsindustrie tot de
gezondheidszorg. Termen zoals blockchain, artificial intelligence (AI),
quantum computing en extended reality of immersive technologies
(waaronder virtual, augmented en mixed reality) komen geregeld
voorbij als het gaat over de toekomst van de gezondheidszorg.
En mede door de coronacrisis is de interesse in dergelijke digitale
technologieën alleen maar toegenomen. Maar wat is het wenkend
perspectief?
Blockchain-technologie draagt bij aan ketensamenwerking in de zorg
Ondanks dat sectoren zoals de landbouw, de mobiliteitsindustrie en
de gezondheidszorg vrij verschillend zijn en sectorspecifieke issues
kennen, is het onderliggende principe voor moderne technologieën
hetzelfde. Accurate en veilige data kunnen ontsluiten is namelijk
onontbeerlijk voor het succes. Een wederzijds vertrouwen is daarbij
belangrijk in de zogenoemde ketensamenwerking. In alle sectoren
zijn we aan het proberen deze ketensamenwerking op orde te
krijgen en te stimuleren, met de inzet van moderne technologieën
als middel. Neem ter illustratie blockchain-technologie, een
technologie die bijdraagt aan de volgende stap in het digitaliseren
van ketenprocessen. Er wordt inmiddels volop geëxperimenteerd
met deze technologie. Bijvoorbeeld het Europese PharmaLedger
project dat tot doel heeft om een schaalbaar en duurzaam platform
te ontwikkelen voor nieuwe blockchain-gedreven toepassingen en
IBM dat experimenteert met een transparanter en efficiënter proces
ten behoeve van de traceerbaarheid van medicatie in logistieke
farmacieketen. Echter, ondanks dat er volop geëxperimenteerd
wordt, stelt de OECD dat de zorgsector nog achter loopt op andere
sectoren .
Streven naar een decentrale infrastructuur
Het succes van de moderne technologieën is afhankelijk van de
mogelijkheid om accuraat en veilig data te ontsluiten. Helaas
wordt in mijn ogen nu nog te vaak gekozen voor centraal gestuurde
informatiesystemen. Het wordt steeds duidelijker dat juist deze
centrale inrichting de nodige problemen met zich meebrengt, of het

nu gaat om fake news, datalekken bij de GGD en andere instellingen
of het stilvallen van logistieke ketens tijdens een pandemie. Veel van
de problemen worden veroorzaakt doordat de onderliggende digitale
infrastructuur centraal is ingericht en niet met elkaar verbonden is.
Decentralisatie lost deze problemen op waardoor data niet meer als
een pot honing op één plek te vinden is. Tevens kunnen mensen zelf
beslissen met wie ze data delen. En doordat je data en algoritmes
op systeemniveau aan elkaar koppelt is er geen centrale derde partij
meer noodzakelijk. En met name dat laatste zorgt ervoor dat je
niet alleen bestaande problemen oplost maar ook nieuwe kansen
creëert. Het gezondheidszorgsysteem is namelijk momenteel erg
gefragmenteerd. Maar als organisaties binnen de zorg op grote schaal
hetzelfde Operating System gebruiken dat bestaat uit algoritmes,
data en een decentraal netwerk, dan kunnen ze ook op grote schaal
onze acties coördineren en tot een betere uitkomst komen dan ze
binnen hun eigen organisatie kunnen. De informatiestroom tussen de
organisaties zou veel sneller verlopen.
Gelukkig zien we al de eerste voorbeelden voorbij komen van
decentrale infrastructuren in de zorg. Het Personal Health Train
(PHT)-concept wordt momenteel ingezet bij bijvoorbeeld het
analyseren en leren van longscans van COVID-19 patiënten. Ook
worden steeds vaker technologieën gecombineerd zoals blockchaintechnologie, AI en Privacy Enhancing Technologies (PET). Deze
laatste zijn hulpmiddelen en oplossingen die in informatiesystemen
worden opgenomen om de privacy en veiligheid van de data te
verbeteren. De gecombineerde inzet van moderne technologieën
creëert daarmee ook nieuwe mogelijkheden in veilige toepassing en
ontsluiting van data. Zonder de gevoelige patiëntgegevens op één
centrale plek te bundelen.
Het begint met het experimenteren in de zorg zelf
De inzet van opkomende technologieën zoals AI, blockchain en
extended reality gebeurt helaas nog mondjesmaat. Ik train al enkele
jaren topambtenaren en managementteams in de toepassing van
moderne technologieën, juist door er zelf in de praktijk mee te
experimenteren in kleinschalige pilots. Ook de zorg zal zelf moeten
gaan experimenten met de technologieën en diens toegevoegde
waarde zelf ervaren. Het is belangrijk om de werelden van de zorg
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én technologie nader bij elkaar brengen; nu begrijpen we elkaars
potentie nog onvoldoende. De technologie is reeds aanwezig,
maar de volgende stap draait nu voornamelijk om experimenteren,
samenwerken en het creëren van vertrouwen. Het testen van nieuwe
technologieën vereist ook een open blik, de keuze om ons te blijven
verwonderen en het hebben van geduld. Waarin we beseffen én
erkennen dat het een ontwikkelproces is dat tijd nodig heeft om diens
toegevoegde waarde te bewijzen in de zorgpraktijk. Daarom is het
ook goed om in een klein consortium te beginnen, en langzaamaan
de toepassing op te schalen. Om de iteratieslagen te maken, die
nodig zijn voor grootschalige inzet van de technologie. Tegelijkertijd
begint men ook steeds meer in te zien dat technologie niet ‘iets voor
erbij is’, maar dat het de kern van vrijwel elk proces raakt.
De metaverse als wenkend perspectief voor de zorg?
Uiteindelijk zullen nieuwe ontwikkelingen komen en gaan. En doordat
ik me al iets langer in de wondere techwereld bevind, zijn duidelijke
patronen zichtbaar. Technologieën komen steeds terug, maar dan in
een volgende volwassenheidsfase. Zoals van de Google Glass naar
serieuze VR toepassingen inmiddels in de zorg. Het is een cyclisch
proces (in tegenstelling tot de Hype Cycle ons soms doet geloven).
Maar soms heb ik ook geen idee waar initiatieven toe gaan leiden.
Waarschijnlijk kijk ik daarmee nu naar toepassingen die over een
paar jaar in een meer volwassen vorm terugkomen. Zo begon het
principe van de huidige non-fungible tokens (NFT’s), een soort
digitale eigendomsbewijzen die verhandelbaar zijn en te koppelen
aan (digitale) objecten, ook ooit met het spel Cryptokitties. In dit spel
konden digitale katten worden verzameld en verhandeld met ieder
hun eigen digitale waarde in Ethereum. Inmiddels gaan er al miljarden
om in de NFT’s. In de gezondheidszorg vinden we inmiddels de eerste
toepassingen waarbij blockchain gebaseerde tokens worden gebruikt.
Denk aan bloeddonororganisaties die tokens inzetten om enerzijds
bloeddonaties te stimuleren en anderzijds om samples te registreren
en traceren en daarmee voorraden beter te reguleren.
Het feit blijft dat technologieën steeds volwassener worden en
meer op elkaar gaan ingrijpen. En daarom moeten we ons ook niet

blind staren op de afzonderlijke technologieën van dit moment.
Ze vormen allemaal puzzelstukjes voor wat ik noem het web 3.0
of de Metaverse: een driedimensionale virtuele wereld die zich
langzaamaan verder ontwikkelt. Een omgeving naast het huidige
internet die er permanent is en waar we elkaar kunnen ontmoeten.
Om elkaar te leren kennen, te netwerken, nieuwe vaardigheden
te leren, relaties op te bouwen, producten en diensten te leveren,
samen te werken, te ontspannen, te gamen, te shoppen en te
consumeren. En de eerste initiatieven zijn er al, zoals Fortnite,
Minecraft en Decentraland. Maar ook in series zoals Black Mirror en
Westworld worden eerste ideeën van dergelijke werelden getoond.
Je zou de Metaverse kunnen zien als de volgende fase van het huidige
internet, de volgende fase van de digitalisering. Zo divers en breed
als het huidige internet is, zo wordt ook de Metaverse, maar in
nog sterkere mate. Het concept is in de afgelopen maanden steeds
populairder geworden. Immers, tijdens de coronapandemie zijn
we gewend geraakt om online met elkaar in de virtuele wereld te
vertoeven. En de coronapandemie heeft er toe geleid dat bepaalde
technische bouwstenen zich in sneltreinvaart hebben ontwikkeld
en breder beschikbaar zijn geworden. Bovendien is de mindset van
mensen meer gewend aan virtueel overleg, virtueel entertainment
en virtueel sociaal samenzijn. Waarschijnlijk bezoeken we straks
bijvoorbeeld ook virtuele ziekenhuizen en voeren we consulten in de
Metaverse uit, afhankelijk van de medische situatie en behoefte van
de patiënt. Maar ook de administratieve processen eromheen, zullen
veel beter en decentraal georganiseerd zijn.
Voor deze digitale wereld van de toekomst worden veel open
standaarden en opensource technologie gebruikt. Decentrale
systemen waarbij alle digitale applicaties goed op elkaar zijn
afgestemd, onderling geïntegreerd kunnen worden en een hoge
mate van interoperabiliteit kennen, apparaat-onafhankelijk
zijn en op verschillende soorten hardware en software kunnen
draaien. Iets waar we in de gezondheidszorg ook naar op zoek zijn.
Biedt de Metaverse daarmee een wenkend perspectief voor de
gezondheidszorg? De tijd zal het ons leren, maar laten we nu blijven
experimenteren en ons verwonderen.

Marloes Pomp
Marloes Pomp is initiator van een programma voor blockchain en AI pilot projecten binnen de overheid
en heeft een aantal jaar binnen de Nederlandse Blockchain Coalition gewerkt. Momenteel draagt ze de
verantwoordelijkheid voor de Europese samenwerkingsverbanden binnen de Nederlandse AI Coalitie en is ze lid van
de stuurgroep van het European AI Forum. En als AI- en Blockchain expert traint ze al jaren topambtenaren bij het
toepassen van moderne technologieën. Tot slot is ze onder meer lid van de Raad van Advies van het SIDN Fonds en
de Rechtbank Gelderland en lid van The Blockchain and Society Board van de Universiteit van Amsterdam.
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ZORGFASE 3

Diagnose
DIAGNOSE omvat alle analysetechnieken,
procedures en alle vormen van onderzoek en
onderzoeksresultaten die als doel hebben de
aanleiding van een gezondheidsprobleem te
identificeren. Op het gebied van de diagnose
is mede door de toegenomen kennis en

informatie bij de zorgvrager veel veranderd
in de verhouding tussen de medische
professional en de zorggebruiker. Technische
ontwikkelingen bieden de zorgvrager meer
zelfcontrole.

Binnen deze zorgfase worden
de volgende drie technologische
bewegingen herkend:

DIY Diagnostics
Enhanced
Diagnostics
Smart Analytics

DIAGNOSE

DIY Diagnostics
In a few years, the idea of receiving medical
treatment exclusively at a doctor’s office
or hospital will seem quaint
Harvard Business Review
Do-it-yourself (DIY) diagnostics biedt consumenten de mogelijkheid
symptomen of condities te analyseren en zo zelf een diagnose
te stellen via toegankelijke technologische innovaties. De
zelf-diagnoses worden ingezet bij het bepalen van eventuele
vervolgstappen. Sommige toepassingen laten weten of een consult
nodig is, maar in andere gevallen komt de zorgprofessional er
helemaal niet meer aan te pas. Een technologie, ontwikkeld voor
consumenten, vindt soms ook professionele toepassing als sneltest
aan het bed van een patiënt. In dat geval wordt dit aangeduid met
de term Point-of-Care (PoC) diagnostics.
De toepassingen binnen DIY diagnostics variëren van simpele
metingen tot de volledige ontrafeling van een genoom of
microbioom. Zo kan je met thuistests onder andere het
hemoglobinegehalte in het bloed bepalen, vruchtbaarheid testen,
en een blaasontsteking of verschillende soa’s diagnosticeren.
Daarnaast kunnen nierfalen, HIV of zelfs dragerschap van een
risicogen voor borstkanker worden vastgesteld1,2. Hiervoor is
slechts een eenvoudig af te nemen monster nodig: een urineof ontlastingsmonster, een druppel bloed of een uitstrijksel
met slijm is afdoende. Zelfs tranen en zweet kunnen worden
gebruikt3,4. Daarnaast zijn er steeds meer smartphone gadgets
waarmee diagnostische tests kunnen worden uitgevoerd5.
Voorbeelden daarvan zijn een sensorisch opzetstukje waarmee
een ECG kan worden gemaakt en een slim telefoonhoesje dat
bloedzuurstofgehalte en stressniveau meet. Toepassingen geven
mensen kennis over bijvoorbeeld genetische aandoeningen en
helpen hen bij het maken van bewuste leefstijlkeuzes. Bovendien
wordt een actieve participatie in je eigen gezondheid geassocieerd
met verbeterde cognitieve, gedrags-, fysische en affectieve
uitkomsten2,6,7.
De globale marktwaarde van DIY diagnostics neemt snel toe.
De marktwaarde bedroeg in 2020 nog $34,4 miljard en dit
is toegenomen tot een bedrag van $43,5 miljard in 2021. De
uitbraak van het coronavirus heeft in grote mate bijgedragen

DermaScan vormt een laagdrempelige manier om
huisaandoeningen vast te stellen: gebruikers kunnen
een foto uploaden in het systeem om hun huid te laten
controleren. DermaScan kan namelijk 588 verschillende
huidaandoeningen vaststellen. Omdat het systeem
laagdrempelig is en snel werkt, wordt er veel tijd
bespaard met het vaststellen van een eventuele diagnose.
Bovendien kunnen gebruikers direct naar hun arts
gaan als DermaScan een verontrustende uitslag toont:
uiteindelijk leidt dit tot betere uitkomsten. DermaScan
maakt gebruik van algoritmen die verbeteren bij elke
scan die wordt gemaakt; het systeem is hierdoor op ieder
moment in ontwikkeling.
www.advancedhumanimaging.com

Vivos Therapeutics, een medisch-technologisch bedrijf
dat gericht is op het ontwikkelen van innovatieve
behandelingen voor patiënten met slaapapneu, heeft
een test ontwikkeld die mensen thuis kunnen afnemen
om vast te stellen of zij slaapapneu hebben. Om de
test te doen, heeft de gebruiker enkel de VivoScoreringrecorder en een app of zijn/haar mobiele telefoon
nodig. Het systeem gebruikt vervolgens algoritmen om
de slaapkwaliteit te evalueren en eventuele problemen
vast te stellen. Juist omdat een groot deel van de mensen
met slaapapneu nooit de juiste diagnose krijgt, is de test
waardevol: VivoScore is makkelijk in het gebruik en kan
slaapproblematiek daardoor op een eenvoudige manier
diagnosticeren.
www.vivoslife.com
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Niet enkel wattenstaafjes kunnen worden geanalyseerd
om vast te stellen of iemand besmet is met het
coronavirus: door middel van geprogrammeerde,
magnetische nanobeads kan een hulpmiddel dat op
telefoons wordt aangesloten binnen 55 minuten aantonen
of iemand het virus bij zich draagt, zo blijkt uit onderzoek.
De nanobeads transporteren de benodigde data naar
een elektrochemische sensor en er is slechts een klein
monster nodig om te bepalen of iemand besmet is met
COVID-19. Volgens de onderzoekers brengt dit voordelen
met zich mee: normaliter worden de uitstrijkjes in
een laboratorium geanalyseerd, maar dat is voor deze
techniek niet nodig. De manier van testen is daarnaast
makkelijk en gebruiksvriendelijk. De onderzoekers stellen
dat deze manier van testen snel en makkelijk kan worden
ingevoerd als dat nodig is10.
www.rice.edu
aan deze groei; sinds 2020 wordt immers veel gebruik gemaakt
van zelftests. Ook in de aankomende jaren groeit de markt fors
door. Naar verwachting bedraagt de globale marktwaarde van
DIY diagnostics in 2028 $81,5 miljard, onder andere vanwege
het groeiende aantal acute en chronische aandoeningen
en de bijbehorende behoefte aan diagnoseproducten.
Technologische ontwikkelingen zorgen er daarnaast voor dat
de testen nauwkeuriger te werk gaan en minder fouten maken,
met als gevolg dat de vraag naar de producten toeneemt8. De
consumentenmarkt voor de genetische tests blijft eveneens hard
groeien: inmiddels hebben bijvoorbeeld ruim 30 miljoen mensen
hun DNA geanalyseerd met behulp van een thuiskit9.
Drijvers

Belemmeringen

Diagnostische testen moeten zeer betrouwbaar zijn: het is
belangrijk dat het aantal vals positieve en vals negatieve uitslagen
zeer gering is en hiervoor is veel bewijslast nodig. Daarnaast is er
kennis nodig waarmee patiënten de uitslagen van diagnostische
testen zelf kunnen interpreteren. Mensen willen immers steeds

Cue Health ontwikkelt diagnostische testen die mensen
altijd en overal zelf kunnen afnemen. Cue Health heeft
een test ontwikkeld om vast te stellen of iemand besmet
is met het coronavirus, maar de organisatie biedt
bijvoorbeeld ook zwangerschapstesten aan. De Cue
Reader kan na afname van de test worden gebruikt om de
uitslag te ontwikkelen en deze door middel van Bluetooth
te delen met de Cue Health App. Dit systeem is efficiënt
en gebruiksvriendelijk. Cue Health houdt zich niet enkel
bezig met testen; de organisatie heeft ook een platform
ontwikkeld, Cue Integrated Care Platform, met als doel
om gebruikers op ieder moment toegang te geven tot
een breed scala aan data over hun gezondheid. Daarnaast
biedt het platform een beeld van de gezondheid van
een grotere groep mensen.
Cue Health ontwikkelt
momenteel meer soorten
testen waardoor gebruikers
uiteindelijk meer diagnoses
kunnen stellen.
www.cuehealth.com
meer zelf doen en de mogelijkheden hiervoor groeien: de tests
worden beter en sluiten aan bij de behoeften van de empowered
patient.
De toename in mogelijkheden voor DIY diagnostics geeft
consumenten meer regie over hun eigen zorgproces en
ondersteunt de beweging naar de empowered patient. De
integratie van verschillende DIY-toepassingen met het internet
en toenemende informatie-uitwisselingen, draagt ook bij aan
autonomic systems. DIY diagnostics maakt de zorg persoonlijker,
preventiever en wellicht ook predictiever, waarbij de consument
de data kan gebruiken om bewuste leefstijlkeuzes te maken. Het
is belangrijk dat zorgprofessionals worden meegenomen in de
stroomversnelling van de technologie. Zij moeten zich bewust
worden van de mogelijkheden en risico’s om vragen van de
patiënt te kunnen beantwoorden.
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Enhanced Diagnostics
Diagnosis is not the end, but the
beginning of practice
Martin H. Fischer

De trend enhanced diagnostics beschrijft nieuwe diagnostische
technologieën die verder gaan dan de conventionele methoden.
Dankzij enhanced diagnostics is het mogelijk om symptomen
of condities sneller, makkelijker of beter te analyseren.
Toepassingen binnen enhanced diagnostics verschillen van de
trend DIY Diagnostics (zie p. 48), omdat de uitvoering veelal bij de
zorgprofessional ligt.
De toepassingen van enhanced diagnostics variëren van simpele
dagelijkse metingen tot complexe analyses. Hierbij kan gebruik
worden gemaakt van bijvoorbeeld vocale biomarkers, of
vluchtige organische componenten (VOC) in uitgeademde lucht1,2.
Specifieke vocale biomarkers worden gelinkt aan depressie,
coronaire hartziekten, angst, de ziekte van Parkinson en autisme
spectrumstoornissen3,4. De analyse van ademhalingscomponenten
kan onder andere worden gelinkt aan diabetes, astma en
longkanker5-7. De diagnostische toepassingen van enhanced
diagnostics zijn veelal non-invasief en kunnen sneller, effectiever
en goedkoper zijn dan conventionele methoden. Daarnaast is
het mogelijk om preventief te handelen naar aanleiding van
eenvoudige diagnostiek.
De markt van enhanced diagnostics groeit. Naar verwachting
neemt de mondiale marktwaarde van bijvoorbeeld vocale
biomarkers toe tot een bedrag van $4,2 miljard in 2027. In 2019
bedroeg de globale marktwaarde nog $1,3 miljard. De groei wordt
onder andere veroorzaakt door de toenemende prevalentie
van psychische aandoeningen en hart- en vaatziekten8. Ook de
kosteneffectiviteit drijft de markt. De markt voor vocale biomarkers
is slechts één van de vele voorbeelden. Er is daarnaast bijvoorbeeld
ook sprake van een toename van de mondiale marktwaarde voor
non-invasieve kankerdiagnostiek: in de periode tussen 2021 en
2026 bedraagt de jaarlijkse groei naar verwachting bijna 7%9.
Drijvers

Belemmeringen

Dankzij de PillCam (Video Capsule Endoscopie) hoeven
patiënten geen pijnlijk of belastend onderzoek te
ondergaan om een mogelijke diagnose te stellen. De
PillCam is een capsule met daarin een kleine camera.
Zodra de patiënt de capsule inneemt, worden foto’s
gemaakt van de binnenkant van het spijsverteringskanaal.
Aan de hand van deze foto’s kan de arts, indien nodig,
een aanvullend onderzoek of behandelplan inzetten.
Juist omdat de techniek niet invasief is en de patiënt
tijdens het onderzoek zijn dagelijkse werkzaamheden kan
hervatten, biedt de
PillCam waardevolle
kansen. De cameracapsule, wordt gezien
als een potentiële
game changer voor
diagnostisering.
www.medtronic.com
Nieuwe diagnostiek invoeren is lastig. Door wet- en regelgeving
is het moeilijk om in zorgstandaarden of richtlijnen opgenomen
te worden en om een vergoede toepassing te worden. Als gevolg
van groeiende acceptatie voor nieuwe manieren van diagnostiek
wordt de trend echter gesterkt. Daarnaast worden de technieken
steeds slimmer en preciezer. Sinds de coronacrisis is er bovendien
meer behoefte aan snelle, simpele en goedkope testen die
beter schaalbaar zijn. Ook dit heeft een positieve invloed op het
onderzoeksgebied10.
De mogelijkheden voor enhanced diagnostics zijn divers en de
bewijsvoering voor verschillende toepassingen groeit. Door middel
van enhanced diagnostics wordt een stap gezet in de richting van
snellere en betere diagnoses en daarmee ook in de richting van
preventiever handelen.
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DNAmedicatiepas
Aanleiding & werking
Het DNA-profiel van een patiënt heeft invloed op de werking van
medicijnen in het lichaam. Met kennis van het DNA-profiel kunnen
artsen en apothekers de keuze en dosering van medicatie nog
beter afstellen op de patiënt. Beschikbare genetische informatie
uit uitgebreide DNA-analyses werd nog nauwelijks toegepast in het
dagelijks zorgproces voor geïndividualiseerde farmacogenetische
adviezen, maar sinds kort is deze waardevolle informatie
beschikbaar via de DNAmedicatiepas. Deze pas stelt patiënten,
artsen en apothekers in staat om eenvoudig te controleren of
op de juiste manier rekening wordt gehouden met het genetisch
profiel van de betreffende patiënt. Een voorbeeld van de manier
waarop genetische variatie van invloed kan zijn op het effect
van medicatie is dat een patiënt door de genetische variant een
bepaald enzym niet goed aanmaakt, waardoor een geneesmiddel
nauwelijks wordt afgebroken en er veel bijwerkingen ontstaan.
Door het gebruik van de pas wordt beoogd bijwerkingen te
verminderen en sneller tot de juiste keuze van geneesmiddel
en dosis te komen. Dit is fijn voor de patiënt, maar kan ook
zorgconsumptie verminderen.
Via de DNAmedicatiepas is de persoonlijke genetische informatie,
gebaseerd op whole exome sequencing (WES), gekoppeld aan
actuele Nederlandse medicatieadviezen. De persoonlijke pas
heeft een QR-code met daarin de relevante genetische varianten
van de patiënt. De patiënt laat de kaart zien bij de apotheek of
arts. De pas wordt gescand en de arts of apotheker ziet gelijk of
het recept moet worden aangepast op basis van het genetisch
profiel. De informatie reist op deze manier met de patiënt mee
door de zorgketen. De patiënt heeft zelf de controle over waar
deze informatie terechtkomt. Een unieke innovatie die genetische
informatie op een praktische manier toegankelijk maakt, voor de
patiënt en zorgprofessional.
Ontwikkeling & Implementatie
De ziekenhuisapotheken en de genetica afdelingen van Amsterdam
UMC en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
ontwikkelen samen deze nieuwe moderne DNAmedicatiepas. “In
Nederland verkennen we al ruim 15 jaar de mogelijkheden voor
het individualiseren van geneesmiddeltherapie op basis van de

genetische informatie van een patiënt. Hier zijn ook al geruime
tijd adviezen voor beschikbaar van de landelijke farmacogenetica
werkgroep, maar tot voor kort waren er nauwelijks patienten die
hun genetisch profiel in kaart gebracht hadden. Dankzij de opkomst
van WES binnen de klinische genetica nam dit aantal toe en startte
het LUMC in 2016 met het onderzoeken van de mogelijkheid om
farmacogenetische informatie uit WES-data van patiënten te
halen”, aldus Jesse Swen, ziekenhuisapotheker in het LUMC. In
2017 stelde het Amsterdam UMC een innovatiebudget beschikbaar
om de mogelijkheden te onderzoeken voor deze ontwikkeling.
Pierre Bet, ziekenhuisapotheker in het Amsterdam UMC: “Dankzij
dit innovatiebudget konden we eindelijk aan de slag met een lang
gekoesterde wens. De relatie met het LUMC bestond al langer en
het starten van de samenwerking met het LUMC op dit project was
een logische stap.”
In 2018 werd een multidisciplinaire werkgroep gevormd van onder
andere klinisch genetici, bio-informatici, ziekenhuisapothekers,
onderzoekers en een apotheker van Z-Index B.V. om de eerste
ideeën uit te werken. “We zijn eigenlijk gewoon gestart met een
groep enthousiastelingen vanuit meerdere disciplines met een
intrinsieke motivatie en duidelijke wens om genetische informatie
beschikbaar te stellen voor patiënten en te kunnen koppelen
aan farmacogenetische adviezen. Er liep rond die periode ook
een grootschalige Europese studie naar een infrastructuur voor
het overdragen van genetische informatie aan patiënten11,
onder leiding van het LUMC,” aldus Swen. Bet: “Vanaf de start
zaten meteen de juiste mensen aan tafel en bestond er binnen
de organisaties ook veel draagvlak voor het project. Daarnaast
betrokken we ook geregeld alle relevante stakeholders, zoals
afdelingshoofden, beroepsorganisaties en koepelverenigingen, of
stelden we ze op de hoogte.” Tegelijkertijd oversteeg het project
meerdere disciplines en afdelingen wat het soms ook lastig maakte
en veel toelichting en geduld vereiste van de werkgroep. Bet: “We
spraken niet altijd dezelfde taal”. Daarnaast kent de toepassing
geen specifieke patiëntenpopulatie wat het betrekken van
patiënten en zorgprofessionals bemoeilijkte. Swen: “Als hartpatiënt
kun je er je voordeel mee doen, maar binnen de beroepsgroep
cardiologie is het maar een klein onderdeel. Dit geldt ook voor
andere beroepsgroepen.” Maar ondanks de uitdagingen en het
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gegeven dat de middelen beperkt waren, werden er langzaamaan
stappen gezet. Mede met de hulp van studenten. En dat er behoefte
is onder patiënten naar een dergelijke pas bleek ook uit enquêtes
onder de doelgroep. Na een korte schriftelijk uitleg wilde 96% van de
respondenten de DNAmedicatiepas ontvangen “En nu we ook een
tastbaar en toonbaar product hebben, is de interesse alleen maar
toegenomen!”, aldus Bet.
In het eerste kwartaal van 2021 werden de eerste 1.000 passen
verstrekt onder patiënten van het Amsterdam UMC en LUMC
waarvan de uitgebreide DNA-analyse (WES) al gedaan is bij de afdeling
klinische/humane genetica. Patiënten zijn enthousiast en de pas
wordt regelmatig gebruikt. Voor de medicatie-adviezen wordt gebruik
gemaakt van een landelijke database (de G-Standaard uitgegeven
door Z-index BV) met momenteel 141 gen-medicatie-adviezen. En de
database wordt steeds verder uitgebreid. “Op deze manier maken we
gebruiken van de actuele Nederlandse farmacogenetische adviezen en
KNMP-richtlijnen. Het zijn dezelfde adviezen die via een elektronisch
voorschrijfsysteem of een apotheekinformatiesysteem gegenereerd
kunnen worden, mits de uitslagen van de DNA-analyses op de juiste
manier zijn ingevoegd in het patiëntendossier”, aldus Swen. De
individuele DNA-gegevens worden alleen opgeslagen in de QR-code
op de DNAmedicatiepas en worden zonder persoonsgegevens naar
de database verzonden. De DNA-gegevens worden dus niet centraal
opgeslagen en de farmacogenetische adviezen worden bij elke scan
opnieuw gegenereerd op basis van de meest actuele richtlijnen.

de kosten van de DNAmedicatiepas beperkt. De eerstvolgende stap
is dat andere ziekenhuizen die WES-data gebruiken aansluiten op de
mijnDNAmedicatiepas. Om zo een uniforme werkwijze in Nederland
te creëren waardoor patiënten overal hun medicatiepas kunnen
gebruiken. En zorgprofessionals in de keten niet met verschillende
uitslagen worden geconfronteerd. Bet: “Het potentieel is ontzettend
groot, niet alleen voor WES-data. Er worden nu al zo’n 15.000-20.000
WES-analyses per jaar uitgevoerd in Nederland. Dit aantal neemt
alleen maar toe in de komende jaren, mede omdat de WES nu ook
voor patiënten met een onbekende primaire tumor wordt vergoed.”
“En we hebben de pas bewust als open-source software ontwikkeld.
Ieder ziekenhuis kent weer hun eigen systemen, maar kan straks
wel gebruik maken van de pas. De techniek is gedeeld, maar ieder
ziekenhuis kan de pas zelf vormgeven in eigen huisstijl. En wij houden
ook de mogelijkheid om informatie uit andere en nieuwe analyses
te gaan koppelen aan de pas, zoals resultaten uit Global Screening
Arrays”, voegt Swen toe. Personalized medicine gaat op deze manier
een steeds grotere plaats gaat innemen in de gezondheidszorg.

Toekomst
In de Europese studie onder leiding van het LUMC11 wordt momenteel
gekeken of een farmacogenetisch profiel daadwerkelijk bijwerkingen
vermindert en de effectiviteit verbetert. Daarnaast lopen er meerdere
subsidieaanvragen en plannen voor de verdere doorontwikkeling
van de pas. De DNAmedicatiepas is nu nog alleen voor een beperkte
groep mensen beschikbaar, maar zal op termijn op veel grotere
schaal worden gebruikt. Zeker als de kosten van WES dalen en de
effectiviteit van farmacogenetica onomstotelijk komt vast te staan.
Echter, omdat de DNA-analyse al is uitgevoerd (en betaald), blijven

De gegevens in deze afbeelding zijn gefingeerd

DNAmedicatiepas
De DNAmedicatiepas is het resultaat van een samenwerking tussen het Amsterdam UMC, het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Z-Index B.V., zie ook www.mijndnamedicatiepas.nl. Pierre Bet en
Jesse Swen zijn beiden zowel ziekenhuisapotheker als klinisch farmacoloog.
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Smart Analytics
The goal is to turn data into information
and information into insight
Carly Fiorina
Smart analytics is een overkoepelende term voor de toepassing
van big data en artificial intelligence (AI). Big data is een
verzamelnaam voor digitale datasets die zo groot, complex en
veranderlijk zijn dat ze moeilijk of onmogelijk te beheren zijn met
traditionele software en/of hardware. AI is een aanduiding voor
alle technologieën die processen nadoen die worden geassocieerd
met autonome intelligentie, zoals redeneren en conclusies
trekken, het interpreteren van spraak en het formuleren van
nieuwe zinnen. AI-technieken die ten grondslag liggen aan dit
leervermogen (machine learning) zijn onder meer deep learning
en representation learning1-3. Zoals al geïntroduceerd in het
hoofdstuk smart assistants, maken veel algoritmen gebruik van
natural language processing (NLP), dat zich richt op het begrip van
gesproken of geschreven taal door computers4,5.

In Nederland heeft de eerste zorginstelling de AI-tool
van Digital Diagnostics geïmplementeerd die foto’s van
het netvlies van diabetespatiënten beoordeelt. Diabetes
kan leiden tot afwijkingen aan de bloedvaten in de
ogen, waardoor het gezichtsvermogen uiteindelijk kan
worden aangetast. De AI-software van Digital Diagnostics,
genaamd IDx-DR, kan afwijkingen binnen één minuut
vaststellen. De patiënt krijgt dankzij de tool sneller
uitslag en de druk op de zorgprofessional wordt verlicht.
De betrouwbaarheid van de uitslag wordt tegelijkertijd
gewaarborgd: voor de ontwikkeling
van IDx-DR zijn 2 miljoen
afbeeldingen gevalideerd, met als
gevolg dat het hulpmiddel werkt
voor alle mensen.

Binnen de gezondheidszorg vindt smart analytics toepassing op het
gebied van preventie, diagnostiek en behandeling6. Toepassingen
kunnen ondersteunen in het stellen van diagnoses en klinische
besluitvorming, het monitoren en coachen van patiënten, het
assisteren in behandelingen en operaties en ondersteunen bij het
management van zorgsystemen. Met de opgedane kennis kunnen
zorgprofessionals en andere stakeholders in het zorgsysteem
de efficiëntie en effectiviteit van diagnoses verbeteren6-9. Smart
analytics toepassingen worden echter niet enkel klinisch gebruikt.
Veel van de apps die door consumenten thuis worden gebruikt,
om bijvoorbeeld zelf diagnoses te stellen of symptomen te tracken,
worden ondersteund door geavanceerde algoritmes6. Tot slot
geldt dat de techniek het ontwikkelen van nieuwe medicatie
ondersteunt en versnelt door het modelleren en trainen van
software. Smart analytics dragen uiteindelijk bij aan hogere
kwaliteit van zorg, lagere kosten en verbeterde patiëntuitkomsten.

Met het toepassen van big data en AI zijn veel ethische kwesties
gemoeid11. De achterliggende overwegingen bij deze beslissingen
zijn niet altijd terug te halen11. Door de druk op het zorgsysteem
en de grote potentie van smart analytics groeit de trend.

De marktwaarde van smart analytics groeit explosief10. De globale
marktwaarde van smart analytics in de gezondheidszorg neemt
naar schatting toe van $21,1 miljard in 2021 tot $75,1 miljard in
202611,12. Noord-Amerika heeft een groot aandeel in de markt:

Toepassingen binnen smart analytics kunnen revolutionaire
ontwikkelingen teweegbrengen binnen de gezondheidszorg.
Systemen worden autonomer en het zorgproces wordt
persoonlijker en predictiever.

www.digitaldiagnostics.com
in 2020 bedroeg dit ruim 60 procent11. Klinische toepassingen
hebben het grootste aandeel en naar verwachting blijft dit ook het
snelst groeiende component van smart analytics11,13.
Drijvers
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Quantib® ND
Aanleiding & werking
Radiologen zoeken vaak naar biomarkers in medische beelden:
kenmerken die helpen bij het diagnosticeren van een ziekte en het
monitoren van de progressie daarvan. Een tijdrovende activiteit
en veelal gebaseerd op semi-kwantitatieve meetmethoden.
De interpretatie is daarmee redelijk subjectief en niet altijd
consistent, wat leidt tot een zogenaamde ‘interobserver
variability’. De machine learning algoritmen die Quantibonderzoekers ontwikkelden, kunnen op basis van 3D-beelden
de verschillende gebieden van de hersenen ‘herkennen’ en per
gebied de volumes berekenen. Zo ondersteunt Quantib® ND
(afgeleid van neurodegeneratief) radiologen bij het interpreteren
van MRI-hersenscans. De software meet volumeverlies (atrofie)
van hersenstructuren en detecteert zogeheten witte stof
hyperintensiteiten. Dit zijn veranderingen in de hersenen, zichtbaar
op MRI-beelden, gerelateerd aan bijvoorbeeld veroudering,
dementie en multiple sclerose (MS). Zogeheten percentiel curves
bieden een intuïtieve tool om het hersenvolume van de patiënt
te vergelijken met een gezonde referentie populatie. Hiermee
faciliteert Quantib ND om sneller weefselveranderingen te
detecteren dan met het blote oog mogelijk is, met als doel om het
diagnostisch proces te ondersteunen en te objectiveren. Quantib®
ND wordt onder meer ingezet in het Erasmus MC in Rotterdam.
Implementatie
Het Erasmus MC deed al jaren onderzoek naar nieuwe
beeldverwerkingsmethodieken op basis van machine learning
en deep learning. “In 2012 ontstond Quantib als spin-off van het
Erasmus MC met als doel om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde
algoritmen ook de klinische praktijk bereiken,” aldus Almar van
Loon, Customer Success Director bij Quantib. Hiermee was de
relatie met het Erasmus MC snel gelegd, maar het duurde nog
tot 2018 voordat Quantib® ND ook daadwerkelijk CE-certificering
ontving en kon worden toegepast in de klinische praktijk als een
medisch apparaat.

De implementatie begon met het uitvoeren van demonstraties en
test-runs met data van de eigen organisatie om zo de toegevoegde
waarde van Quantib® ND te tonen en de eerste scepsis weg te
nemen. Vervolgens kon gestart worden met de installatie van de
software, in nauwe samenwerking met de organisatie, middels
een kick-off meeting met de belangrijkste stakeholders. Van Loon:
“Het is daarbij goed om de verwachtingen goed te managen. Tijd
is een schaars goed in de gezondheidszorg, mede gedreven door
de groeiende druk op de personeelsbezetting. Vanuit IT hebben
dergelijke innovatieprojecten zelden prioriteit. Als je continu
mensen overvraagt, creëer je enkel weerstand. Je moet ervoor
zorgen dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor (onderdelen
van) de implementatie.” Het installatietraject werd afgerond met
end-to-end testen om te kijken of de koppeling tussen Quantib®
ND en andere (beeldverwerkende) systemen goed verliep.
Vervolgens werden trainingen georganiseerd in het Erasmus MC
voor eindgebruikers en andere stakeholders, zoals radiologen en
neurologen. “Ondanks dat de toepassing is gericht op medische
beeldvorming, moet je ook de klinische praktijk betrekken en
samen doorleven wat de innovatie betekent voor het dagelijkse
werkproces. In een gemiddelde zorginstelling zijn ontzettend veel
verschillende stakeholders betrokken bij het dagelijkse werkproces,
met ieder eigen werkzaamheden en behoeften. Deze mag je niet
vergeten. Daarbij vallen de baten en lasten niet altijd binnen
hetzelfde specialisme,” zo vertelt Van Loon.
Het Erasmus MC is zeer enthousiast over de toepassing. John
van Swieten, hoogleraar genetica van dementie aan het Erasmus
MC laat weten: “Quantib® ND maakt duidelijk constructieve
multidisciplinaire vergaderingen mogelijk en daarmee
efficiënte besluitvorming. Het biedt een uitgebreid overzicht
van beeldvormingsresultaten en vergelijkt uitkomsten met een
normatieve database, waardoor het de kwaliteit van de zorg
die we aan onze patiënten kunnen leveren, verbetert.” “Quantib
helpt ons om het vertrouwen in de diagnose van de radioloog en
neuroloog te verhogen. Ik zie de software echt als een onderdeel
van het team”, voegt Harro Seelaar, neuroloog in het Erasmus
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MC, toe. Inmiddels wordt Quantib® ND ook bij tientallen andere
zorginstellingen ingezet, verspreid over de wereld. “Dankzij de
leerlessen en ervaringen uit de eerste implementatietrajecten,
ligt er inmiddels een blauwdruk klaar, die waar nodig wordt
aangepast, om de implementatie zo efficiënt mogelijk te kunnen
realiseren en in te kunnen spelen op de behoeftes van de
zorginstelling”, aldus van Loon.
Toekomst
Quantib blijft in de toekomst inzetten op opschaling en continue
doorontwikkeling van hun producten en diensten. Hierbij laten zij
zich nadrukkelijk leiden door de behoefte van de eindgebruiker en
feedback uit de klinische praktijk. Om te zorgen dat de eindgebruiker
ook al tijdens het engineering proces centraal staat is er binnen
Quantib een User Experience team opgezet dat zich hier specifiek
mee bezig houdt. Grootschalige inzet van op AI-gebaseerde
toepassingen kent echter ook nog enkele uitdagingen. Van Loon:
“Om de betrouwbaarheid van de algoritmen te vergroten, moeten
we ervoor zorgen dat de kwaliteit van de data en scans, die als input
dienen voor algoritmen, meer gestandaardiseerd wordt. Ook moeten
we blijven investeren in het ontwikkelen van meer bewijslast in de
klinische praktijk om de toegevoegde waarde aan te tonen. En moeten
er juridische kaders ontwikkeld worden die duidelijkheid geven over
de toepassing van de technologie. Wie is nu immers verantwoordelijk
voor een misser van het algoritme? Tot slot moeten we de bekostiging
voor de inzet van dergelijke technologieën herzien. In Europa
benaderen we het nu vaak als losse investeringen. In de VS zijn hier
al zogenoemde ‘reimbursementcodes’ voor ontwikkeld waarbij de
verzekeraar de inzet van dergelijke oplossingen vergoedt, waardoor
zij echt voorlopen op bijvoorbeeld Europa.” Met de stappen die nu
worden gezet in de zorg is Van Loon’s verwachting dat over 10-15
jaar het diagnostisch proces in de radiologie veel kwantitatiever én
predictiever is dankzij de inzet van AI, waarbij radiologen nog steeds
een onmisbare schakel zijn.

Quantib
Quantib, opgericht in 2012, is een Rotterdams bedrijf en spin-off van het Erasmus MC en richt zich op de
ontwikkeling van machine learning en deep learning software voor de analyse van radiologie beelden. Almar
van Loon kent een achtergrond als gespecialiseerd radiodiagnostisch laborant en is werkzaam als Customer
Success Director bij Quantib. John van Swieten is actief als hoogleraar genetica van dementie aan het
Erasmus MC. Harro Selaar is actief als neuroloog in het Erasmus MC.
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COVID-19 als perfect storm voor
burgerparticipatie
Waar in andere sectoren data al als een waardevolle asset
wordt gezien, blijven we in de gezondheidszorg nog achter. Het
huidige datalandschap representeert vrij goed het Nederlandse
zorglandschap: het landschap is gefragmenteerd en kent
vele vormen van specialisaties en subspecialisaties. Op veel
verschillende plekken worden kennis en nieuwe inzichten
vergaard. Kennis die veel waarde in zich draagt, maar nauwelijks
de datasilo’s overstijgt. Data is daarmee onderdeel van de huidige
versnippering in onze gezondheidszorg en het delen en toepassen
van data is lastig. Een gemiste kans.
Data als enabler voor waardegedreven zorg
En toen was het maart 2020 en brak de COVID-19 pandemie
uit. Het was een eye-opener dat goede gezondheid niet zomaar
een gegeven is. Iedereen kon het coronavirus krijgen en er,
helaas, aan onderdoor gaan. De pandemie vormde daarmee
een perfecte aanleiding voor een ander gesprek over de rol van
data in het zorgproces, want “alleen samen krijgen we corona
onder controle,” Gezondheid is immers niet langer het domein
van enkel zorgorganisaties. Het gaat om het welzijn van de mens
en is een holistisch vraagstuk. We horen vaak toekomstbeelden
over ‘datagedreven zorg’. Maar eigenlijk zijn het datagedreven
processen als enabler voor waardegedreven zorg of Value
Based Health Care. Zorg waarbij de persoon centraal in zijn
of haar zorgproces, en afhankelijk van de type aandoening,
gezondheidstoestand, persoonlijke eigenschappen, wensen en
behoeften van het individu – diens context – wordt behandeld.
Data ondersteunt daarin het besluitvormingsproces van
waardegedreven zorg: zowel het inzichtelijk maken van uitkomsten
als samen beslissen.
Het is daarbij goed om te beseffen dat één bron van data
onvoldoende is om de patiënt gedegen te begeleiden. We dienen
verschillende informatielagen over elkaar heen te leggen, om
zo betere besluiten te nemen. Burgerdata is daarbij cruciaal.
Als gezondheidszorg zijn we immers slechts een passant in
het leven van de mens. Dat betekent ook dat door de burger
zelf verzamelde data een veel centralere rol verdient in het
zorgproces. En als burger verzamelen we ook steeds meer data

voor gezondheids- en welzijnsdoeleinden, mede door de opmars
van self-tracking technologie (quantified self). Tijdens de pandemie
gingen zorgprofessionals gebruik maken van door de burger zelf
verzamelde gegevens uit stappentellers, hartslagfrequenties
en saturatiewaarden uit smartwatches en dagboeken over
voedingspatronen. Alles om maar een eerste indicatie te hebben of
men wel of niet met COVID-19 te maken had. Er werd een Corona
Barometer opgezet door het Lifelines Corona Research Project om
risicofactoren op te sporen die ervoor kunnen zorgen dat mensen
ernstig ziek worden door een corona-infectie, samen met de hulp
en data van 135.000 Noord-Nederlanders. En data was tijdens de
pandemie leidend voor het aanscherpen of versoepelen van de
maatregelen.
Digitaal-iets-erin vraagt ook om digitaal-iets-eruit
COVID-19 vormde een perfect storm voor het centraal stellen
van burgerdata in het zorgproces. Maar inmiddels gaat de storm
geleidelijk liggen en hebben we er nog onvoldoende de vruchten
van geplukt. Als gezondheidszorg grijpen we terug op bestaande ITsystemen en datasilo’s, gebaseerd op oude business modellen. Zo
zijn de zorgorganisaties druk in de weer met de implementatie van
digitale puntoplossingen voor specifieke monitoringsvraagstukken.
En voor specifieke aandoeningen worden aparte PGO’s opgetuigd.
Puntoplossingen die de fragmentatie en complexiteit van het
datalandschap alleen maar versterken. De digitaliseringsslag in de
zorg is daarmee naar mijn mening nog iets te veel digitaal-iets-erin
en te weinig digitaal-iets-eruit.
Het is zaak om data als een enabler voor waardegedrevenzorg te
gaan zien. We moeten stoppen met data als een IT-kostenpost
te benaderen: data is geen IT-ding, maar een idee-ding. Door
slim(mer) gebruik van data kunnen we sneller bestaande ideeën
toetsen en nieuwe ideeën formuleren. Kortom, slimmer gebruik
van data om sneller te leren van relevante informatie. Data wordt
nog niet vanzelfsprekend als enabler gezien, maar er zijn gelukkig
ook al voorbeelden waarbij burgerdata een centralere rol heeft
in het zorgproces. Zo vormen patiëntgerapporteerde uitkomsten
(PROM’s en PREM’s) al vaak een vast onderdeel van het primaire
zorgproces. Studies laten ook zien dat patiëntgerapporteerde
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uitkomsten zowel aan de kant van de patiënt als die van de arts
voordelen opleveren. Er worden in de thuiszorg steeds vaker
iPads verstrekt onder cliënten om aan de hand van kwalitatieve
vragen hun welbevinden in kaart te brengen. En ook binnen in het
landelijke netwerk ParkinsonNet speelt burgerdata een centrale
rol. Met behulp van bijvoorbeeld een smartwatch en een digitaal
platform worden continue metingen verricht plus berichten en
bestanden uitgewisseld binnen de community voor het stimuleren
van kennisdeling, samenwerking en het uitwisselen van ervaringen.
Stoppen met behandelen van data als een loden bal
Data gaat ons helpen om het leervermogen in organisaties
te vergroten en te versnellen. Maar het is een spannende
transformatie in het ecosysteem van de zorg. Een transformatie
waarin we aandacht moeten blijven geven aan aspecten als
privacy en vertrouwen. Ondanks dat we als burgers steeds meer
data verzamelen voor gezondheids- en welzijnsdoeleinden, blijft
de vertrouwensrelatie tussen burgerdata en de gezondheidszorg
kwetsbaar. Mede door de vele datalekken in de zorg. Het
eigenaarschap van gegevens dienen we bij de burger te leggen. En
waarbij we met data-rentmeesters sturen op waardecreatie van de
data in de zorg. De FAIR richtlijnen kunnen hierbij als uitgangspunt
dienen om (meta)data vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en
herbruikbaar te maken. Over de hele keten van zorg heen. Van
burger via zorgverleners tot en met onderzoekers.
Dit vereist een transformatie die ook de cultuur van de zorg zal
beïnvloeden. We zijn in de zorg immers nog te veel gericht op het
acute, en hebben te weinig oog voor de verre toekomst en diens
potentie. In de inmiddels zeer bekende serie New Amsterdam
neemt de excentrieke dr. Max Goodwin als directeur het roer over
in Amerika’s oudste ziekenhuis en schopt tegen heilige huisjes om
de levens van patiënten te redden. Zijn fameuze zin “How can I
help”, zou ik graag willen ombuigen naar “How can we learn”. Dat is
de vraag die we centraal moeten gaan stellen. Waarin we met data

een brug slaan tussen leren en toepassen. Met zo’n brug zijn we in
staat om waarde te creëren in diverse besluitvormingsprocessen
en kunnen we ons (collectieve) leervermogen vergroten en
versnellen.
Data is niet het nieuwe goud, maar we moeten stoppen in de zorg
met het behandelen als een loden bal. Laat COVID-19 daarmee
niet een storm zijn geweest die uiteindelijk is overgewaaid.

Er leven op dit moment ontzettend veel buzzwords in de
zorg, zoals Data Science, Big Data en Artificial Intelligence
(AI). Data science is een interdisciplinair onderzoeksveld
met betrekking tot wetenschappelijke methoden, processen
en systemen om kennis en inzichten te onttrekken uit
data. Datawetenschappers buigen zich momenteel over
allerlei vraagstukken en toepassingsgebieden van data
in de zorg. AI is een van de tools uit de gereedschapskist
van een datawetenschapper. Met AI kunnen we patronen
herkennen in grote datasets. Hiermee kunnen we leren van
onze geschiedenis, en tegelijkertijd prognoses doen voor de
toekomst. En Big Data is de grondstof voor AI. AI pronkte
pre-COVID al met wenkende perspectieven voor de toekomst
van de zorg. Echter, de toekomst is niet per se dichterbij
gekomen, terwijl we de term wel met steeds meer woorden
in de zorg zien opduiken.

Egge van der Poel
Egge van der Poel is expert op het gebied van Big Data in de gezondheidszorg. Hij is gepromoveerd in de
experimentele deeltjesfysica met daarnaast een Bachelor als filosoof. Hij zocht en vond het Higgs-deeltje in de
deeltjesversneller van CERN in Genève. Inmiddels is hij al enkele jaren werkzaam als Data Scientist en veelgevraagd
spreker op het thema Big Data. Naast deze activiteiten is hij actief als toezichthouder, Executive professor bij TIAS en
Academic director & Teamlead Digital health bij JADS. Hij ziet het als zijn missie om de rol van data binnen de zorg te
transformeren.
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ZORGFASE 4

Behandeling & Begeleiding
BEHANDELING richt zich op het herstellen of
voorkomen van verergering van lichamelijke,
psychische en sociale gezondheidsproblemen
door middel van medische, gedragswetenschappelijke en/of paramedische behandelingen. Het omvat ook het faciliteren van
verpleging en verzorging, en het voorzien

van een patiënt in de materiële omstandigheden waaronder die handelingen kunnen
worden verricht.
BEGELEIDING heeft betrekking op het stabiliseren dan wel het activeren van iemands
psychisch, sociaal en lichamelijk functioneren.

Binnen deze zorgfase worden
de volgende zeven technologische
bewegingen herkend:

•
•
•
•
•

Digital Reality
Printing Procedures
Robotic Operations
Bionics
Advanced
Therapeutics
• Nanotech
Software-as-a-drug

BEHANDELING & BEGELEIDING

Digital Reality
Augmented reality is one of the most
promising digital technologies at present
and it has the potential to change
healthcare and everyday medicine
completely for physicians and patients alike
The Medical Futurist
Digital reality is een overkoepelende term die wordt gebruikt om de
technologieën virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed
reality (MR) aan te duiden.
Digital reality kan worden ingezet bij de training van professionals
en medisch studenten. Dankzij de technieken kunnen zij meekijken
met virtuele operaties of deze zelfs uitvoeren1. Het is bovendien
mogelijk onderliggende structuren tijdens een operatie te
projecteren door middel van augmented reality assisted surgery
(ARAS)2,3. Digital reality kan daarnaast bijdragen aan de retentie
van informatie in het geheugen van medisch studenten1. Het
gebruik van digital reality in medische training beschreven we al
eerder onder de trend digital school in Zorg Enablers 20184. Naast
educatie kan digital reality worden ingezet voor de behandeling
van patiënten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om inzicht in hun
leefwereld te geven en empathie te trainen5,6.
Digital reality kan ook therapeutisch worden ingezet, bijvoorbeeld
bij het verwerken van trauma’s, in een revalidatieproces of tijdens
de behandeling van psychische stoornissen7-13. Daarnaast wordt
digital reality ingezet om contact tussen immobiele patiënten en
de buitenwereld te faciliteren met als doel om mentaal welzijn
te bevorderen14,15. Voor zorgprofessionals wordt het mogelijk
om administratieve taken te verlichten dankzij digital reality: uit
onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat zorgverleners handsfree
kunnen rapporteren en fotograferen met behulp van AR op het
moment dat zij chronische wonden behandelen; een behandeling
die normaliter om veel rapportage en documentatie vraagt16.
Digital reality kan resulteren in afname van zorgkosten dankzij
veiligere en effectievere operaties en verbeterde of snellere
uitkomsten voor patiënten1.

Het xvision Spine system (XVS) biedt chirurgen een headset
die het mogelijk maakt om de wervelkolom van de patiënt
te visualiseren. Als gevolg hiervan kan de zorgprofessional
instrumenten nauwkeurig gebruiken en beter bepalen waar
implantaten moeten worden geplaatst. De gemiddelde
tijdsduur van een operatie neemt bovendien af dankzij de
techniek: hoewel een operatie zonder deze techniek eerder
bijvoorbeeld zeven uur duurde, kan dat dankzij XVS worden
gereduceerd tot minder dan twee uur. Gedurende de
ingreep maakt de chirurg gebruik van de 3D blauwdruk die
de software van tevoren heeft ontwikkeld door middel van
augmented reality (AR). De techniek leidt hierdoor zowel tot
meer efficiëntie als tot meer precisie.
www.augmedics.com

VRelax ontwikkelde een VR-bril die gebruikers helpt te
ontspannen en psychische klachten te verhelpen. De
stressverlagende app maakt het voor mensen binnen
de GGZ, ziekenhuizen of het bedrijfsleven mogelijk om
bij te komen in een natuurlijke, virtuele omgeving of om
ontspanningsoefeningen te doen. Gebruikers kunnen op
ieder moment van de dag gebruik maken van de techniek
en ze krijgen direct inzicht in hun
gezondheidsgegevens. Behandelaren
kunnen eventueel meekijken in de app
en het systeem is gebruiksvriendelijk
ingericht. Uit onderzoek blijkt dat mensen
die VRelax gebruiken zich direct minder
gestresst of angstig voelen.
www.vrelax.com
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SyncVR Relax & Distract is een VR-toepassing die is ontwikkeld
om pijn, angst en stress te verminderen. De gebruiker heeft
keuze uit video’s, ontspanningsoefeningen en cognitieve
spellen en in de applicatie zit onder andere een toepassing
die vrouwen tijdens hun bevalling kunnen inzetten. Zodra
vrouwen de VR-bril opzetten, zien zij beelden van het strand
en horen zij rustgevende geluiden. Ook krijgen dames een
rustgevende stem te horen die hen helpt met ademhaling en
tegelijkertijd positieve feedback geeft. De vrouwen wanen
zich dankzij de techniek in een andere wereld met als gevolg
dat zij minder pijn ervaren. De virtuele manier van pijnstilling
is niet-medicamenteus. Vrouwen lopen hierdoor geen risico
op bijwerkingen en complicaties die zij bijvoorbeeld wel
kunnen ervaren na toediening van een ruggenprik
www.syncvr.tech
Naar verwachting stijgt de globale marktwaarde van digital
reality naar een bedrag van $120,5 miljard in 202617. Alleen al
voor VR geldt een toename van een marktwaarde van ruim $21
miljard dollar in 2021 naar bijna $70 miljard dollar in 202818. De
marktwaarde van digital reality in de gezondheidszorg neemt in de
aankomende jaren naar verwachting toe tot een bedrag van $9,5
miljard in 202819. De groei van de markt wordt vooral veroorzaakt
door vergaande innovaties en de toenemende behoefte aan
efficiënte manieren om processen in te richten en resultaten
te behalen. Ook de vraag naar innovatieve technieken om te
diagnostiseren, zoals endo- en colonoscopie, hebben invloed op
de stijging van de marktwaarde20.
Drijvers

Belemmeringen

Zowel het ontwikkelen als het implementeren van digital reality is
erg complex en het gebruik ervan vergt veel expertise. Daarnaast
gaan innovaties gepaard met hoge ontwikkel- en aanschafkosten21.
Door toenemende digitale vaardigheden is het toch mogelijk

Koji’s Quest biedt een instrument dat gebruikt wordt
om cognitieve revalidatie na hersenbeschadiging op een
plezierige en effectieve wijze vorm te geven. Inzichten uit
neurowetenschappen, gamificatie en virtual reality worden
gecombineerd in de software om patiënten deel te laten
nemen aan een digitaal spel. Participanten belanden in het
spel op een mysterieuze planeet en worden gevraagd om
uitdagende taken uit te voeren. Als gevolg hiervan worden
belangrijke gebieden in de hersenen gestimuleerd en kunnen
nieuwe verbindingen tussen hersencellen worden gelegd. De
techniek draagt daarmee bij aan significante verbetering van
de hersenfuncties. Resultaten kunnen tussentijds worden
bijgehouden en de behandeling
is toegankelijk: Koji’s Quest
kan in een klinische omgeving,
maar ook vanuit huis worden
ingezet. Voor patiënten is de
techniek intensief, maar vooral
vermakelijk en effectief.
www.neuro-reality.com
om technieken steeds grootschaliger in te zetten. Ook het feit
dat ziekenhuizen concurreren om zo snel mogelijk te innoveren
en mee te groeien met de ontwikkelingen op het gebied van
digital reality, draagt bij aan de groeiende rol van de technieken.
Tijdens de coronacrisis is de waarde van digital reality bewezen:
onder andere virtual reality is ingezet om zorgprofessionals op te
leiden zonder dat zij in direct contact kwamen met patiënten22.
Daarnaast is een therapie met behulp van virtual reality
ontwikkeld die mensen met een naaldenfobie klaarstoomde
voor de massale vaccinatieprogramma’s. Digital reality draagt
uiteindelijk bij aan een vermindering van de zorgkosten en een
verbetering van prestaties.
Ondanks eerdergenoemde beperkingen is de toenemende
toepassing van digital reality in de gezondheidszorg een feit.
Mede dankzij diverse therapeutische toepassingen verbeteren de
patiëntuitkomsten en worden zorgkosten verder gereduceerd. De
ontwikkelingen binnen digital reality dragen daarmee bij aan de
beweging naar autonomic systems en de bionic human.
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Digitaal transformeren in de
zorg doe je niet alleen
Het begrip ‘digitale transformatie’ is een breed begrip. Niet alleen
voor mij, maar voor velen met mij in de zorg. In mijn ogen heeft
het te maken met het gebruik van alle innovatieve mogelijkheden
die ervoor zorgen dat de kwaliteit van leven van patiënten en
het werkplezier van (zorg)professionals wordt verhoogd. Het kan
daarbij gaan over kwaliteitsverbetering op basis van predictieve
data-analyses tot aan robots die worden ingezet op de IC.
Digitale technologieën spelen een belangrijke rol als katalysator
in deze transformatie. Echter, om tot een succesvolle digitale
transformatie te komen moeten we binnen de zorg nog grote
stappen zetten. Het is een proces van meerdere jaren, waarin we
stappen dienen te stappen zetten in nauwe samenwerking met
elkaar!
Het ontbreekt momenteel nog aan een gezamenlijk perspectief
Op het gebied van digitalisering gebeurt er momenteel
ontzettend veel in de zorg. Iets wat ik van harte toejuich. Maar
helaas moet ik ook concluderen dat er nog te vaak het ‘not
invented here syndrome’ heerst: we willen allemaal zelf opnieuw
het wiel uitvinden en delen onvoldoende elkaars successen
en mislukkingen.Terwijl we als zorg een gemeenschappelijk
doel hebben: de kwaliteit van de zorg voor de patiënt en het
werkplezier voor de zorgprofessional verhogen. Een duidelijke
stip op de horizon waar we als ‘vloot’ van organisaties naartoe
zouden moeten varen. Iedere organisatie op haar eigen tempo, en
soms met de wind vol in de zeilen. Nu varen we echter nog te veel
verschillende windrichtingen, en wijzigen we nogal eens koers. Zijn
we daarmee volledig stuurloos? Nee, maar het is wel goed om met
elkaar een koers af te spreken waar we samen naartoe varen. We
weten vaak nog onvoldoende van elkaar wat we aan het doen zijn,
ook binnen regio’s.
Ter illustratie. We zien we op dit moment het gebruik van slimme
softwareprogramma’s toenemen in de zorg. Echter, alleen al voor
het beoordelen van longscans door radiologen zijn ontzettend
veel verschillende softwareprogramma’s in gebruik door
zorgorganisaties in onze regio. Zelf gebruik ik bijvoorbeeld ook

inmiddels al zes verschillende applicaties op mijn telefoon om te
communiceren met patiënten en andere zorgprofessionals. Het
wordt steeds lastiger om het overzicht te houden en het moet
allemaal ook nog eens met elkaar kunnen communiceren.
Naar één platform als basis voor de digitale transformatie
Ik geloof in één geïntegreerd platform binnen de Nederlandse
gezondheidszorg waar alle verschillende softwaresystemen
en applicaties interoperabel mee zijn. Noem het wellicht zelfs
een ‘one-stop-shop’ voor de zorg. Zodat het voor de gebruiker
overzichtelijk blijft en we uniforme data kunnen verzamelen.
Denk hierbij ook aan PROMs en PREMs die gemonitord worden bij
verschillende zorgorganisaties. Natuurlijk mag elke zorgorganisatie
zelf bepalen met welke IT-leverancier een samenwerking
wordt aangegaan, mits het past binnen de richtlijnen en
randvoorwaarden van de infrastructuur die centraal zijn opgesteld.
Bijvoorbeeld door landelijke overheidsorganen, zoals het ministerie
en de NZa, in samenwerking met wetenschappelijke instituten en
het zorglandschap.
Voor de realisatie van een dergelijke infrastructuur en platform
dient de overheid de regie te nemen, als centraal orgaan met
verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid. Beter zou zijn
als de patiënt zelf de regie heeft in dit soort vraagstukken, maar
die overziet het medisch én technisch speelveld niet. En ook niet
de ziekenhuizen, omdat we dan weer de samenwerking met de
zorgnetwerken binnen de regio’s missen. Voor dit vraagstuk is
sector én keten overstijgende samenwerking noodzakelijk. Anders
komen we in de situatie waarin ziekenhuizen en VVT-instellingen
alsnog gebruik blijven maken van verschillende PGO’s of EPD’s. Ten
koste van de patiënt en zorgprofessional.
Er zijn gelukkig al verschillende initiatieven en start-ups aanwezig
die dit proces aanzienlijk kunnen versnellen als zij op een goede
manier betrokken worden. Een goed voorbeeld hiervan is het
NUTS-initiatief, dat probeert om een open communicatienetwerk
op te zetten binnen de zorg zodat gegevens gemakkelijk, veilig

COLUMN | 61 | DESIREE CREEMERS

en snel uitgewisseld kunnen worden tussen alle Nederlandse
zorgorganisaties. Als we dit soort initiatieven gezamenlijk aan
tafel krijgen met de overheid, zouden we nog veel sneller tot de
gewenste digitale transformatie van de zorg komen, daar ben ik
van overtuigd.
Noodzaak van bestuurlijk lef en leiderschap
Ook als zorgbestuurders moeten wij onze verantwoordelijkheid
nemen in de digitale transformatie van de zorg. Het komt ook
neer op het tonen van bestuurlijk lef en leiderschap. Momenteel
vraagt de digitale transformatie om experimenteerruimte, om
klein te starten en door te ontwikkelen. We weten immers niet
altijd of nieuwe technologieën succesvol gaan zijn of niet. De
ontwikkelingen gaan dermate snel dat we ons als bestuurders niet
blind mogen staren op business cases en risicoanalyses.
We zien dat sommige zorgorganisaties momenteel nog
worstelen met het goed inregelen van bijvoorbeeld hun EPD
en andere informatiesystemen. Tegelijkertijd bieden dergelijke
informatiesystemen ook oplossingsrichtingen voor de groeiende
capaciteitsvraagstukken in de zorg. Een juiste inzet van digitale
hulpmiddelen verhoogt het werkplezier en de efficiëntie. Een
belangrijke meerwaarde als je het mij vraagt om over vijf jaar
nog voldoende personeel beschikbaar te hebben voor de alsmaar
stijgende zorgvraag. Als je nu niet investeert in de digitale
transformatie, verlies je uiteindelijk wellicht je bestaansrecht als
organisatie.

Een digitale strategie als basis voor de digitale transformatie
Als DZ hebben we ervoor gekozen om een digitale strategie te
ontwikkelen, ondersteunend aan onze algemene strategie, om
versneld stappen te gaan zetten in de digitale transformatie
binnen ons ziekenhuis en binnen ons regionaal zorgnetwerk
Salland United. Een strategie waarin niet alleen aandacht uitgaat
naar de ‘harde’ IT-infrastructuur, maar ook naar de ‘zachte’
aspecten van verandering, zoals organisatie-inrichting, processen,
competenties en cultuur in de komende jaren. Aan de hand van
onze digitale strategie investeren we bijvoorbeeld plateaugewijs in
een toekomstbestendige infrastructuur, waardegedreven zorg en
business intelligence, de digivaardigheden van onze medewerkers
en het innovatievermogen van onze organisatie.
Ook een zorgorganisatie vereist het om de juiste koers te blijven
varen met de interne vloot van afdelingen, medewerkers en
patiënten. Als bestuurder kijk ik continu welk schip extra wind in
de zeilen nodig heeft. Af en toe leg je kort aan om tussendoor te
evalueren en andere boten weer aangehaakt te krijgen. Maar soms
kan je ook zelf aanhaken bij boten van een geheel andere vloot,
een andere zorginstelling die op een bepaald gebied vooroploopt.
Door te delen en van elkaar te leren, gaan we in toenemende mate
een gelijke koers varen en voorkomen we dat iedereen zijn eigen
ding blijft doen. Succesvol digitaal transformeren doen we immers
niet alleen!

Desiree Creemers
Desiree Creemers is sinds 2020 voorzitter van de Raad van Bestuur bij het Deventer Ziekenhuis (DZ). Als kinderarts
legde Desiree haar basis in het RadboudUMC en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Binnen Rijnstate, waar ze ruim
17 jaar werkzaam was, combineerde ze haar medisch specialisme sinds 2009 met diverse managementtaken in de
rol van medisch manager zorg en sinds 2013 als medisch directeur. Sinds haar komst naar het DZ staat de digitale
transformatie hoog op de bestuursagenda en investeerde het DZ onder meer in het realiseren van een digitale
strategie voor een toekomstbestendig DZ.
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Printing Procedures
3D printing is going to be bigger
than what the 3D printing companies
are saying
Credit Suisse
De trend printing procedures verwijst naar een productiemethode,
ook wel bekend als 3D-printen, waarbij objecten laag voor laag
driedimensionaal worden opgebouwd door een machine aan de
hand van een computer-aided design (CAD). Allerlei materialen,
waaronder plastic, metaal, poeder, keramiek maar ook vloeistoffen,
kunnen 3D-geprint worden. Een bijzonder type 3D-printen is
bioprinting: het 3D-printen van biologisch materiaal als cellen
en voedingsbodems voor cellen1-3. Een opkomende vorm van
3D-printen is 4D-printen: hierbij worden materialen gebruikt
die van vorm kunnen veranderen door een externe trigger zoals
temperatuurverhoging4,5. Ook de ontwikkelingen rondom 5D-printen
zijn noemenswaardig: de printkop produceert dankzij deze techniek
een gebogen laag in plaats van een platte laag. Dit levert sterkere
producten op waar minder materiaal voor nodig is6.
Steeds meer materialen kunnen 3D-, 4D- of 5D-geprint worden
en daarmee van nut zijn voor de gezondheidszorg. Voorbeelden
zijn botten, kronen, protheses en medische hulpmiddelen, maar
ook modellen voor educatie en besluitvorming. Met bioprinting
kunnen geavanceerde prints worden gemaakt ter vervanging
van zachte weefsels en organen3. Kleine dragers kunnen worden
geprint om medicijnen op de juiste plek te krijgen, alsook de
medicijnen zelf5-7. Printtechnieken zijn vaak goedkoper, sneller en
zorgen ervoor dat producten aan specifieke en complexe eisen
voldoen voor één patiënt of toepassing. De techniek reduceert
afval en kosten, doordat deze zich baseert op toevoeging in
plaats van verwijdering6-8. Ook voor zorgprofessionals biedt de
techniek veel voordelen. Geprinte modellen ondersteunen bij
de voorbereiding van operaties waardoor risico’s afnemen en de
operatieduur wordt verkort. Daarnaast biedt printing procedures
de potentie om dierproeven te vervangen en de farmaceutische
industrie in staat te stellen om het testen van nieuwe medicijnen
te vernieuwen8,9. Tot slot komen er de komende jaren nieuwe
toepassingen voor het gebruik van 4D-geprinte toepassingen in de
zorg: omdat deze printtechnieken flexibele producten opleveren

Abergower heeft in samenwerking met diverse partijen
3D-geprinte teststaven ontwikkeld om COVID-19 testen
minder oncomfortabel te maken. De geprinte teststaven
zorgen ervoor dat patiënten minder angstig zijn en dat testen
minder tijd vergt. Het staafje is ontwikkeld op een manier
die ervoor zorgt dat hij voldoende materiaal uit de neusholte
kan halen om een testresultaat op te leveren. Het product
blijkt succesvol: onderzoek wijst uit dat de 3D-geprinte test
minimaal even effectief is als de traditionele wattenstaaf. De
3D-swab heeft daarnaast bijgedragen aan de wereldwijde
erkenning van de waarde van het gebruik van printing
procedures voor medische doeleinden.
www.abergower3d.co.uk

Manometric ontwikkelde, in samenwerking met het
Reinier Haga Orthopedisch Centrum, een zeer nauwkeurige
handscan die de orthopedisch instrumentenmaker kan
gebruiken om gepersonaliseerde 3D handbraces te printen.
De brace is aangepast op de patiënt, met als gevolg dat hij
lichter is een betere pasvorm heeft. Patiënten met reuma en
artrose ervaren een verlichting van pijn en kunnen hun duim
weer gebruiken dankzij het geprinte hulpmiddel. Met behulp
van de brace kunnen patiënten verschillende
dagelijkse activiteiten uitvoeren: het is
voor hen bijvoorbeeld mogelijk om te
werken en hobby’s uit te oefenen, terwijl
de mogelijkheden hiervoor zonder de
brace beperkt zijn. De brace kan tevens een
operatie voorkomen, met een daling van de
zorgkosten als gevolg.
www.manometric.nl
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De Chinese farmaceut Triastek heeft een 3D-geprint
medicijn, T19, ontwikkeld om reuma te behandelen. De
geometrische structuren en vormen van het medicijn
dragen bij aan vergaande controle over de manier waarop
het medicijn wordt ontwikkeld. Als gevolg hiervan zorgt de
printtechniek voor meer effectiviteit en minder bijwerkingen.
Patiënten nemen het medicijn in voordat ze gaan slapen en
de werkzame stoffen komen met een vertraging vrij. Dit zorgt
ervoor dat de effecten van het medicijn vooral ’s ochtends
merkbaar zijn voor patiënten, exact op het moment dat
de pijnklachten normaliter hevig zijn. Triastek heeft begin
2021 toestemming van de Amerikaanse voedsel- en
warenautoriteit gekregen om het medicijn op de markt te
brengen.

Stratasys heeft een nieuwe 3D-printer geïntroduceerd die
gebruikers in staat stelt om gedetailleerde anatomische
modellen met boor- en snijgidsen te creëren. De J5 MediJet
3D printer kan meerdere materialen en kleurmogelijkheden
met elkaar combineren en beschikt daarnaast over
een roterend bouwplatform met vaste printkop. De
betrouwbaarheid van de 3D-printer wordt hierdoor
gemaximaliseerd en het onderhoud vereenvoudigd. De
printer is bovendien relatief klein en betaalbaar, waardoor
de techniek ook voor kleine en middelgrote ziekenhuizen
toegankelijk is. Uiteindelijk hoopt Stratasys dat de printer
andere bedrijven kan helpen bij het op de markt brengen van
nieuwe innovaties door productdemonstraties mogelijk te
maken en modellen voor benchmarktests te leveren.

www.triastek.com

www.stratasys.com

die reageren op externe triggers, is het bijvoorbeeld mogelijk om
orgaanonderdelen voor specifieke patiënten te printen10.
De wereldwijde marktwaarde van 3D-printen binnen de
gezondheidszorg werd in 2018 op $973 miljoen geschat. In de
afgelopen jaren is de marktwaarde aanzienlijk toegenomen en in
de periode tot 2025 stijgt het bedrag naar verwachting tot ruim
$3,6 miljard. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt
door de groeiende vraag naar gepersonaliseerde hulpmiddelen,
de grotere investeringen in onderzoek en de toenemende mate
waarin de printtechniek door medische professionals wordt
ingezet11-13. Ook de wereldwijde marktwaarde van 4D-printen
in de zorgsector neemt toe: naar verwachting betreft de
marktwaarde in 2026 zo’n $32 miljoen, terwijl deze in 2021 nog
$9 miljoen omvat14,15. In 2020 werd de globale marktwaarde voor
bioprinten geschat op $1.4 miljard. Naar verwachting groeit het
bedrag in de periode tot 2028 tot een marktwaarde van $4.4
miljard. De groei is toe te schrijven aan een toename in chronische
aandoeningen zoals hart- en nierfalen, vergrijzing en een tekort
aan donororganen16.
Drijvers

Belemmeringen

Printing procedures zijn kostbaar: hoewel 3D-printen al veel
kosten met zich meebrengt, zijn 4D- en 5D-printen door de
benodigde software aanzienlijk duurder5. Daarbij komt dat het
lastig is om de juiste expertise in huis te halen om goede prints
te maken en om te voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen14. De
printtechnieken maken echter snelle productieprocessen mogelijk:
gedurende de coronacrisis konden materialen voor coronatesten
en beademingsapparatuur bijvoorbeeld snel gefabriceerd
worden17. Prints kunnen daarnaast naadloos aansluiten op de
behoeften van de patiënt, met een verbetering van de kwaliteit
van zorg als gevolg.
3D-printen biedt een krachtig instrument voor de toekomst en
3D-printers blijven hun capaciteiten uitbreiden, kosten reduceren,
snelheid verhogen en de toepasbaarheid van printbare materialen
uitbreiden. Ook 4D- en 5D-printen maken hun opmars. Iedere
dag wordt er vooruitgang geboekt, in zowel de technologie als
in het gebruik ervan, die leidt tot meer persoonlijke zorg. De
ontwikkeling ondersteunt de beweging naar de empowered
patient én de bionic human. Met printing procedures wordt de
ultieme personalised medicine werkelijkheid.
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Het verzilveren van de potentie van
medisch 3D-printen start bij de
educatie van zorgprofessionals
Driedimensionaal (3D)-printen is de verzamelnaam voor
technieken waarmee driedimensionale objecten gemaakt
kunnen worden. De oervorm van 3D-printing bestaat al meer
dan 25 jaar, maar de technologie ontwikkelt zich steeds verder
en het gebruik is de laatste jaren sterk toegenomen. Het wordt
goedkoper, kwalitatief beter en toegankelijker. Desondanks is het
toepassen van 3D-printtechnieken binnen de zorg nog zeker niet
mainstream. Dit kent drie hoofdredenen: 1. De techniek was nog
niet verfijnd genoeg, 2. huidige wet- en regelgeving hindert op dit
moment nog grootschalige inzet en 3. ondanks ontzettend goede
onderzoeksresultaten van bijvoorbeeld 3D-geprinte implantaten,
zijn er nog grote studies nodig om de positieve business case op
de lange termijn aan te tonen. Maar we zien inmiddels de eerste
doorbraken die de belofte van medisch 3D-printen waarmaken.
3D-printing is een veelbelovende technologie
Er wordt wel eens gezegd dat we midden in een nieuwe industriële
revolutie zitten. Ondanks dat de techniek van 3D-printing
nog volop in ontwikkeling is, zijn de mogelijke toepassingen
wijdverspreid. In combinatie met andere innovatieve technieken,
zoals organ-on-a-chip, tissue engineering, synthetische biologie
en stamcel-technologie, heeft 3D-printing een sterke potentie bij
de verbetering van medische zorg in de vorm van regeneratieve
geneeskunde. Zo zien we bijvoorbeeld al een grote toepassing in
de ondersteuning van chirurgische ingrepen. Door het printen van
kopieën van bijvoorbeeld een specifiek orgaan van een patiënt,
kan een complexe operatie worden voorbereid. Of door het
printen van een patiënt-specifieke mal kan een chirurg zijn of haar
ingreep een stuk sneller uitvoeren door zaagsnedes sneller op
de juiste plek in het bot te zetten. Dit bespaart soms tot wel 25
minuten per ingreep. Daarnaast zien we al voedsel en medicijnen
geprint worden. Ook met betrekking tot implantaten zien we
de printmogelijkheden toenemen. Zo kunnen we nu al twee
materialen op één design printen.

Dankzij de vorderingen in de techniek zijn er meer opties in de
materiaaltechnologie en is het hierdoor ook mogelijk om meer
maatwerk voor de patiënt te leveren. De kwaliteit van de zorg gaat
daarmee omhoog. Daarnaast biedt de technologie een belangrijke
duurzaamheidswinst, doordat medische hulpmiddelen met minder
én hergebruikte materialen kunnen worden geprint. Niet naarmate
we als gezondheidszorg meer gaan sturen op het drukken van de
kosten, biedt 3D-printing een interessant alternatief.
Tegelijkertijd hebben we nog wel bewijslast te verzamelen en de
nodige technische iteratieslagen te maken, waarmee we ook weer
nieuwe inzichten verwerven. Zo zijn de ‘klassieke’ 3D-geprinte
implantaten erg sterk. De uitdaging is echter om deze implantaten
ook duurzaam en patiëntvriendelijk te maken. Eigenlijk is de
wens dat het kraakbeen of botweefsel kan worden hersteld
met lichaamseigen cellen. Dat zou pas een echte ‘levenslange’
oplossing bieden. Binnen het multidisciplinair en internationaal
consortium PRosPERoS (PRinting PERsonalized orthopaedic
implantS) werken we aan ‘slimme’ 3D-geprinte implantaten om
die groei van lichaamseigen cellen mogelijk te maken. Op basis van
unieke kenmerken van een patiënt, kun je een op maat gemaakt
titanium implantaat printen. Deze implantaten hebben een soort
webstructuur met tussenliggende ruimtes. Tot op microscopisch
detail wordt zo een uniek raamwerk gecreëerd waar botcellen
optimaal kunnen aanhechten en groeien. De implantaten kunnen
tevens worden voorzien van een antibacteriële coating, zodat
infecties in het gewricht worden voorkomen. Momenteel kijken
we naar het gebruik van biologische afbreekbare materialen
in het implantaat en zetten we stappen met PRosPERoS II. Met
3D-printen kunnen we meer doen dan alleen een implantaat
maken dat perfect bij de patiënt past. Het geeft ons de
mogelijkheid om implantaten ‘slimmer’ te maken om daarmee het
risico op complicaties te verlagen, herstel te versnellen en de zorg
efficiënter te maken.
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3D-printen geeft ons de mogelijkheid om implantaten ‘slimmer’
te maken en bij te dragen aan de efficiëntie van de zorg.
3D-printing mainstream maken vergt nog de nodige aandacht in
educatie
Nederland is op het gebied van 3D-printing inmiddels een van de
mondiale koplopers; België loopt mondiaal echt voorop. Maar als
we willen dat de techniek mainstream wordt in de zorg, moeten
we grof blijven investeren in de doorontwikkeling. We zien nu
enkel veel startups, zoals Xilloc, zich focussen op nichemarkten
zoals medisch 3D-printing. Toch spelen zij een belangrijke rol in de
verdere innovatie, implementatie en opschaling van 3D-printing
in de zorg, want één voor één tonen ze nu de meerwaarde aan en
laten ze nieuwe interessante toepassingsgebieden zien. Gelukkig
zien we ook dat de grote bedrijven inmiddels aanleiding zien om
in te stappen in de medische 3D-printing markt, aangejaagd door
deze startups. Van belang hierbij is om ook kleinere partijen de
financiële ruimte te blijven bieden om de hoge R&D-kosten te
kunnen maken. Initiatieven zoals PRosPERoS dragen daar ook
aan bij. Dat zal de markt voor medisch 3D-printing alleen maar
versnellen.
Tegelijkertijd zullen we in meer moeten investeren dan enkel de
3D-printing techniek. Ook de grondstoffen en ontwerpen zullen
een kwaliteitssprong moeten maken. Er is blijvende aandacht
nodig voor de educatie en begeleiding van professionals in de zorg
om de potentie van 3D-printing te verzilveren. Op dit moment
wordt er nog onvoldoende aandacht besteed aan moderne
technologieën in de opleidingen van zorgprofessionals.
Professionals zijn sceptisch, mede omdat ze gewend zijn
aan de huidige manier van werken.
Momenteel zien we wel dat er medical engineers ingezet
worden in de zorg om de brug te slaan tussen de technici en
zorgprofessionals. In deze interactie zit nog heel veel winst, niet

alleen voor de bedrijven maar ook voor de zorg zelf. Want bijna
ieder ziekenhuis experimenteert inmiddels al met 3D-printers.
We moeten daarbij wel het maatschappelijk doel voor ogen
houden en de bio-ethiek bewaken. Waar trekken we immers
de grens in het printen van bijvoorbeeld organen of foetussen?
Waar ligt het materiaaleigendom en de beslissingsbevoegdheid?
De ontwikkelingen op dit gebied gaan zeer snel, en het meeste
speelt zich nog achter de schermen af. Met het resultaat dat het
grote publiek in één keer met de nieuwe techniek zal worden
geconfronteerd. We zullen het debat hierover daarom ook openlijk
moeten blijven voeren.
De techniek is nog lang niet uitontwikkeld
De komende jaren blijven we in de sector inzetten op het verfijnen
van de printtechnieken en het combineren van meerdere
materialen in één print, om de print nog beter af te stemmen op
de behoefte van de patiënt. Ook op het gebied van bioprinting
– het printen van een of meerdere soorten levend weefsel –
structuren of biomedische implantaten, wordt inmiddels grote
stappen gezet. De techniek is nog niet perfect en bijvoorbeeld
op orgaanniveau kan het nog wel 20 jaar duren voordat we de
eerste toepassingen in de praktijk zien. Dat komt omdat voor het
printen een combinatie nodig is van de juiste materialen, een goed
ontwerp, slimme software en de juiste opbouw van de geprinte
materialen. Daarentegen gaat de 3D-printing ontwikkeling van
meer praktische, kleine dingen ontzettend snel, zoals de huid,
bloedvaten en misschien al micro-organen zoals de alvleesklier of
lever.
We zitten in een beweging naar duurzaam gebruik van materialen,
zodat onze magazijnen in de toekomst niet meer vol liggen met
spullen die niet gebruikt worden. Vanuit duurzaamheidsoogpunt is
het veel slimmer om materialen pas te printen als je ze nodig hebt.
Hebben we dan over 10 of 20 jaar in iedere zorgorganisatie een
3D-printer? Ik denk het wel.

Chris Arts
Dr. Chris Arts is universitair hoofddocent Translationele biomaterialen bij Maastricht UMC+ en TU Eindhoven en
binnen het translationele onderzoek van de vakgroep orthopaedie bij het MUMC+ geeft hij mede leiding aan het
Laboratorium voor Experimentele Orthopedie. Vanuit zijn rol leidt hij ook het Europese project PROsPERos (PRinting
PERsonalized orthopaedic implantS), dat onderzoek doet naar ‘slimme’ 3D-geprinte botimplantaten. Daarnaast leidt
hij als verantwoordelijk onderzoeker het NWA-DARTBAC project: Een internationaal interdisciplinair consortium dat
de komende 6 jaar onderzoek doet naar nieuwe technologische oplossingen voor het explosief groeiende probleem
van antimicrobiële resistentie, door gebruik te maken van nieuwe materiaaltechnologieën.
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Robotic Operations
We’re fascinated with robots because
they are reflections of ourselves
Ken Goldberg
Robotic operations omvat robotica waarmee medische
handelingen geautomatiseerd kunnen worden. De technologie
ondersteunt de zorgprofessional in de behandeling en begeleiding
van patiënten en wordt toegepast op verschillende manieren.
De inzet van robotica maakt medische ingrepen minder invasief en
belastend voor de patiënt. Dit leidt tot betere patiëntuitkomsten
en vergrote patiëntveiligheid- en tevredenheid1-4. Ook kan de
gemiddelde tijd van de ziekenhuisopname afnemen dankzij de
inzet van robotica3. Met het ondersteunen of volledig overnemen
van handelingen, verminderen robots de werklast, vergroten ze
het uithoudingsvermogen van de zorgprofessional en bieden ze
een oplossing voor toekomstige personeelstekorten5. Robotisering
van medische handelingen biedt tot slot de mogelijkheid om
interventies op afstand uit te voeren6.
De markt van robotic operations is sterk groeiende. De mondiale
marktwaarde wordt geschat om de komende vijf jaar met een
jaarlijkse groei van 21% uit de dijen tot ruim $22,3 miljard in 20257.
In 2019 bedroeg dit nog ‘slechts’ 7,3 miljard USD8. Ook voor de
gezondheidszorg is sprake van een toename van de marktwaarde
in de aankomende jaren: waar deze voor surgical robots in 2021
nog $3,6 miljard bedroeg, stijgt de marktwaarde tot een bedrag
van $14 miljard in 20289. De groei wordt vooral veroorzaakt door
de toename van het aantal toepassingen en de erkenning van
de voordelen van de techniek. Daarnaast draagt de verwachte
toename van het aantal knie- en heupoperaties als gevolg van de
hoge prevalentie van osteoporose en artrose bij aan de groei van
de markt9-10.
Drijvers

Belemmeringen

De Makorobot beschikt over de capaciteit om knieprotheses
op een uiterst nauwkeurige manier te plaatsen. Door middel
van een 3D CT-scan wordt vooraf bepaald op welke plek
de prothese moet worden geplaatst en de robot stuurt de
chirurg gedurende de ingreep bij. De patiënt ervaart hier de
voordelen van: de kans op schade van het weefsel rondom
de knie wordt verkleind en ook andere complicaties worden
onwaarschijnlijker. Het gebruik van de operatierobot is in de
afgelopen jaren succesvol gebleken en inmiddels tonen ook
internationale partijen hun interesse. Uiteindelijk hebben de
ontwikkelaars het doel om robot geassisteerde chirurgie de
norm te maken en de techniek ook voor andere gewrichten
aan te bieden.
www.stryker.com
Robotic operations brengen ethische kwesties met zich mee:
wat gebeurt er als een chirurgische fout wordt begaan door een
robot? Wie is verantwoordelijk en vanaf wanneer kan een chirurg
ingrijpen? Bovendien kost het veel geld om robotic operations te
implementeren. Daarentegen stimuleren de groeiende acceptatie
en de erkenning van de voordelen van robotic operations de inzet
van de techniek. Ook tijdens de piek van de coronacrisis bleek de
waarde van robots groot: ze kunnen ruimtes desinfecteren, testen
analyseren en ondersteunen bij het bewaken van afstand tussen
personen11.
Het is duidelijk dat de rol van robots op diverse plaatsen in
ons zorgsysteem groeit. Robots zullen steeds autonomer
participeren en de rol van de zorgprofessional zal in sommige
gevallen veranderen. Medische robots kunnen zorgprofessionals
ondersteunen en de druk op de arbeidsmarkt wordt als gevolg
hiervan verlaagd. Robotica draagt daarmee bij aan de beweging
richting autonomic systems.
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VERDIEPING

SAM-UVC
Ziekenhuisinfecties met resistente ziekteverwekkers vormen al
langer een ‘stille pandemie’ binnen de zorg. Infectiepreventie
staat dan ook steeds hoger op de agenda van ziekenhuizen.
Handmatige eindreiniging van ruimtes in het ziekenhuis met
behulp van doekjes en chemicaliën is moeilijk, tijdrovend,
niet consistent en het is bekend dat het een werkzaamheid
heeft tussen de 25%-50%, waardoor 7% van de patiënten
in Europese ziekenhuizen nog altijd een ziekenhuisinfectie
oploopt. De coronapandemie heeft de urgentie voor een
alternatief voor effectieve en snelle einddesinfectie van
ruimtes in ziekenhuizen alleen maar verder vergroot. Loop
Robots zag daarin een kans om van toegevoegde waarde
te zijn met hun SAM-UVC Robot. UVC-straling staat al
lange tijd bekend om zijn desinfecterende werking en
toepassingen variëren van het desinfecteren van drinkwater
tot medische apparaten. Toch werd UVC-straling tot voor
kort nog niet ingezet voor de einddesinfectie van ruimtes
zoals patiëntenkamers, aangezien schaduwgebieden minder
goed gedesinfecteerd kunnen worden en omdat UVC-licht
niet gezond is voor mensen. “Waar het eerste doel was om
ziekenhuizen met UVC-straling te helpen in de strijd tegen de
coronapandemie, wordt de SAM-UVC robot nu breder ingezet
in de strijd tegen MRSA, VRE, Norovirus, Acinetobacter en
andersoortige ziekteverwekkers”, zo vertelt Mark van de
Vrede, CCO en oprichter van Loop Robots.
Aanleiding & implementatie Spaarne Gasthuis
Inmiddels wordt de SAM-UVC robot al enkele maanden
succesvol ingezet in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp.
Dat de UVC-robot uitgerekend hier in gebruik is genomen
is niet geheel toevallig. ‘’Binnen het Spaarne Gasthuis was
er al enige tijd belangstelling voor een alternatieve manier
van einddesinfectie’’, vertelt Jeroen van Zon, afdelingshoofd
Hospitality & Schoonmaak bij het Spaarne Gasthuis. Hij kwam
in contact met het Streeklaboratorium in Haarlem, waar
microbiologen het prototype van SAM-UVC voor het eerst
testen en valideerden. Het werd al snel duidelijk dat ook op
de lange termijn de inzet van een UVC-robot vele voordelen
zou hebben ten opzichte van de conventionele handmatige

desinfectie en waterstofperoxide vernevelaar. ‘’Niet alleen was
de robot sneller en schoner, maar ook bleek het een goedkopere
vorm van einddesinfectie, aangezien we konden besparen
op dure chemicaliën. Bovendien is het gebruik van UVC-licht,
ondanks de elektriciteitskosten, ook nog veel beter voor het
milieu dan het gebruik van chemische middelen’’, licht Van Zon
toe. Het eerste bewijs van de toegevoegde waarde van SAMUVC werd getoond bij de VRE-uitbraak in februari 2021, waarbij
de robot met succes ingezet werd voor de einddesinfectie van
een hele afdeling. Niet veel later, rond eind juni van hetzelfde
jaar, werd de pilot met het Spaarne Gasthuis als praktijkpartner
officieel gestart. Tot op de dag van vandaag wordt de robot
geïmplementeerd volgens een leaseconstructie, dat voor
beide partijen voordelen oplevert. Hiermee wordt volgens
beide partijen zo veel mogelijk ingezet op waarde creatie en
praktische inzetbaarheid, waarbij het Spaarne altijd de nieuwste
versie van de robot tot hun beschikking heeft.
Het succes van de SAM-UVC robot in het Spaarne Gasthuis
zit hem volgens Van Zon voornamelijk in het gezamenlijke
ontwikkelingsproces. Hiertoe werd een procesmatige
sprintaanpak van drie weken gehanteerd waarin telkens
kleine iteraties plaatsvonden op basis van ervaringen in
het ziekenhuis: learning-by-doing. Zo bleek al snel dat de
eerste versie van SAM-UVC, waarbij de route die de robot
moest rijden vooraf in kaart moest worden gebracht, geen
werkbare oplossing was. Binnen twee maanden stond de
eerste geheel autonoom rijdende robot ter beschikking, een
proces waar veel energie en tijd in heeft gezeten, bekent Van
de Vrede. ‘’Tijdens zo’n gezamenlijk ontwikkeltraject kom je
er pas achter hoe belangrijk het is om een praktijkpartner
als Spaarne Gasthuis te hebben. Uiteindelijk wil je natuurlijk
dat SAM-UVC in ieder ziekenhuis succesvol ingezet kan
worden’’, aldus Van der Vrede. Door de korte lijntjes tussen
de leverancier, het schoonmaakpersoneel en deskundigen
vanuit het infectiepreventieteam werden de opstarthobbels
niet als problematisch ervaren en werden feedback en
persoonlijke wensen snel opgepakt. Verder vond het personeel
het prettig dat Loop Robots hen stap voor stap meenam in de
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opschaling van het gebruik van de robot. ‘’Normaal werken onze
schoonmakers toch voornamelijk met water, een doekje en een
paar chemicaliën. Nu moesten ze ineens leren om te gaan met
een robot. Gelukkig kregen we goede uitleg en scholing van Loop
Robots tijdens dit proces’’, voegt Marc van Kesteren – teamleider
schoonmaak binnen het Spaarne Gasthuis, toe. Samen met andere
facilitaire medewerkers – schoonmaakspecialisten, deskundigen
van de afdeling infectiepreventie en vertegenwoordigers van Loop
Robots was van Kesteren betrokken bij het implementatieteam
van de SAM-UVC robot, waarbinnen ervaringen en vervolgstappen
periodiek besproken werden.
De robot is inmiddels voor het schoonmaakpersoneel niet
meer weg te denken uit het ziekenhuis en ook buiten het
schoonmaakteam groeit het enthousiasme. Waar eerder al snel
drie tot vier uur uitgetrokken werd voor de einddesinfectie van een
ruimte bij gebruik van een waterstofperoxide vernevelaar, waarna
de kamer ook 8-24 uur niet gebruikt kan worden omdat de giftige
dampen moeten luchten, is de UVC-robot binnen 20 minuten
klaar. Zodoende groeide het enthousiasme bij het personeel
al snel: "In het begin – maar ook nu nog wel eens – plakten we
stickers met een stralingsindex op de plekken waar we dachten

dat de robot nooit bij zou kunnen. Toch bleek dat ook deze plekken
voor een groot deel geraakt werden door de UVC-straling omdat
hij slim rondrijdt nadat hij zelf de kamer in kaart heeft gebracht.
Het geeft een heel veilig gevoel om een kamer op te leveren die
gedesinfecteerd is met SAM. Wij hebben bovendien nu ook meer
tijd om ons te richten op andere schoonmaak- en hospitality taken.
Schoonmaak blijft in grote mate mensenwerk, dus we hoeven
niet bang te zijn dat ons vak straks niet meer bestaat’’, vertelt
Kerstin Huijboom-Zut, een van de drie schoonmaakspecialisten
die de SAM-UVC robot bedient binnen het Spaarne Gasthuis.
Ook de patiënt geniet van de voordelen van de desinfectie robot.
Zo wordt de robot tegenwoordig preventief ingezet in ruimtes
waar patiënten liggen die een beenmergtransplantatie hebben
ondergaan, om het risico op infecties zo laag mogelijk te houden.
Bovendien is de beleving van de patiënt in het ziekenhuis door de
UVC-robot ook verbeterd, legt van Kesteren uit: ‘’Bij het gebruik
van waterstofperoxide of desinfectiedoekjes blijf je strepen zien op
de kastjes of muren, of blijft de vloer nog lange tijd plakken door
residu. Wij wisten dan wel dat het schoon was, maar in de beleving
van de patiënt was de ruimte vies. Dankzij SAM hebben we dat
probleem niet meer.’’
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Het op papier aantonen van de kosteneffectiviteit van de robot
blijkt nog een lastige opgave te zijn. Als de SAM-UVC robot zijn
werk goed doet, blijven infectie-uitbraken misschien wel uit, maar
dan rijst al snel de vraag waarom de robots nog nodig zijn. Het
klassieke kip-ei verhaal is duidelijk van toepassing bij een ‘stille’
pandemie als die van de infectie-uitbraken in ziekenhuizen. ‘’Er kan
nu nog niet gezegd worden of de UVC-robot verantwoordelijk is
voor minder infecties, maar daar gaan we wel analyses op maken
aan de hand van de infectiedata van vorige jaren. Of de baten
dan opwegen tegen de (maatschappelijke) kosten moet blijken.
Uiteindelijk valt of staat een project als dit toch bij de durf om te
experimenteren vanuit de Raad van Bestuur,’’ legt Van Zon uit.
Toekomstperspectief
Hoewel de primaire focus vanuit Loop Robots momenteel nog
ligt op de einddesinfectie van isolatiekamers, patiëntenkamers,
operatiekamers en IC-units, wordt er ook al gedacht aan een
verbreding van de werkzaamheden voor SAM. “Wij hebben de
ambitie om SAM zó gebruiksvriendelijk en makkelijk inzetbaar te
maken voor schoonmaakpersoneel, dat de robot ook preventief

ingezet kan worden om het risico op kolonie vormende eenheden
in ziekenhuizen zo laag mogelijk te houden. Momenteel wordt
desinfectie vooral reactief en op aanwijzing ingezet, terwijl er liever
niet preventief gedesinfecteerd wordt omwille van tijdsdruk en het
risico op resistentievorming tegen biociden. Omdat SAM gebruik
maakt van UVC-straling in plaats van biociden én erg efficiënt
ingezet kan worden, opent dit nieuwe mogelijkheden”, aldus Van
de Vrede. Maar voor het zover is ziet het Spaarne Gasthuis nog
graag een heel praktisch element verwerkt in de ontwikkeling
van een nieuwe SAM-UVC robot, namelijk de mogelijkheid om de
zware gordijnen te kunnen laten hangen in de kamer tijdens de
einddesinfectie. ‘’Om dit soort zaken blijven wij voorlopig in een
leaseconstructie, zodat we samen kunnen komen tot de optimale
oplossing voor ieder ziekenhuis’’, aldus Van Zon. Met de recente
seed investment kapitaalinjectie van €2 miljoen kan Loop Robots
blijven bouwen aan een betere dagelijkse infectiepreventie,
met als doel het structureel verlagen van het risico op
ziekenhuisinfecties en het toch al zware werk te verlichten voor het
schoonmaakpersoneel.

Loop Robots
Mark van de Vrede is CCO en medeoprichter van Loop Robots, een roboticabedrijf dat zich richt op
een betrouwbare en snelle UVC-desinfectie van verschillende type ruimtes binnen zorginstellingen.
Jeroen van Zon is afdelingshoofd Hospitality & Schoonmaak binnen het Spaarne Gasthuis en
verantwoordelijk voor onder meer de desinfectie binnen het ziekenhuis. Marc van Kesteren is
teamleider Facilitair: Hospitality & Schoonmaak binnen het Spaarne Gasthuis, waarbinnen Kerstin
Huijboom-Zut als schoonmaakspecialist werkzaam is.
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Bionics

Indeed, through fundamental advances
in bionics in this century, we will
set the technological foundation for an
enhanced human experience, and we
will end disability
Hugh Herr
Bionics beschrijft alle apparaten en protheses die een lichaamsdeel of
orgaan vervangen en de functionaliteiten van een individu herstellen,
verbeteren of vergroten1-3. Waar het voorheen vaak esthetische
‘vervangers’ waren, zijn er nu bionische protheses en exoskeletten
beschikbaar die geavanceerde technologieën combineren en de
mobiliteit van de gebruiker daarmee trachten te vergroten. Bionics
zijn er in vele vormen en maten, waaronder ledematen, ogen, oren
en organen4,5. Verschillende wetenschappers zijn momenteel bezig
met de ontwikkeling van een volledig bionisch mens dat mogelijk
beter functioneert dan de oorspronkelijke mens5. Dit wordt ook
wel human augmentation genoemd. Zo zijn er implantaten die ons
in staat stellen magneetvelden of elektromagnetische straling te
detecteren of brain-computer interfaces (BCI’s) waardoor we met
hersensignalen bijvoorbeeld een prothese kunnen besturen5-8.
Bionics geven gebruikers bepaalde functies terug en bieden
indirect meer autonomie aan de gebruiker9. Voor zowel patiënten
in een revalidatieproces als gebruikers in de chronische fase
zijn bionics waardevol: de apparaten kunnen dienen als middel
om vaardigheden te trainen en te verbeteren, maar ook om
het definitieve verlies van vaardigheden te compenseren10.
Toepassingen bieden daarmee de mogelijkheid om gebruikers
langer actief, zelfstandig en gezond te houden en ze verminderen
de nadelige effecten van handicaps en amputaties11. De
psychologische toestand van gebruikers wordt tevens bevorderd,
doordat ze niet langer het gevoel hebben dat ze ‘niet mee kunnen
komen’3.
In 2020 bedroeg de globale marktwaarde van bionics $16,5
miljoen en naar verwachting groeit dit tot een waarde van $27
miljoen in 202612. De groei wordt onder andere veroorzaakt door
technologische vernieuwingen, een toenemende hoeveelheid
handicaps en uitvallende organen en het hoge aantal incidenten
dat leidt tot amputaties. Tot en met 2020 zijn er wereldwijd

Unhindr ontwikkelt - in nauwe samenwerking met
patiënten - draagbare apparaten die AI combineert met
robotica en microfluïdica. Het ontwikkelde hulpmiddel,
genaamd Roliner, past zich gedurende de dag aan de
wensen en behoeften van de drager aan en gebruikt
een algoritme om dit te bewerkstelligen. Roliner kan
mensen met een amputatie helpen langer te lopen en de
technologie kan er uiteindelijk voor zorgen dat de patiënt
op minder frequente basis langs de medisch specialist
hoeft. Dit is plezierig voor de patiënt en het zorgt
tegelijkertijd voor een vermindering van de zorgkosten.
Unhindr is van plan om samen te werken met een Duitse
universiteit en de Roliner daarmee verder klinisch te
ontwikkelen.
www.unhindr.com

CorNeat Vision, een bedrijf uit Israël, heeft een kunstmatig
hoornvliesimplantaat ontwikkeld dat het voor blinden en
slechtzienden mogelijk maakt om bijvoorbeeld te kunnen
lezen en familieleden te kunnen herkennen. Het implantaat,
dat de naam CorNeat KPro draagt, bestaat uit biocompatibel
materiaal dat lijkt op de menselijke extracellulaire matrix. Het
materiaal kan goed verweven raken met omgelegen weefsels
en biedt de structuur om fibrolasten te ondersteunen.
In 2021 is het eerste kunstmatige hoornvliesimplantaat
geplaatst bij een 78-jarige man en dit bleek succesvol:
eerdere donortransplantaties mislukten, maar nu heeft hij
zijn gezichtsvermogen weer terug.
www.corneat.com

BEHANDELING & BEGELEIDING | 71 | BIONICS

MindAffect heeft brain computer interfacing (BCI)technologie uitgebracht die het voor gebruikers
mogelijk maakt om computers te besturen door middel
van hersensignalen. De gebruikers kunnen bijvoorbeeld
schrijven en gamen door middel van de technologie. In
principe kan iedereen de software benutten, maar het
is onder andere ontwikkeld voor game-ontwikkelaars.
De techniek van Mind Affect is tevens waardevol voor
de gezondheidszorg: het systeem kan worden gebruikt
om mensen met gehoorproblemen of verminderd zicht
te ondersteunen, maar ook om snelle hersentesten uit
te voeren tijdens gezondheidscontroles. Ook mensen
met een beperking kunnen de vruchten plukken van
de technologie: hun kwaliteit van leven kan verbeteren
dankzij toegang tot de BCI-technologie. MindAffect
heeft software en documentatie ontwikkeld zodat
gebruikers op een makkelijke manier nieuwe methoden
van hersengestuurde interactie kunnen ontwikkelen.
De technologie is daarmee toegankelijk voor een grote
groep gebruikers.
www.mindaffect.nl
bijvoorbeeld meer dan 600.000 cochleaire implantaten geplaatst13.
Opvallend is dat de wereldwijde uitbraak van COVID-19 een
negatieve invloed heeft gehad op de markt: tijdens de coronacrisis
is de productie van het aantal bionische implantaten afgenomen,
waardoor de groei van de markt werd gehinderd12. Daarnaast
moesten bepaalde behandelingen worden stopgezet en ook dit
heeft bijgedragen aan de negatieve invloed van het coronavirus op
de markt. Ondanks deze negatieve trend wordt verwacht dat de
totale marktwaarde in de aankomende jaren aanzienlijk toeneemt.
Drijvers

Belemmeringen

Carmat heeft een kunstmatig hart ontwikkeld dat – net
als een normaal hart – bestaat uit twee hartkamers. Het
kunsthart wordt ondersteund door een gemotoriseerde
pomp die hydraulische vloeistof rondpompt, zodat ook
het bloed van de gebruiker vervolgens door het hart
heen kan stormen. Carmat heeft het eerste kunstmatige
hart ontwikkelt dat zich aanpast aan de activiteit van de
gebruiker: als iemand zich bijvoorbeeld inspant tijdens het
sporten, gaat het hart harder kloppen. Microprocessors
en sensoren maken dit mogelijk. Het hart weegt ongeveer
900 gram en uiteindelijk hopen de ontwikkelaars
harttransplantaties volledig te kunnen vervangen.
Gebruikers en zorginstellingen
ervaren hier de voordelen van. In
juli 2021 zijn de eerste patiënten
geholpen: onder andere een
Amerikaan en een Italiaan
hebben het gekregen.
www.carmatsa.com
Bionics die gebruikt worden bij herstel van patiënten komen
met weinig ethische vraagstukken. Dit geldt echter niet voor
toepassingen van human augmentation. Vragen over wat
een mens ‘mens’ maakt, zijn hier een voorbeeld van. De
technologie is daarnaast complex en vraagt grote investeringen
van ontwikkelaars. Door de verbeterde betrouwbaarheid en
schaalbaarheid van bionics groeit de interesse voor gebruik. Ook
de veranderende zorgbehoeften, onder andere als gevolg van
de groei van het aantal handicaps, dragen bij aan de positieve
ontwikkeling van de markt.
Bionische toepassingen integreren steeds meer in ons dagelijks
leven en de toepassingen kunnen op persoonlijk niveau veel
betekenen voor gebruikers. Ontwikkelingen in bionics dragen bij
aan de beweging richting de bionic human, al blijven technische
uitdagingen en ethische vraagstukken een te nemen horde.
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Techgiganten in de zorg
Vriend of vijand?

In de afgelopen decennia is technologie een steeds belangrijkere
rol gaan spelen in ons dagelijkse leven. Bijna iedereen heeft
inmiddels een krachtige computer in zijn of haar broekzak zitten.
Steeds vaker is deze ook nog eens gekoppeld aan het horloge
om de pols. Thuis hebben we niet alleen een computer op het
bureau staan, er ligt ook een tablet op de bank. En als we iets
nodig hebben, bestellen we het binnen enkele minuten online.
Dergelijke ontwikkelingen worden mede gedreven door de
groeiende technologische mogelijkheden, waar de grootste
technologiebedrijven een vooraanstaande rol in spelen. Sommige
van de meest bekende ‘techgiganten’ zijn Alphabet (Google),
Amazon, Apple, Facebook en Microsoft. In 2020 waren deze
‘Big Five’ gezamenlijk verantwoordelijk voor een omzet van
ruim $1 biljard en hadden zo’n 1,6 miljoen medewerkers in
dienst. Daarnaast kennen we nog andere techgiganten, zoals
IBM, Alibaba, Samsung, Sony, Tencent, Huawei, en Nvidia.
Toepassingen van deze bedrijven zijn wereldwijd in alle
hoeken van onze maatschappij te vinden, zoals in de sectoren
informatica, (tele-)communicatie, consumentenelektronica en
e-commerce.
Groeiende interesse van techgiganten in de zorg
Naarmate de interesse in en adoptie van digitale toepassingen in
de maatschappij toeneemt, nemen ook de kansen voor de zorg
toe. Zo maken consumenten en patiënten steeds vaker gebruik van
digitale toepassingen voor het bevorderen van hun gezondheid. En
wordt er steeds meer (medische) data gegenereerd en informatie
digitaal verzameld, verwerkt, opgeslagen en uitgewisseld. Sinds
de uitbraak van de COVID-19 pandemie is deze digitalisering
van de zorg alleen maar versneld. Daarnaast is de mondiale
gezondheidsindustrie één van de snelst groeiende en grootste
markten met een omzet ter waarde van $8,5 biljoen en een winst
van $1,9 biljoen in 2018. Er wordt verwacht dat in 2022 de omzet
de $10 biljoen zelfs zal overschrijden1. De verwachting is dat de
zorgkosten gedrukt kunnen worden met zo’n $100 miljard per jaar
door technologische ontwikkelingen2. Inmiddels zijn techgiganten
dan ook hard bezig om hun plek binnen de gezondheidszorgmarkt
te claimen3.

Onder meer Alphabet, Amazon, Apple en Microsoft gebruiken hun
kennis en vaardigheden op het gebied van data en technologische
oplossingen om een aantrekkelijke partner te worden. Ze mikken
daarbij op specifieke onderdelen, zoals ook geïllustreerd in
de infographic hiernaast. Zo richt Microsoft zich vooral op het
cloudaanbod voor systemen in de zorg in de creatie van ‘slimme
zorginstellingen’. Microsoft gaat daarmee de strijd aan met
Amazon en Alphabet4. Apple verzamelt medische data voor
onderzoek via zijn wearables, en Alphabet richt zich op zijn AIexpertise om precisiemedicatie tot een succes te maken. Amazon
is over de hele linie actief: van de apotheek tot de levering van
medische benodigdheden en telezorg5. Iedere techgigant kiest een
eigen strategie en ontwikkelt een ander dienst- en productportfolio
om zich te onderscheiden binnen de gezondheidszorgmarkt. Maar
niet enkel de vier grootste techgiganten proberen hun plek te
veroveren. Ook andere techgiganten, zoals IBM, Nvidia en Alibaba,
hebben eigen strategieën en portofolio’s om marktaandeel te
verkrijgen.
De computerhardware giganten IBM en Nvidia ontwikkelden
supercomputers, respectievelijk Watson en Cambridge-1. Ruim 10
jaar geleden versloeg supercomputer Watson zelfs de beste speler
in ‘Jeopardy!’ en toonde de potentie van artificial intelligence.
De torenhoge beloftes waren echter te groot, en tot nu toe is het
IBM nog niet gelukt om met ‘Dr. Watson’ de beoogde impact te
realiseren. Uit een onderzoek van The Allen Institute blijkt echter
wel dat Watson gelijkwaardig of zelfs beter presteert in vergelijking
met de grote drie AI-giganten, Amazon, Google en Microsoft6.
Nvidia lanceerde in juli 2021 haar supercomputer. Samen met
vijf grote gezondheidspartners, waaronder GSK, AstraZeneca
en de NHS, wil Nvidia de rekenkrachtcapaciteiten van de
Cambridge-1 gebruiken om beter begrip te krijgen van dementie,
medicijnontwikkeling en genetica2. Ook Samsung probeert
langzaam een plek te veroveren in de zorgmarkt. Zo ontvingen
zij voor de nieuwe Galaxy Watch goedkeuring van de FDA voor
hun hartritmemeter om een ECG te kunnen maken, die inmiddels
is opgenomen in de Samsung Health Monitor app7. Tot slot zien
we ook vanuit de Aziatische hoek steeds meer techgiganten
stappen zetten in de gezondheidszorgmarkt. Alibaba, de Aziatische
e-commerce gigant, en JD Health, het grootste Chinese online
gezondheidsplatform, strijden om de marktleiderspositie in de
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Impact van techgiganten in de gezondheidszorg: waar liggen de interesses?
>60 Google
Ventures in de
zorg

Study Watch

Overnames &
dochterbedrijven

Consumentenproducten

Diensten

Recente
investeringen

Amazon brengt ervaring in
supply chain en logistiek
samen in een brede linie:
van de apotheek tot de
levering van medische
benodigdheden van
telezorg

Overnames &
dochterbedrijven
Google Health apps
Google Pixel Watch
Google X
Google Lens

Alphabet/Google zet breed
in op de zorg, maar richt
zich ook sterk op cloudaanbod en AI-gedreven
toepassingen
Diensten

Consumentenproducten

‘e-Health’
Platform

Healthcare
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Recente
investeringen

Overnames &
dochterbedrijven

Microsoft richt zich vooral
op het cloud-aanbod van
systemen voor ondersteuning
bij administratieve en
bedrijfsprocessen in de zorg

CLOUD

Cloud for Healthcare

Consumentenproducten

Microsoft AI

Diensten

Recente
investeringen

Apple Health

AI

Microsoft
Healthcare
Bots

AI

Apple verzamelt medische
data voor onderzoek
via zijn wearables en
health apps en richt zich
op stimuleren van een
gezondere populatie

Healthkit+

Researchkit+
Diensten

De techgiganten vergroten hun marktaandeel in de gezondheidszorg middels overnames, investeringen, samenwerkingsverbanden en
het aanbieden van nieuwe producten en diensten. Alphabet, Amazon, Apple en Microsoft volgen ieder hun eigen strategie en hebben
een ander product- en dienstenportfolio. De infographic toont een greep uit de huidige interesses in de gezondheidszorg van deze
techgiganten18-26. Zo richt Microsoft zich vooral op het cloudaanbod voor systemen in de zorg in de creatie van ‘slimme zorginstellingen’. En
gaat daarmee de strijd aan met Amazon en Alphabet. Apple verzamelt medische data voor onderzoek via zijn wearables, en Alphabet richt
zich op zijn AI-expertise om precisiemedicatie tot een succes te maken. Amazon is over de hele linie actief: van de apotheek tot de levering
van medische benodigdheden en telezorg.
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Aziatische markt. Zo heeft JD Health online apotheken en eigen
artsen in dienst, terwijl Alibaba met AliHealth concrete stappen zet
in de zorg door het aanbieden van online gezondheidsdiensten8.
Potentiële kansen en bedreigingen techgiganten
De intrede van techgiganten in de zorg biedt zowel potentiële
kansen en bedreigingen. Zo is de gezondheidszorg voor een
belangrijk deel een logistiek proces, waarbij de patiënt naar de arts
moet of de arts naar de patiënt. Of data naar de arts en andersom.
De diensten waar techgiganten groot mee geworden zijn, kunnen
misschien ook meer gemak met zich meebrengen voor de patiënt.
En met de versnelde adoptie van digitale toepassingen in de
maatschappij en de zorg, de groeiende berg aan (gezondheids)
data en toegenomen interesse in de inzet van technologieën zoals
artificial intelligence, big data en blockchain, zijn de kennis en
vaardigheden van de techgiganten op het gebied van dergelijke
onderwerpen van grote toegevoegde waarde.
Met de stappen die de techgiganten zetten in de gezondheidszorg
zorgen zij ervoor dat de technologieën voor het delen van
gegevens een stuk sneller ontwikkeld worden. Hierdoor zijn er
veel meer nuttige gegevens beschikbaar voor de hele markt. Denk
aan farmaceutische bedrijven die de ontwikkeling en productie
van geneesmiddelen willen verbeteren. Tegelijkertijd stimuleert
de komst van de techbedrijven ook andere (zorg)partijen om te
innoveren en niet te vertrouwen op vaste (geld)stromen. In de
Verenigde Staten zijn inmiddels apotheken hard op zoek naar
manieren om klanten te blijven trekken, nadat Amazon een
bezorgservice voor recepten introduceerde. En ondertussen
ontwikkelt Alphabet een ecosysteem dat het kan opnemen tegen
de grote spelers in de EPD-industrie5.
De komst van de techgiganten in de gezondheidszorg brengt
ook enorme kapitaalinjecties mee om disrupties te veroorzaken,
hetgeen ze eerder al bewerkstelligden in sectoren zoals de retail
en telecommunicatie. De enorme kapitaalkracht gebruiken ze om
nog meer te groeien, ook in de breedte. Uit cijfers blijkt dat de
vijf grootste techgiganten (Alphabet, Amazon, Apple, Facebook,
Microsoft) tussen 1987 en begin 2021 gezamenlijk 869 bedrijven
overnamen, het overgrote deel na 2010. Daarnaast proberen
techgiganten met investeringen een vinger in de pap te houden
bij start-ups. Zo blijkt dat de vijf grote techbedrijven tussen
2010 en juli 2020 meer dan 1.500 van dit soort investeringen
deden. Verreweg de meeste komen voor rekening van Alphabet:
in totaal deed het bedrijf aan zeker 1.056 investeringsrondes
mee, veelal via hun fonds Google Ventures. Steeds meer

overnames en investeringen richten zich daarbij ook op de
gezondheidszorg9. Tegelijkertijd toont dit ook de macht van
deze techgiganten. Iets wat zich ook uit in de afhankelijkheid
die we hebben gecreëerd van hun digitale diensten. En dan gaat
het allang niet meer alleen over glimmende telefoons, snelle
zoektermen of efficiënte maaltijdbezorging. De hele samenleving
draait op een digitale infrastructuur waar slechts een paar
technologiebedrijven de eigenaar en poortwachters van zijn. Wie
bijvoorbeeld een gezondheidsapp wil maken die mensen ook
echt gebruiken, ontkomt niet aan Google en Apple: zij leveren
samen de besturingssystemen van zo’n 99% van alle smartphones
en bepalen welke apps erop mogen draaien. Zo vonden Apple
en Google de Franse, Engelse, Duitse en Nederlandse coronaapp niet privacy vriendelijk genoeg en weigerden ze de app te
ondersteunen. Google en Apple bleken onvermurwbaar, ook na
een bemiddelingspoging van de Europese Commissie. Dus GrootBrittannië, Duitsland en Nederland bouwden een nieuwe app om
aan de voorwaarden van ‘Gapple’ te voldoen9.
De expertise op het gebied van dataverzameling, -beheer en
-analyse heeft techgiganten tot interessante partners gemaakt om
mee samen te werken voor datagedreven en gepersonaliseerde
zorg. Ook omdat de techgiganten via hun consumentenproducten
zelf nog eens veel (gezondheids)data van consumenten
verzamelen. Deze nieuwe vormen van samenwerkingen kunnen
gunstig zijn voor bijvoorbeeld medisch onderzoek en kunnen de
zorg efficiënter, preventiever en predictiever maken10. Maar zijn
de techgiganten daar wel de juiste partners voor? Zo voerden
Amazon en Google eerder al een harde strijd om hosting provider
te worden van Cerner, om daarmee een opslagplek te bieden
voor 250 miljoen medische dossiers. Amazon won uiteindelijk
deze slag11. Inmiddels zijn er in de afgelopen jaren diverse
overeenkomsten gesloten door zorginstellingen en -aanbieders met
techgiganten voor de opslag, toegang en analyse van medische
data. In bepaalde gevallen, afhankelijk van de voorwaarden van de
overeenkomsten, hebben techgiganten ook toegang tot persoonlijk
identificeerbare gezondheidsinformatie zonder medeweten
van patiënten of artsen. Het vooruitzicht dat techgiganten
enorme hoeveelheden medische dossiers verzamelen, heeft
tot bezorgdheid geleid bij wetgevers, patiënten en artsen. Zij
vrezen dat de persoonlijke gegevens door deze techgiganten
kunnen worden gebruikt zonder medeweten of toestemming
van de consumenten, of op manieren waarop ze niet zouden
kunnen anticiperen. Zo veroorzaakte de onthulling van Google's
Project Nightingale, een samenwerking voor gegevensopslag met
Ascension health, bijvoorbeeld een publieke verontwaardiging
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vanwege potentiële privacyschendingen. Kortom, het vertrouwen
in techgiganten voor het beheren van gezondheidsdata is niet altijd
groot, al lopen de uitspraken hierover uiteen in diverse studies12,13.
De samenwerkingen brengen ook risico’s met zich mee die
verder gaan dan enkel gegevensbescherming en privacy.
Zullen deze bedrijven bijvoorbeeld poortwachters worden van
waardevolle gezondheidsdatasets die ze zelf opbouwen? Welke
nieuwe vooroordelen kunnen de zorg binnensluipen, doordat
bepaalde technologieën, zoals iPhones, alleen door bepaalde
sociaaleconomische segmenten van de bevolking worden
gebruikt? Welke rol gaan deze bedrijven, die al zo machtig zijn in
andere sectoren van de samenleving, spelen in het vormen van
de agenda voor de toekomst van de zorg15? Als tegenbeweging
van deze macht bij de techgiganten zien we daartoe bijvoorbeeld
federatieve datamodellen ontstaan, iets waar we vorig jaar ook al
over schreven16. Zo beheert het European Health Data Evidence
Network (EHDEN) samen met partners de zorgdata in 12 Europese
landen en van meer dan 200 miljoen patiënten om op grote schaal
patiëntendata te gebruiken om nieuwe inzichten te genereren in
gezondheid, ziektes, behandelingen, geneesmiddelen of medische
procedures17.

Techgiganten in de zorg: vriend of vijand?
Techgiganten brengen een enorme innovatiekracht, bestaande uit
kennis, kunde en kapitaal, om de digitale transformatie van de zorg
te versnellen. De groeiende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt
en de veranderende maatschappelijke context en zorgbehoeftes
vragen om innovatie, nieuw zorgaanbod en slimme oplossingen.
Daarentegen brengt de opkomst van de techbedrijven in de zorg
ook bedreigingen met zich mee. De gezondheidszorg is ingewikkeld
en niet te vergelijken met de tech-wereld. Feit blijft dat de
techgiganten hun opmars aan het maken zijn. Aan de zorg nu de
keuze om te gaan concurreren of samenwerken en co-creëren met
deze nieuwe spelers.
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Advanced Therapeutics
In technology, whatever can
be done will be done
Andrew S. Grov
Advanced therapeutics beschrijft een beweging waarin
technologische ontwikkelingen plaatsvinden die leiden tot
nieuwe en/of verbeterde behandelmethoden. Veelal liggen hier
geavanceerde onderzoeksmethoden aan ten grondslag.
Advanced therapeutics bestaan uit gloednieuwe, succesvolle
technieken die de wetenschap en technologie een stap verder
brengen1. De ontwikkelingen binnen advanced therapeutics
leiden namelijk tot innovatieve, (kosten)effectieve therapieën
en dragen bij aan het verhogen van de kwaliteit van de
gezondheidszorg. Deze doorbraken strekken zich uit van nieuwe
genetische technieken tot stamceltechnologie, digital therapeutics,
regeneratieve weefseltherapie en Human Digital Twins (zie ook
editie 2020)2-5. In theorie worden patiëntuitkomsten verhoogd,
neveneffecten voorkomen en zorgkosten verlaagd2-6.
De markt voor advanced therapeutics is groeiende. De
marktwaarde bedraagt in 2021 $7,9 miljard en dit stijgt naar
verwachting tot een bedrag van $21,2 miljard in 20281. De markt
voor primaire celculturen maakt evenwel een grote groei door7,8.
Ook de markt voor CRISPR-Cas9 gene-editing, een nieuwe manier
om DNA aan te passen, wordt aanzienlijk groter: de marktwaarde
neemt toe van $2,1 miljard in 2021 naar $7,4 miljard in 20289.
Drijvers

Belemmeringen

Toepassingen van advanced therapeutics vragen om grote
investeringen, maar beloven ook grote verbeteringen in de
zorg. Gentherapieën sluiten bijvoorbeeld aan bij de vraag naar
personalised medicine. Echter, de grote behoefte aan bewijslast en
hoge investeringskosten remmen tegelijk de trend. Desondanks
is er veel (gezondheids)winst te behalen wanneer een toepassing
werkt en aansluit bij de zorgvraag.

Bionaut Labs, een start-up uit Los Angeles, ontwikkelt
een apparaat ter formaat van een broodkruimel dat
dokters kunnen injecteren in de ruggengraat of in de
schedel van een patiënt. Door middel van magneten kan
de arts het apparaat naar de juiste locatie sturen, zodat
het hulpmiddel vervolgens exact de juiste dosis van
een medicijn kan afgeven. De medicatie kan dankzij de
techniek gerichter worden toegediend, met als gevolg dat
de rest van het lichaam niet onnodig wordt aangetast.
Het doel is om goedgekeurde medicatie toe te dienen en
hiermee hersentumors te bestrijden.
Toch is het idee waarop het apparaat
is gebaseerd niet volledig nieuw.
Bionaut Labs is echter het eerste
bedrijf dat het idee werkelijkheid
gaat maken. De organisatie verwacht
in 2023 te starten met klinische
proeven.
www.bionautlabs.com
Toepassingen van advanced therapeutics zullen de
gezondheidszorg hervormen en kansen bieden voor nieuwe
behandelmethoden. De eerste grote doorbraken zijn reeds
gemaakt10. Het blijft van belang om te waarborgen dat nieuwe
therapieën ten goede komen van de patiënt en niet leiden
tot excessief hoge kosten. Uiteindelijk dragen deze nieuwe
behandelmethoden zo bij aan persoonlijkere zorg.
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VERDIEPING

Continue pijnstilkatheter
Patiënten die herstellende zijn van een darmoperatie na dikke
darmkanker krijgen vaak morfine tegen de pijn. De bijwerkingen
die deze pijnstiller met zich meebrengt, zoals misselijkheid en
verwardheid, kunnen gevaarlijk zijn voor de patiënten, die meestal
boven de 70 jaar oud zijn. Bovendien speelt het probleem van
opiaatverslavingen ook steeds meer op. In het VieCuri Medisch
Centrum in Venlo maken ze sinds enkele jaren daarom gebruik
van een slim alternatief: de continue pijnstilkatheter. Bij deze
behandelmethode wordt er meteen na de ingreep een dun
slangetje in de wond geplaatst, dat over het buikvlies loopt en
aangesloten wordt op een vacuümpompje. Via het pompje wordt
er continu een pijnstillend middel, anders dan morfine, naar de
plek gebracht waar de zenuwen zich bevinden die voor de meeste
pijn zorgen. Het pompje geeft gedurende 72 uur het pijnstillende
middel af. Daarna wordt het slangetje en pompje eenvoudig
verwijderd. De continue pijnstilkatheter heeft als resultaat dat
patiënten weinig pijn voelen, niet meer misselijk zijn, geen
obstipatie meer hebben en snel weer mobiel zijn, zodat zij thuis
rustig aan hun herstel kunnen werken. Mede door de fanatieke
inzet van Jeroen Vogelaar, chirurg-oncoloog bij VieCuri, werd de
pijnstilkatheter al snel breed ingezet binnen het VieCuri en sleepte
de innovatie de zilveren Zinnige Zorg Award en publieksprijs binnen
van VGZ.
Aanleiding & implementatie
Het medische technologiebedrijf Pajunk was al enige tijd bezig met
het onderzoeken van de inzet van hun pijnstilkatheter. Op basis van
bestaande literatuur en eigen onderzoek kwamen zij erachter dat
de bestaande katheters vaak op de verkeerde plek in het lichaam
worden geplaatst. Pajunk concludeerde dat de katheter op het
buikvlies neergelegd moest worden, waar de viscerale takken
lopen die onder andere bij darmkankerpatiënten na de operatie
veel pijn veroorzaken. ‘’Ik was al eerder bij een paar verschillende
ziekenhuizen binnengelopen met ons idee maar sommige artsen
geloofden er niet in. Je moet de juiste persoon treffen die openstaat
voor experimenteren en innovatie’’, vertelt Elly Roos, regiomanager
bij Pajunk. Die persoon vond zij in chirurg-oncoloog Vogelaar, wiens
enthousiasme voor dergelijke innovatievraagstukken breed bekend
was in het ziekenhuis.

Al snel na het eerste contact tussen Vogelaar en Roos werd eind
2018 een door Pajunk gefinancierde pilot opgezet met 10 dikke
darmkankerpatiënten, die voor hun herstel na de operatie gebruik
maakten van de continue pijnstilkatheter. Voor dit traject werd
binnen VieCuri een intern protocol gevolgd binnen een speciaal
opgezette commissie, waar onder meer een materiaaldeskundige,
technicus, apotheker, anesthesist en specialist Vogelaar zelf in
zat. Samen ontwikkelden zij een risico-inventarisatie model, waar
een score uit rolde die de betrouwbaarheid en veiligheid van de
katheter aangaf. Toen duidelijk werd dat de behandeling veilig
was, kon de pilot echt van start gaan. Toch bleef er bij interne
collega’s in het begin nog veel scepsis bestaan over deze nieuwe
manier van postoperatief herstel. Vogelaar: ‘’Je hebt altijd mensen
die terughoudend zijn wat betreft zorgvernieuwing. Om die reden
ben ik dan ook altijd de eerste twee keer na een operatie van een
collega meteen gaan kijken of alles gelukt was, om te laten zien
dat ik betrokken was en om te kijken of er nog iets beter kon in
het proces. Ook heb ik voor onze verpleegkundigen presentaties
gehouden en via hun WhatsApp groep filmpjes ingesproken om
uitleg te geven bij de pijnstilkatheter. Op een gegeven moment
krijgen mensen vertrouwen in de technologie en zien ze in de
praktijk dat het veilig is. Ook moet je simpelweg handigheid krijgen
in een nieuwe techniek. Waar het plaatsen van de katheter in
het begin misschien wel 5-10 minuten duurde, zijn we nu binnen
3 minuten klaar.’’ Het belang van een enthousiaste kartrekker
die ook op de vloer actief is bleek van groot belang, vindt ook
Roos: ‘’Wat voor veel vertrouwen heeft gezorgd was het continu
betrokken houden van alle belanghebbenden, van de chirurgen,
tot de anesthesisten, tot het personeel op de afdeling waar de
patiënten terecht komen na de operatie. Niet voor niets werd
de katheter op enig moment de ‘Vogelaar-katheter’ genoemd.
Criticasters werden omarmd, want die hielden je scherp. Als
iedereen goed geïnformeerd wordt, komt er vanzelf enthousiasme.
Zeker als je op een gegeven moment ziet dat patiënten met
morfine na de operatie liggen te spugen op het ziekenhuisbed en
vergelijkbare patiënten bij gebruik van de pijnstilkatheter op de
kamer aan tafel rustig zitten te eten.’’
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Vanwege de positieve resultaten werd de pijnstilkatheter in 2019 als
common care bestempeld binnen VieCuri. Die positieve resultaten
uitten zich op het gebied van zinnige zorg in het feit dat patiënten
gemiddeld genomen één tot twee dagen eerder naar huis mochten
na operatie, wat zeker in tijden van de coronapandemie een groot
gewin was. In lijn met de Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)
trend kon de business case snel opgemaakt worden. ‘’Waar een
katheter met pomp rond de €85 kost, reken je voor het bezetten
van een ziekenhuisbed al snel €300 tot €400 per dag. Dus die som
is snel gemaakt,’’ aldus Vogelaar. Maar wat nog veel belangrijker
werd bevonden waren de lovende reacties vanuit de patiënten zelf.
Neem gepensioneerd natuurkundig ingenieur Otto Groen, die begin
januari 2021 geopereerd werd aan zijn dikke darm na de diagnose van
kanker en herstelde met behulp van de continue pijnstilkatheter. ‘’Ik
zag vooraf op tegen de narcose en de eventuele gevolgen daarvan,
maar dokter Vogelaar stelde me gerust; met een nieuwe vorm van
plaatselijke pijnstilling is er weinig kans op bijwerkingen. Het gaat hier
om een innovatie die mede door dokter Vogelaar zelf is ontwikkeld
en inmiddels ook elders wordt ingezet. Als technicus spreekt me
dat uiteraard aan’’, aldus Groen. De pijnstilkatheter bleek een waar
succes, vertelt Groen: ‘’Ik kwam redelijk monter bij uit de narcose. En
hoewel het best een pittige ingreep is, kom je door die nieuwe manier
van pijnstilling, waarbij je nauwelijks pijn voelt, snel weer in beweging.
De dag erna liep ik alweer. Na drie dagen was ik zo goed hersteld dat
ik naar huis mocht. Even het slangetje eruit halen, pompje loskoppelen,
paar tabletjes mee voor als ik toch nog wat pijn zou ervaren, en weg
was ik. Die pillen heb ik trouwens niet gebruikt, de paracetamol
volstond. Thuis werk je dan rustig verder aan je herstel.’’

Toekomstperspectief
Inmiddels wordt mede door de positieve reacties vanuit de
zorgprofessionals en patiënten de continue pijnstilkatheter in
verschillende ziekenhuizen ingezet, in Nederland maar ook in België
en Duitsland. De buitenlandse interesse werd gewekt toen op een
virtueel congres van The European Society of Regional Anaesthesia
and Pain Therapy Vogelaar een webinar mocht geven voor meer dan
duizend vakgenoten. Voor de verdere productontwikkeling wordt
ingezet op het ontwerpen van nieuwe pompen met een geïntegreerde
schaalverdeling, waarbij het inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel van
het pijnstillend middel op enig moment al afgegeven is. Ook zijn
er nu katheters met een dikkere wanddikte. ‘’Dit zijn geen radicale
vernieuwingen maar ik denk dat dat ook niet nodig is. Als een eenvoud
goed functioneert moet je het zo laten’’, licht Roos toe. Op medisch
gebied zou Vogelaar graag zien dat de katheter in de toekomst
breder ingezet kan worden: ‘’We gebruiken de pijnstilkatheter om
verschillende redenen nu alleen nog bij kijkoperaties. Maar soms
volstaat een kijkoperatie niet, bijvoorbeeld wanneer er verklevingen
aanwezig zijn na eerdere operaties, of de ligging van de tumor
maakt dat er verschillende organen losgemaakt moeten worden. In
zulke gevallen moeten we overgaan op een echte buikoperatie. Het
zou mooi zijn als we de katheter hier in de toekomst ook bij kunnen
gebruiken. Technisch vraagt dat om wat aanpassingen omdat de
katheter, of katheters, dan ook anders moet(en) liggen en er dan ook
standaard katheters op voorraad moeten zijn op de OK.’’ Ook zou de
pijnstilkatheter ingezet kunnen worden bij het herstel van andere
type operaties, zoals schouderoperaties, longoperaties en operaties
voor scoliose, waar ze in het Martini Ziekenhuis in Groningen al
ervaring mee hebben. ‘’We zijn continu aan het onderzoeken en
experimenteren waar we de pijnstilkatheter in kunnen zetten om zo de
beste postoperatieve zorg met de hoogst mogelijke kwaliteit van leven
voor zoveel mogelijk patiënten te kunnen bieden,’’ besluit Roos.

Continue pijnstilkatheter
Jeroen Vogelaar is chirurg-oncoloog bij VieCuri Medisch Centrum met als voornaamste aandachtsgebieden
mammachirurgie en colorectale chirurgie. Elly Roos-Swarthoff is regiomanager voor de Nederlandse markt
bij Pajunk en productspecialist onder andere op het gebied van pijnstilkatheters.
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Nanotech

Nanotechnology is manufacturing
with atoms
William Powell
Nanotechnologie omvat alle technologie met een grootte tussen
de 0,1 en 100 nanometer (een miljardste van een meter).
Nanotechnologie is hiermee vaak kleiner dan de gemiddelde
grootte van een virus. Desondanks beslaat nanotech een groot
en divers terrein met veel toepassingen in de gezondheidszorg:
nanotech speelt bijvoorbeeld een rol bij diagnostiek, reparatie,
therapie, microchirurgie en het afleveren van medicatie en andere
middelen in het lichaam.
De huidige voordelen en toepassingen van nanotech zijn divers en
de potentie van het veld is groot. Verbeteringen van bestaande
diagnostische technieken, zoals betere contrastvloeistoffen door
middel van nanopartikels leiden tot accuratere diagnostiek1,2.
Nanodeeltjes zijn effectief bij behandelingen vanwege hoge
mobiliteit en hoge reactiviteit3. Ze zijn klein genoeg om de
meeste biologische barrières te passeren en door een hoger
reactieoppervlak vinden reacties sneller plaats. Dit maakt dat
medicatie op nanoniveau een hogere biologische beschikbaarheid
heeft en selectiever gestuurd kan worden3. Daardoor kan met een
lagere dosis hetzelfde lokale effect bereikt worden, met minder
bijwerkingen tot gevolg. Ook kan specifieke informatie worden
opgehaald door het implanteren of inslikken van nanorobots
en -sensoren. Onder andere tijdens de behandeling tegen
verschillende soorten kanker wordt nanotechnologie ingezet4. Een
andere toepassing betreft de ontwikkeling van nanozymes; dit zijn
nanomaterialen die zich gedragen als biologische eiwitten5. Het
gebruik van biomedische nanotechnologieën is tot slot waardevol
op het gebied van 3D-botprinten en bioprinting: dankzij nanotech
is het mogelijk om hiërarchische structuren en samenstellingen van
de botgerelateerde weefsels te produceren6. Kortom, nanotech
resulteert in gepersonaliseerde, effectievere en efficiëntere zorg
om daarmee de kwaliteit van de geleverde zorg te vergroten7-9.
De mondiale markt van nanotech is groeiende: in 2020 bedraagt
de marktwaarde $75,8 miljard en dit bedrag neemt toe tot een
marktwaarde van $290,9 miljard in 2028. De jaarlijkse groei
bedraagt ruim 18% en wordt aangedreven door de toenemende

Vaxxas heeft nanopatch-vaccins ontwikkeld: vaccins zonder
naalden. Nanodeeltjes in een nanovezelpleister worden
gebruikt om het vaccin rechtstreeks in de immuuncellen in
de huid aan te brengen. Uit onderzoek blijkt dat de techniek
efficiënt en effectief is en de kans op infecties verkleint.
Onder andere voor mensen met een angst voor naalden is
de techniek veelbelovend. Vaxxas maakt daarnaast gebruik
van een dry-coating die ervoor zorgt dat de vaccins niet of
minder koeling nodig hebben tijdens opslag en transport. De
techniek brengt dus niet alleen voordelen met zich mee voor
patiënten, maar ook de logistiek wordt versimpeld.
www.vaxxas.com

Dankzij de nieuwe techniek die wetenschappers van het
Imperial College London hebben ontworpen, is het nu
makkelijker om tumoren te traceren. Dankzij fluorescerende
nanotech krijgen kwaadaardige cellen een gloeiende
kleur. Als gevolg hiervan worden diagnoses niet enkel
makkelijker om vast te stellen, maar ook accurater en
meer waarheidsgetrouw. De bioharmonophores zijn niet
de eerste fluorescerende instrumenten. Eerder was het
echter moeilijker om tumoren te onderscheiden van gezond
weefsel en de technologie was minder nauwkeurig. Het
huidige onderzoek richt zich op zebravisembryo’s, maar de
technologie kan - na verder onderzoek - ook waardevol zijn
voor menselijke kankerpatiënten16.
www.imperial.ac.uk
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Onderzoekers van Stanford University hebben een grote
stap gezet in het ontwikkelen van injecteerbare gels die
gedurende een bepaalde periode medicatie loslaat. Tot
voor kort werden injecteerbare gels te snel afgebroken
door het lichaam, maar het is de onderzoekers nu gelukt
om temperatuurresistentie te bereiken. De gel bestaat uit
polymeren en nanodeeltjes. De componenten hebben een
krachtige affiniteit en kunnen de watermoleculen samen
verdringen, met als gevolg dat de gel ontstaat. Zodra de
gel geïnjecteerd is, laat deze op het juiste moment een
dosis medicatie los en is het voor patiënten niet nodig
om dagelijks of wekelijks te worden behandeld. Dit is fijn
voor de patiënt en het brengt tevens voordelen mee voor
zorginstellingen en -professionals. Als de nieuwe techniek
succesvol blijkt tijdens klinische proeven, kan de gel onder
andere worden gebruikt in de behandeling tegen HIV en
malaria15.

De Atmo Gas Capsule is een smart pill die de gassen in de
menselijke darm kan onderzoeken. Na inname kunnen
de sensoren eventuele aandoeningen opsporen: de
capsule kan bijvoorbeeld de aanwezigheid van schadelijke
stoffen registreren en deze vervolgens ook melden.
De Atmo Gas Capsule kan, als gevolg hiervan, worden
gebruikt bij het diagnosticeren van gastro-intestinale
infecties of voedselintoleranties. De techniek maakt het
daarmee ook mogelijk om
gepersonaliseerde diëten op
te stellen om gebruikers van
hun eventuele klachten af te
helpen. Twintig procent van
alle mensen heeft immers
last van gastro-intestinale
stoornissen. Voor hen kan de
techniek van grote waarde
zijn.

www.stanford.edu

www.atmobiosciences.com

vraag, technologische vooruitgang en de grote hoeveelheid
investeringen in onderzoek4. Oncologie is het medisch veld waar
momenteel het meeste gebruik wordt gemaakt van nanotech. De
grootste groei wordt echter verwacht binnen het cardiovasculaire
segment vanwege de grote ontwikkelingen op dit gebied,
bijvoorbeeld rondom stents met nanostructuren en nanoimplantaten om vaatstructuren te doen regenereren10-14.
Drijvers

Belemmeringen

De toepassingen van nanotech hebben vaak nog gebreken
en worden geremd door beperkende wet- en regelgeving.
Daarnaast liggen er voor de gehele trend nog uitdagingen in
de potentiële toxiciteit van nanodeeltjes: nanopollution. De
technologie ontwikkelt zich in de zorg echter constant. Door grote
investeringen in nanotech is het mogelijk om behoeftes op te

vangen. Ook farmaceutische bedrijven worden gestimuleerd om
te investeren in nanotech, door verlopen patenten opnieuw te
registreren als nanotech.
Nanotechnologie kent een enorme potentie om bij te dragen aan
toekomstgerichte zorg en ondersteuning: nanotech maakt het
immers mogelijk om (bestaande) technieken en therapieën te
verbeteren en deze vervolgens goedkoper en meer betrouwbaar
te maken. De grote reactiviteit en mobiliteit van nanodeeltjes
die hen zo effectief maken, geven echter reden tot zorg over
nanopollution van de leefomgeving en toxiciteit voor mensen.
Terwijl wetenschap en maatschappij dit probleem proberen op
te lossen, draagt nanotechnologie bij aan de bewegingen van de
bionic human en autonomic systems.
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Software-as-a-drug
We are on the verge of a digital
revolution across every aspect of the
healthcare sector, from the lab bench
to the patient’s bedside
Vas Narasimhan
Software-as-a-drug beschrijft een beweging naar evidence-based
therapeutische interventies voor patiënten door middel van een
softwareprogramma met als doel om medische aandoeningen of
ziekten te voorkomen, managen of behandelen. Software-as-adrug toepassingen zijn klinisch gevalideerd, vallen onder strengere
regulering en zijn vaak enkel op recept van een medisch specialist
verkrijgbaar.
Software-as-a-drug wordt met name toegepast om een
verandering in gedrag of levensstijl te bewerkstelligen. De
behandeling is vaak gebaseerd op evidence-based psychologischeof gedragsinterventies, zoals cognitieve gedragstherapie1. Op
dit moment worden software-as-a-drug toepassingen vooral
gebruikt voor de behandeling van psychische aandoeningen
zoals drugsverslaving en slapeloosheid2-4. In feite zijn echter alle
aandoeningen waar gedrag en/of levensstijl een rol in spelen
mogelijk te behandelen met software-as-a-drug5-7. Software-asa-drug kan worden toegepast als zelfstandige behandeling ter
vervanging van of aanvulling op reguliere zorg8. De technologie
kan de therapietrouwheid vergroten en zo de effectiviteit van de
reguliere behandeling vergroten8.
De software-as-a-drug beweging valt binnen de grotere groep van
Digital Therapeutics. De marktwaarde van Digital Therapeutics
groeit naar verwachting: het gaat om een toename van $4,4
miljard in 2021 naar $19,1 miljard in 20288.
Drijvers

Belemmeringen

Met name in de vergoeding en opname in behandelrichtlijnen
is nog weinig plaats voor software-as-a-drug. Daarnaast heerst
veel onwetendheid en terughoudendheid in de medische wereld.

Oxitone is een digitale behandelmethode die biosensoren
combineert met continue data-analyses om gebruikers te
ondersteunen vanuit huis. Gebruikers dragen de biosensoren
om hun pols en door middel van online software en een
app is de data vervolgens uit te lezen. Oxitone maakt
gebruik van kunstmatige intelligentie om zorgverleners
te helpen bij het nemen van de juiste beslissingen, met
als gevolg dat zorgprocessen efficiënter verlopen en de
bijbehorende kosten afnemen. Ook voor patiënten brengt
Oxitone voordelen met zich mee: in noodsituaties worden
zij snel geholpen en hun gevoelens van stress en angst
kunnen hierdoor afnemen. Onder andere mensen met
hart- en vaatziekten, slaapapneu
en psychische klachten kunnen
worden geholpen door de digitale
methode. De effectiviteit van de
biosensoren van Oxitone is door
middel van onderzoek aangetoond
en inmiddels zijn de sensoren
goedgekeurd door de FDA.
www.oxitone.com
Desondanks groeit de acceptatie, mede door het toenemende
bewijs, de potentie om het zorgsysteem te ontlasten en
stimulerende beleidsontwikkelingen9.
De ontwikkeling en het gebruik van software-as-a-drug
toepassingen is in opkomst. Software-as-a-drug biedt de
mogelijkheid om op een goedkope manier de effectiviteit van
bestaande behandelingen te vergroten. Daarnaast biedt de
schaalbaarheid en toegankelijkheid van software-as-a-drug
de mogelijkheid om evidence-based, niet-farmacologische
behandelingen eenvoudig naar miljoenen mensen te brengen.
Software-as-a-drug ondersteunt de beweging naar een
empowered patient.
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VERDIEPING

ReMIND
Veel hersentumorpatiënten hebben na behandeling moeite
met het oppakken van hun gezinsleven of werk. Klachten zijn
bijvoorbeeld vergeetachtigheid tot concentratiestoornissen. De
ReMind-app biedt een revalidatieprogramma om deze klachten te
verminderen. Deze app geeft tips en strategieën om de cognitieve
problemen in het dagelijks leven op een andere manier op te
lossen en bevat ook een speciaal ontwikkelde concentratietraining
game. Recentelijk werd een eerste klinische praktijkproef met
ReMind succesvol afgerond10.
Aanleiding & implementatie
Begin jaren ‘00 werd er veel onderzoek gedaan naar cognitieve
revalidatie na beroertes en traumatisch hersenletsel.
Hersentumoren waren echter zelden het onderwerp van
dergelijke studies. In 2003 ontwikkelden Margriet Sitskoorn,
klinisch neuropsycholoog bij het UMCU (nu hoogleraar Klinische
Neuropsychologie Tilburg University (TiU)) en Karin Gehring,
neuropsycholoog en nu senior onderzoeker bij het Elisabeth
Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) en TiU, een face-to-face cognitieverevalidatieprogramma speciaal voor hersentumorpatiënten
en testte dit via een randomized controlled trial (RCT) bij 140
patiënten in Nederland. Ze waren de eersten die met een
grondig wetenschappelijk onderzoek aandacht besteedden
aan de behandeling van de cognitieve problemen bij
hersentumorpatiënten ‘’Het onderzoek werd veel groter dan op
voorhand verwacht en nam ook meer tijd in beslag. Maar het
harde werken werd wel beloond: Het programma bleek positieve
effecten te hebben op zowel het geheugen als de concentratie
van de deelnemers en hun vermoeidheid was sterk afgenomen.
De resultaten werden gepubliceerd in een gerenommeerd
wetenschappelijk tijdschrift11-13 en bekroond met een nationale
en een internationale prijs vanwege het belang van de nieuwe
inzichten voor deze patiëntgroep. Tot op de dag van vandaag is het
nog steeds het grootste onderzoek rondom cognitieve revalidatie
bij mensen met hersentumoren’’, licht Gehring toe.
Na afronding van de studie in 2010 bleef het even stil, al bleven
artsen en patiënten maar vragen naar het revalidatieprogramma.
Maar het oorspronkelijke programma was erg intensief en kostbaar
om in te zetten, en soms ontoegankelijk voor patiënten omdat ze

bijvoorbeeld niet gemakkelijk kunnen reizen. Met de versterking
van Petra Hoogendoorn, partner van een hersentumorpatiënt,
aan het team werd een doorbraak gerealiseerd. Dankzij haar
crowdfund-actie (Stichting ’t Hoofdgerecht) en bijdragen vanuit
het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en CBusineZ kon het
programma worden vertaald naar een werkzame iPad app,
genaamd ReMind. De inhoud van het oorspronkelijke, succesvolle
revalidatieprogramma werd vrijwel volledig omgezet naar
de app. Bij de ontwikkeling van deze app waren vele partijen
betrokken, van patiënten en partners tot zorgprofessionals en van
wetenschappers tot softwareontwikkelaars, tekstschrijvers en een
filmmaker.
In 2015 was de app klaar voor gebruik en werd middels een
subsidie vanuit ZonMw de financiële ruimte gecreëerd voor
twee studies in het ETZ14,15. ‘’Op basis van feedback die we
ontvingen vanuit de patiënten tijdens de pilot verbeterden we
de app. Zo kregen we al snel terug dat de oefeningen te simpel
waren, waarna we extra oefeningen hebben toegevoegd met
een hogere moeilijkheidsgraad’’, legt Gehring uit. Inmiddels is
een RCT afgerond bij het Haaglanden MC, Erasmus MC en ETZ15.
Ook hier kwamen interessante inzichten uit naar voren. Gehring:
‘’We hadden in beide groepen zo’n 20-25 mensen geïncludeerd,
waarbij de deelnemers aan ReMind gemiddeld 86% van de hele
strategietraining en 91% van de game hadden doorlopen! Wat
belangrijk was, was dat na afronding van het onderzoek 100%
van de deelnemers aangaf dat ze een app geschikt vonden voor
cognitieve revalidatie, 90% vond de app goed tot uitstekend en nog
eens 95% zou de app aanraden aan andere hersentumorpatienten.
De conclusie van het onderzoek was dat ReMind nuttig en
behulpzaam kan zijn als de timing ervan aangepast wordt aan de
behoefte van de patiënt.”
Ondanks de positieve resultaten waren collega zorgprofessionals
nog sceptisch over inzet van een digitale toepassing voor
cognitieve training. Maar ook zij werden al snel overtuigd toen
aangetoond werd dat de app grote voordelen kan bieden voor de
patiënt, niet alleen omdat patiënten aangaven baat bij ReMind
te hebben, maar ook omdat patiënten nu niet meer zo vaak
naar het ziekenhuis hoeven te komen. Reizen is namelijk een
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groot probleem voor veel hersentumorpatiënten. Bovendien sprak
het blended care model van de app-gebaseerde behandeling sterk
aan, waarbij persoonlijke aandacht is toegevoegd aan de technische
oplossing. Recent is ook nog een klinische praktijkproef afgerond.
Binnen het ETZ en CZ gingen patiënten thuis in hun eigen tempo
met de ReMind-app aan de slag, onder telefonische begeleiding
van verpleegkundig specialisten. Op basis hiervan is ook een geheel
ingericht klinisch zorgpad vormgegeven, als basis voor uitrol in andere
ziekenhuizen10. “Daarnaast lopen ook nog twee pilots met de app
met een Engelstalige variant in samenwerking met de University of
California, San Francisco16,17. En er is nog meer interesse vanuit andere
gerenommeerde buitenlandse universiteiten en centra!”, zo vertelt
Gehring.
Toekomst
Inmiddels onderscheidt ReMind zich van andere eHealth cognitieve
revalidatieprogramma’s omdat de app wetenschappelijk is
gevalideerd, maar ook omdat hij gericht is op veel uitleg geven,
strategieën leren en oefenen in het dagelijks leven. Echter, om tot
grootschalig uitrol van de app en vergoeding door zorgverzekeraars
te komen is het is het wenselijk om de toegevoegde waarde van
de interventie nog nadrukkelijker aan te tonen. Zo beogen de
ontwikkelaars de kosten maar ook de opbrengsten van het gebruik
van de app inzichtelijk in kaart te brengen. “In onze praktijkproef
hebben we kunnen leunen op de goodwill vanuit de verpleegkundigspecialisten in de deelnemende ziekenhuizen, maar uiteindelijk zal
de app geïntegreerd moeten worden binnen de bestaande klinische
paden’’, aldus Gehring. Een goed opgezette kosteneffectiviteitsanalyse
helpt bovendien om de maatschappelijke business case nog beter aan
te tonen bij bijvoorbeeld financiers.

‘’Daarnaast blijven we zoeken naar een structurele bekostiging
binnen de bestaande zorgpaden. We zien gelukkig al steeds meer
zorgverzekeraars die waarde hechten aan het feit dat patiënten door
bepaalde interventies eerder naar huis of werk kunnen. Maar ook voor
zaken als het compatibel maken van de app voor devices anders dan
de iPad en het verkrijgen van een CE-keurmerk door te voldoen aan de
MDR-richtlijnen, zijn we op dit moment nog op zoek naar financiering’’
legt Gehring uit. Daartoe worden ook concrete plannen gemaakt
voor toepassing en onderzoek van de app bij andere patiëntgroepen
die vergelijkbare (milde tot matige) cognitieve problemen ervaren,
zoals na borstkanker of bij andere hersenaandoeningen, zodat ook
deze baat kunnen hebben bij het cognitieve revalidatieprogramma.
Gehring: “Op die manier kunnen we de business case makkelijker
sluitend maken, maar kunnen we de impact van ReMind nog verder
groten. Met als doel om de kwaliteit van leven van zoveel mogelijk
patiënten te verhogen!”

ReMIND
Aan de wieg van ReMind staat onder meer Karin Gehring, onderzoeker/neuropsycholoog op de afdeling
neurochirurgie bij het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (expertisecentrum Hersentumoren) en departement
Cognitieve Neuropsychologie van Tilburg University. In 2010 promoveerde zij op het cognitieve programma
dat de basis vormde voor ReMind. ReMind is nu in handen van stichting ’t Hoofdgerecht, welke gevormd
wordt door Petra Hoogendoorn (o.a. patiëntvertegenwoordiger en onderzoeker bij het National eHealth
Living Lab), Karin Gehring, Peter Boonstra (filmmaker en creatief directeur) en Renate Arisz-Versteeg
(juridisch adviseur).
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ZORGFASE 5

Controle & Monitoring
CONTROLE omvat het verifiëren van de juiste
werking van behandelingen en begeleiding
bij patiënten en het naleven van bepaalde
voorschriften.

MONITORING kan een hulpmiddel zijn
bij zowel de controle, het volgen van
voortgang, als het reactief realiseren
van het naleven van voorschriften.

Binnen deze zorgfase herkennen
wij de volgende drie technologische
bewegingen:

• Remote Monitoring
• Robotic Care
Cyber Security

CONTROLE & MONITORING

Remote Monitoring
Telemedicine will become the core
methodology of healthcare delivery in
the future. That is where we are going to
get the efficiencies we need to provide
affordable care
Yulun Wang
Remote monitoring omvat technologieën waarmee
zorgprofessionals patiënten op afstand kunnen monitoren.
Remote monitoring geeft patiënten veel regie en mogelijkheden tot
participatie1,2. Verschillende toepassingen van remote monitoring
worden ingezet om herstel te bevorderen en achteruitgang van
aandoeningen te voorkomen. Patiënten en zorgprofessionals
worden direct geïnformeerd en kunnen tijdig beslissingen
nemen in het zorgproces3,4. Een ander voordeel van monitoring
op afstand is dat de patiënt langer thuis kan blijven, waardoor
onder andere de kans op infecties wordt verkleind5,6. Ook in
de klinische setting kan remote monitoring zorgprofessionals
helpen eerder in te grijpen7. Hierdoor vermindert het aantal
(her)opnames, de opnameduur en de zorglast8. Daarnaast wordt
niet alleen de kwaliteit van leven van de patiënt, maar ook de
veiligheid, efficiëntie en effectiviteit van de zorg bevorderd3,4,9-12.
De kwaliteit van de zorg en autonomie van de patiënt worden
gestimuleerd11,13 en de toepassing van de technologie draagt
daarmee uiteindelijk bij aan verbeterde medische uitkomsten12,14
en lagere zorgkosten3,4,11,15,16.
De mondiale martkwaarde van patient remote monitoring
bedraagt in 2021 $1,2 miljard. Naar verwachting stijgt dit tot $4,1
miljard in 202817,18. In 2017 werden ruim 16,5 miljoen patiënten op
afstand gemonitord. Naar verwachting stijgt dit aantal naar 83,4
miljoen in 202319. In 2017 gebruikten 10,7 miljoen patiënten hun
eigen smartphone of tablet als toepassing van remote monitoring.
Naar verwachting groeit dit naar 40,3 miljoen in 202319.
Drijvers

Belemmeringen

BioBeat heeft een nieuw hulpmiddel, de Ambulatory
Blood Pressure Monitoring (ABPM), gelanceerd dat de
bloeddruk van de patiënt op ieder moment van de dag kan
meten, zonder dat er een bovenarmmeter aan te pas komt.
Patiënten dragen een wegwerpmonitor op hun borstkas
en de techniek zorgt ervoor dat er geen zorgverlener
aanwezig hoeft te zijn om een real-time beeld te krijgen
van de situatie van de patiënt. De patiënt ontvangt alle
data van de ABPM in een app en zijn/haar behandelaar
heeft toegang tot een digitaal rapport. Zowel de patiënt
als de zorgprofessional
kunnen hierdoor data over
de hartfunctie inzien en
ingrijpen als dat nodig is.
Uiteindelijk hoopt BioBeat
bij te dragen aan een afname
van het aantal mensen dat
overlijdt als gevolg van een
hartaandoening.
www.bio-beat.com
De mogelijkheden om mensen op afstand te monitoren nemen
toe, onder andere omdat het aantal chronisch zieken stijgt en
kwetsbaren steeds langer thuis wonen. Als gevolg hiervan neemt
de druk op het zorgsysteem toe. De meetapparatuur komt achter
de voordeur van het individu, maar ondanks de twijfels rondom
privacy groeit de acceptatie voor remote monitoring. Ook tijdens
de coronacrisis is de waarde van remote monitoring gebleken:
COVID-19 patiënten konden in hun isolatiekamers blijven – en
daarmee verspreiding van het virus voorkomen – maar nog steeds
goed gemonitord worden20.
Remote-monitoringtoepassingen vergroten de regie van de
patiënt en stuwen de beweging naar de empowered patient.
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VERDIEPING

Kepler Night Nurse
Het vallen van bewoners in verzorgingshuizen is een constant
probleem. Veel bewoners kunnen niet zelfstandig opstaan en
worden pas laat opgemerkt door zorgprofessionals. Om snel
een val te kunnen detecteren, maakt ouderenzorgorganisatie
Oktober sinds enige jaren gebruik van de Kepler Night Nurse
(KNN), een door computer vision en kunstmatige intelligentie
aangedreven detectiesysteem voor lichaamstaal dat identificeert
wanneer bewoners hulp nodig hebben en vervolgens de dienst
hebbende zorgverlening alarmeert. Waar monitoringsystemen
zoals bewegingssensoren, bedmatten en draagbare sensoren
geen onderscheid kunnen maken tussen een hulpbehoevende
bewoner, een bewoner die veel beweegt in zijn of haar slaap, en
een hond of kat, belooft KNN alleen een waarschuwing te geven
wanneer een bewoner daadwerkelijk hulp nodig heeft. Onlangs
bleek uit een evaluatieperiode van negen maanden binnen
Oktober dat KNN bij elke val van een cliënt een alarm genereerde
en dus een betrouwbaarheid van 100% realiseerde. Daarbij
verminderde KNN ook het aantal valse, verkeerde of onnodige
alarmen dat het personeel ontving met 99%; waar traditionele
bewegingsdetectiesystemen meer dan 2.195 valse alarmen
genereerden in drie weken, gaf het KNN-systeem in dezelfde
periode slechts 9 valse alarmen21.
Oprichter en CEO Harro Stokman kwam in zijn
promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam er al
achter dat computer vision in verschillende markten van grote
waarde kan zijn. De eerste software die hij ontwikkelde richtte
zich op het automatisch groeperen van honden- en kattenfoto’s
op smartphones. Uiteindelijk werd deze technologie verkocht
aan Qualcomm, waarna Stokman zich meer begon te richten
op human body language recognition, het herkennen van
lichaamstaal, dat de basis vormt voor de technologie achter
de KNN zoals we die nu kennen. Als ’s werelds eerst volledig
geautomatiseerde systeem voor herkenning van menselijke
activiteiten in de zorg werd er veel gesproken over KNN, zo
ook bij de Zorg & ICT beurs, waar Alwin van Deuren, adviseur
zorginnovatie bij Oktober, voor het eerst contact legde
met Stokman. ‘’Er was een duidelijke vraag naar een zorgalarmeringssysteem op basis van valdetectie, waarbij zo min
mogelijk valse alarmen gegenereerd worden’’, aldus van Deuren.

Voor de implementatie van de KNN werd binnen Oktober een
‘motorblok’ opgetuigd: een multidisciplinair team waar onder
meer verpleging, management, cliënten, HR én ICT samen
kwamen om het implementatietraject vorm te geven. In deze
vaste club was vanuit de zorgkant Van Deuren aangewezen
als trekker. Zowel voor, tijdens als na de implementatie van de
KNN werden de cliënten actief betrokken via cliëntenraden.
Van Deuren kon verder op elk moment schakelen met een van
drie betrokken ICT’ers om ervoor te zorgen dat de behoefte
van de cliënt, zorgprofessional en de vereisten vanuit de
technologieleverancier aansloten op de ICT-infrastructuur
binnen Oktober. Ook werd er aandacht besteed aan de
digivaardigheden van het zorgpersoneel, zoals eerder ook al
werd gedaan binnen het langlopende project DigiZorg, waar
alle digitale innovatietrajecten binnen Oktober onder geschaard
worden. Van Deuren: “Het is van groot belang dat het personeel
de juiste scholing krijgt om met de smartphones, tablets en
messengersystemen te werken’’.
Van Deuren is zelf momenteel in een ondersteunende rol actief
op de afdeling waar de KNN wordt toegepast en benadrukt
het belang van een goede technische ondersteuning, ook ná
de lancering van de technologie: “Doordat ik zelf actief ben
op de afdeling, zie ik meteen wie goed met de technologie om
kan gaan en bij wie er extra aandacht nodig is. Bovendien kent
het personeel mij en de anderen in het motorblok goed, dus
nemen ze makkelijker dingen van ons aan’’. Om de voortgang
en het succes van de KNN te meten wordt gebruik gemaakt van
tussentijdse evaluatiemomenten en tevredenheidsonderzoeken,
zodat op basis van data gekeken kan worden op welk gebied
het gebruik van de KNN beter kan en waar de KNN mogelijk nog
meer toegepast kan worden in de toekomst. Voor de financiering
van de KNN kon grotendeels een beroep worden gedaan
op de kwaliteitsgelden van het zorgkantoor CZ, die landelijk
aangevraagd werden.
De technologie werd vanaf het begin af aan breed omarmd
door het personeel, dat wegens slechte eerdere ervaringen
met alarmeringssystemen kampte met ‘alarmmoeheid’. De
succesvolle pilotfase waarin het aantal valse alarmen drastisch
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daalde gaf de zorgprofessionals het nodige vertrouwen. Ook hielp
het dat de technologie kwam vanuit een duidelijke noodzaak: het
oplossen van het capaciteitsprobleem in Oktober, mede gedreven
door de coronapandemie, waardoor in de vakantieperiode sommige
afdelingen noodgedwongen moesten sluiten. Bovendien bood
de KNN ook de tijd en gelegenheid aan de zorgprofessionals om
zich meer te kunnen richten op de bewoners die extra aandacht
vereisen22,23. Tegelijkertijd geven cliënten ook positieve reacties.
Zij voelen zich door de KNN veiliger en hebben een groter gevoel
van privacy doordat zorgverleners niet zomaar meer op hun kamer
hoeven te komen23. Aanvankelijk werd verwacht dat de inzet van de
KNN meer privacy problemen zou oproepen, zeker bij de bewoners,
maar dat viel los van enkele incidenten erg mee. Over de privacy
en dataveiligheid is vanuit Kepler van tevoren goed nagedacht.
‘’We houden ons aan de strenge regelementen die beschreven
staan in de dataverwerkingsovereenkomst van de zorgbranche en
we zijn NEN- en ISO gecertificeerd. Alleen Kepler medewerkers die
een geheimhoudingsverklaring getekend hebben kunnen de data
inzien, die na verloop van tijd ook weer volledig gewist worden’’, legt
Stokman uit.

geïmplementeerd en is het doel om in 2022 in 30 tot 50 additionele
instellingen actief te zijn. Voor de stap naar de ziekenhuiszorg wordt
hard gewerkt aan het versnellen van de bewegings- en valdetectie
om zo aanstalten tot opstaan vanuit een ziekenhuisbed of rolstoel
snel te kunnen signaleren. ‘’Voordat wij ons echter gaan richten
op andere markten, zoals zelfrijdende auto’s, willen wij Europees
marktleider worden op het gebied van zorgalarmeringssystemen.
Hiervoor willen we opnieuw een beroep doen op innovatiegelden
vanuit overheden en durfkapitaal, waarbij we ons voor nu richten op
uitbreiding richting het Verenigd Koninkrijk’’, voegt Stokman toe.

Oktober zal naar eigen zeggen gebruik blijven maken van de KNN en
toekomstige upgrades van de technologie blijven implementeren.
Zo maakt Oktober al gebruik van de KNN Edge Box, een klein kastje
in de meterkast waar de analyses op basis van de videobeelden
gemaakt worden, die vervolgens via de cloud naar het nurse call
systeem op de smartphones en tablets van die afdeling gestuurd
worden. Hierdoor verlaten de videobeelden het pand niet, kan
de valdetectie sneller plaats vinden en worden er minder hoge
eisen aan de internet bandbreedte gesteld van de zorginstelling.
Qua verdere productontwikkeling wil Kepler Vision meer in gaan
zetten op dwaaldetectie en gepersonaliseerde toegangsverlening
in gesloten zorginstellingen. Inmiddels is binnen Nederland de KNN
in meer dan tien ouderenzorginstellingen en in twee ziekenhuizen

Kepler Vision Technologies
Kepler Vision Technologies is een Nederlands bedrijf dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om
te waken over het welzijn van mensen. In 2018 werd het bedrijf opgericht als spin-off van de Universiteit
van Amsterdam, de stad waarin het hoofdkantoor nog steeds gevestigd is. Harro Stokman is een van de
twee oprichters en CEO van Kepler en promoveerde in Computer Vision aan de Universiteit van Amsterdam.
Alwin van Deuren is als adviseur zorginnovatie binnen ouderenzorgorganisatie Oktober betrokken bij de
implementatie van technologische zorginnovaties.
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Innoveren is een continue reis die we
samen moeten maken
De houdbaarheid van de zorg voor ouderen is over de datum. De
vergrijzing heeft de komende jaren een ongekend grote impact
op de maatschappij. En de coronapandemie maakt pijnlijk extra
voelbaar wat hét knelpunt voor de ouderenzorg is: meer vraag
dan medewerkers. We moeten grote stappen zetten om de
verpleegzorg naar de toekomst te kunnen blijven garanderen. Met
de maatschappelijke verandering in het achterhoofd is tanteLouise
al lang vóór de coronapandemie een andere weg ingeslagen. Op die
weg proberen we enerzijds de groeiende zorgvraag te remmen, en
anderzijds in te zetten op het verbeteren van de ratio zorgvragers/
medewerkers. Anders kijken naar hetzelfde, is dan ook het devies.
Maar ook anders denken en anders doen. Dit betekent dat we ons
als zorgorganisaties meer richten op het ondersteunen van het
continuüm van het leven van de zorgvrager in plaats van aanbod
op individuele zorgmomenten. Zorgvragers worden daartoe in staat
gesteld om beter hun eigen leven te leiden met eigen normen en
waarden. Digitale technologieën zijn daarbij een belangrijke enabler
in de reis naar toekomstbestendige verpleegzorg voor TanteLouise.
De belofte van zorginnovatie
De missie van tanteLouise is om de beste zorg te leveren, waar
thuis ook is. De organisatie beschouwt daartoe innovatie binnen
de ouderenzorg als één van haar kernactiviteiten. Het uitgangspunt
daarbij is dat de inzet van technologie en innovatie noodzakelijk is
om onze doelen te kunnen halen, nu en in de toekomst en aan een
groeiend aantal ouderen. En er zit nog ‘spil’ in het huidige systeem.
Processen kunnen efficiënter en effectiever gemaakt worden,
tegelijkertijd biedt het huidige systeem ruimte om beter op het
continuüm van het leven van de zorgvrager aan te sluiten. Hiermee
draagt technologie bij aan het verhogen van de doelmatigheid en
kwaliteit van de zorg, en wordt tegelijkertijd het werkplezier onder
medewerkers verhoogd.
TanteLouise toonaangevend in zorginnovatie
Veel van haar innovatieprojecten brengt tanteLouise samen in haar
‘kraamkamer’ van tante's Zorglab. Hier wordt een verbinding gemaakt
tussen knelpunten uit de praktijk en nieuwe (digitale) oplossingen.
Bovendien verschilt per project het niveau van implementatie; hoe

ver is de ontwikkeling of hoe concreet of tastbaar is het product. Voor
een heldere indeling van alle activiteiten wordt binnen de organisatie
gebruik gemaakt van een variant op het honingraatmodel van Vilans.
Voor elke innovatie is het nodig te bepalen of deze aan het begin staat
van de ontwikkeling (nieuwe vragen, verkennen, uitproberen) of al
verder is en er meer sprake is van in gebruik nemen of opschalen.
Onze ervaring; hanteren van dit model werkt.
De activiteiten die tanteLouise ontplooit zitten vaak in de verkennende
en explorerende fase. In die kneedbare fase zit in onze beleving de
grootste winst naar de toekomst, juist om de innovatie mee de juiste
richting op te helpen. We bepalen aan de voorkant doelgericht de
toegevoegde waarde van innovaties en meten/onderzoeken dit
om bewijslast te verzamelen. Tegelijkertijd sturen we ook effectief
op het ‘verzilveren’ van de toegevoegde waarde. Als voorbeeld:
wanneer een innovatie leidt tot meer tijdswinst, proberen we deze
uren niet met andere activiteiten in te vullen maar te sleutelen aan
de ratio zorgvragers/medewerkers. Inmiddels lopen er meerdere
innovatieprojecten binnen de kraamkamer van tante's Zorglab (op
nationaal én internationaal niveau), zoals de ontwikkeling van robot
SARA, ontwikkeling van de SmartFloor, opschaling van de Momo
BedSense en opschaling van de WOLK-heupairbag. Met dit laatste
project wonnen we ook de Challenge voor Verpleeghuizen van de
Toekomst in 2021.
Het vertrekpunt zijn altijd de knelpunten in de zorg en processen
(bij medewerkers én cliënten). Tegelijkertijd laten we ons inspireren
door de mogelijkheden van nieuwe technologieën en staan we open
voor dingen die er nog niet zijn.
Samen innoveren is beter en sneller innoveren
Naast dat tanteLouise zelf veel innovatieprojecten initieert en
organiseert, houden we veel contact met onze omgeving om ‘bij te
blijven’ wanneer andere partijen innovatieve trajecten doorlopen.
Onderdeel hiervan is het programma ‘Anders werken in de zorg’
waarin tanteLouise in 2018 het initiatief nam om in een hoog tempo
bestaande innovatieve technologie in te zetten bij inmiddels meer
dan 50 deelnemende zorgorganisaties in de regio’s Midden-Brabant,
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West-Brabant, Friesland en Zeeland. Het gaat daarbij niet alleen
om het delen van ervaringen van succesvolle pilots, maar om echte
impact te realiseren die bijdraagt aan kwaliteit van zorg en het
arbeidsmarktprobleem. Het invoeren van slimme technologische
oplossingen gaat immers een stuk sneller en succesvoller als we het
samen doen. De focus ligt dan ook op opschaling en niet steeds het
wiel opnieuw uitvinden. Als we solistisch bezig blijven, maken we te
weinig impact, zo is het credo.
De deelnemende zorgorganisaties in een regio kiezen samen kansrijke
innovaties voor de ouderenzorg uit, testen die eerst op kleine schaal
en voeren ze daarna op grote schaal in. Daarbij leren we van elkaars
ervaringen én kijken we natuurlijk of de innovatie het gewenste
effect oplevert. Een onderliggende formule vormt de basis voor het
succes, waarbij wordt uitgegaan van transparantie, gelijkwaardigheid,
eigenaarschap en verbondenheid. De organisaties vormen met elkaar
een daadwerkelijke beweging waarin de juiste randvoorwaarden
(financiële middelen, actief programmamanagement en continue
inspiratie) zijn geborgd. Zo vormt het programma ook een ideale
springplank voor kleinere zorgorganisaties die wellicht nu niet
de innovatieve slagkracht hebben om digitale technologieën te
verkennen. En als tanteLouise blijven we actief nieuwe inzichten
halen én brengen met al onze collega’s. Naast dat we actief zijn in het
programma ‘Anders werken in de zorg’, participeren medewerkers
van tanteLouise ook in andere nationale én internationale netwerken,
zoals het Interreg-project SEAS 2 Grow en de International Federation
of Aging en werken we samen in regionale en internationale
innovatietrajecten.
We proberen in de zorg nog te vaak zelf opnieuw het wiel uit te
vinden. Daar hebben we simpelweg niet meer de tijd voor.
We moeten actief kennis delen met elkaar om nu te versnellen
en elkaar te versterken.
Zorginnovatie vergt ook een andere manier van denken
Het faciliteren van ruimte voor innovatie en kennisdeling zijn voor
tanteLouise belangrijke onderdelen van een innovatief klimaat.
Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers de juiste vragen stellen

om problemen op te lossen, of te komen tot nieuwe achterliggende
vragen. Het houdt ook in dat er ruimte is om op zoek te gaan naar
antwoorden én dat er continue gezocht wordt naar nieuwe producten
en ideeën. Deze nieuwe vragen leiden ook tot nieuw onderzoek. We
laten ons niet leiden door wat nu niet kan, maar stellen ons continu
de vraag: ‘Wat zouden we eigenlijk willen bereiken?’ Dit vergde een
paradigmashift in de manier van denken binnen onze organisatie.
Kwaliteit is niet alleen zorgen voor de cliënten van nu, maar ook
nadenken over de zorg voor cliënten over vijf en tien jaar.
We maken daarmee als tanteLouise continu een stap naar het
onbekende en formuleren een nieuwe ‘hoe kunnen we’-vraag. Daarbij
leggen we de nadruk op proces en sociale innovatie, waarbij (nieuwe)
technologie vaak de trigger vormt van het innovatieproces. Het
betekent ook dat we met zogeheten ‘demolition teams’ kijken naar
procesoptimalisatie. Waar zit de waste of wat is wellicht overbodig
en moeten we ‘killen’? Als we immers alles op proberen te lossen
met enkel technologie bewegen we de verkeerde kant op en creëren
we wellicht een technologisch-ondersteunde veel duurdere en
arbeidsintensievere sector. Doordat we zorginnovatie op een andere
manier benaderen, leidt het tot nieuwe, verfrissende inzichten en
waardeproposities. En het feit dat we dit doen, creëert ook weer
energie en enthousiasme onder onze medewerkers.
Reis naar het volgende plateau
Als tanteLouise beseffen we terdege dat innoveren ook betekent dat
het nooit klaar is. Er zijn altijd weer nieuwe ideeën. Maar dat we nooit
klaar zijn is geen legitimering om stil te blijven zitten, integendeel.
We moeten nu stappen zetten om de zorg naar de toekomst te
kunnen blijven garanderen. Binnen tanteLouise beschouwen we het
als reis waarin we continue koers zetten naar een volgend plateau.
En bij ieder bereikt plateau kan weer – afhankelijk van nieuwe
ontwikkelingen – inzichten en ideeën, de koers worden bepaald naar
het volgende plateau. Waarbij we het eerder beschreven wenkend
perspectief voor ogen houden. Aan ons de taak om de organisatie en
onze medewerkers zo goed mogelijk te equiperen voor deze reis. En
het reisgezelschap waarmee we de reis maken steeds groter te maken.

Conny Helder & Daan de Viet
Innovatie als noodzakelijke voorwaarde voor de toekomst. Om die reden organiseert ouderenzorgorganisatie tanteLouise tal van innovatietrajecten en neemt actief deel aan regionale, landelijke en
internationale netwerken. Conny Helder is sinds 2017 bestuurder van tanteLouise. Ze vervult daarnaast
verschillende nevenfuncties, waaronder bestuurslid van ActiZ. Daan de Viet is sinds 2018 werkzaam als
innovatieadviseur binnen tanteLouise. TanteLouise biedt zorg aan ruim 1.100 cliënten in hun zorgcentra,
revalidatiecentrum, hospice en verpleeghuizen en specialistische thuiszorg aan ruim 3.000 klanten.
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Robotic Care
Robots will play an important role in
providing physical assistance and even
companionship for the elderly
Bill Gates
Robotic care is de ondersteuning van patiënt, zorgprofessional
of mantelzorger door middel van robotica. Hieronder vallen de
technologische innovaties van de robotic operations niet onder, want
die vinden plaats in een klinische setting.
Zorgrobots kunnen verschillende rollen vervullen. Ze kunnen
thuiswonende patiënten monitoren of ondersteunen bij fysieke
activiteiten1-3. De robots kunnen ook gezelschap bieden en ingezet
worden om eenzaamheid tegen te gaan4-7. Veel robots combineren
praktische en sociale rollen. Door gegevens te verzamelen,
te verwerken en te analyseren, kunnen robots daarnaast
inzicht geven in het welbevinden van de patiënt8. Dit geeft de
mogelijkheid voor patiënten en ouderen om langer thuis te wonen
met een grotere kwaliteit van leven. Ze vergroten de autonomie,
de zelfredzaamheid en het mentaal welzijn van de individu9,10.
Zorgrobots hebben voordelen ten opzichte van menselijke
professionals: ze staan 24/7 klaar, hebben eindeloos geduld en
maken geen fouten11. Zorgrobots ontlasten uiteindelijk zowel
naasten en mantelzorgers als zorgprofessionals12,13.
De marktwaarde van overkoepelende robotische systemen in de
zorg, waar bijvoorbeeld ook chirurgische robots onder vallen,
bedroeg $8,3 miljard in 2020 en stijgt naar verwachting tot
$28,4 miljard in 2026. Dit komt onder andere door de positieve
verandering in de opvattingen over het gebruik van robots en
de (dubbele) vergrijzing14. Ook de marktwaarde van robotic
care neemt toe: naar verwachting bedraagt deze $1,5 miljard
in 2027, terwijl het in 2019 nog $650 miljoen bedroeg13,15. Naar
schatting nemen robotic care toepassingen in 2040 60% van de
zorgactiviteiten over van zorgprofessionals, vooral bij ouderen
thuis17-19.
Drijvers

Belemmeringen

Robot Qbi daagt cliënten op een laagdrempelige manier uit
om te bewegen. Cliënten besturen een bal zonder dat ze
deze aanraken en ze doen tegelijkertijd oefeningen doen die
goed zijn voor de balans en coördinatie. Cliënten die staand
of zitten hun hoofd, romp, handen, armen, heupen en benen
kunnen bewegen kunnen gebruik maken van de robot. De
robot is daarmee geschikt voor bijvoorbeeld ouderen, maar
ook voor kinderen, gehandicapten en
cliënten die in een revalidatietraject zitten.
Naast de positieve effecten van meer
beweging, brengt Qbi ook gezelligheid
met zich mee: de spellen die cliënten
spelen zijn leuk en er wordt enthousiast
gereageerd op de robot door zowel
gebruikers als zorgprofessionals.
www.qineto.com
Robots worden breder toegankelijk en kwalitatief beter. Robots
die menselijke interactie ondersteunen, verlichten de zorgdruk.
Dit werd bijvoorbeeld duidelijk tijdens de coronacrisis: robots
konden eenzame ouderen toen gezelschap houden20. Robots
kunnen ook ondersteunen door klusjes uit te voeren en ze worden
daardoor in groeiende mate geaccepteerd. Wanneer ethische
en privacyvraagstukken zijn beantwoord is de weg vrij voor
grootschalige implementatie.
Toepassingen in robotic care worden geavanceerder en
betrouwbaarder. De noodzaak van een alternatief voor
overbelaste zorgprofessionals en mantelzorgers groeit en
grootschalige adoptie van robotic care is slechts een kwestie van
tijd. Robotic care leidt uiteindelijk tot een autonoom systeem dat
zorgt voor een betere gezondheid voor de patiënt, een betere
ervaring voor de zorgprofessional en lagere zorgkosten.
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VERDIEPING

Maatje
Aanleiding & werking
Mensen met NAH en een lichte verstandelijke beperking kunnen
om diverse redenen behoefte hebben aan een goede dagstructuur.
Overzicht en een goede balans gedurende de dag helpen onnodige
prikkels te verminderen en het gevoel van eigen regie te vergroten.
Stichting Ons Tweede Thuis (OTT) zet al langer zorgtechnologie
in om hun cliënten daarbij te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld
robot Tessa of de DayClock. Desondanks bleef onder medewerkers
en cliënten de behoefte bestaan naar andere vormen van
ondersteuning. Tegelijkertijd groeide tijdens de coronapandemie
ook nog een additionele wens voor sociaal gezelschap. “Zodoende
kwamen we, tijdens een inspiratiebijeenkomst over de inzet
van zorginnovatie, in aanraking met zorgrobot Maatje. Op
basis van onze ervaringen daar en de ervaringen van andere
zorglocaties raakten we geïnteresseerd”, vertelt Martine Evers,
innovatiemedewerker bij OTT. Robot Maatje kan mensen met een
lichte verstandelijke beperking of vergeetachtigheid een handje
helpen met de dagelijkse bezigheden. Maatje geeft bijvoorbeeld
een seintje als iemand zijn kleren moet aandoen, als iemand zijn
medicijnen moet innemen, als het etenstijd is, of als het tijd is
om enkele bewegingsoefeningen te doen. Robot Maatje biedt de
gebruiker naast een handige dagstructuur, ook gezelligheid.
Implementatie
Naast het sociale isolement, bleek COVID-19 ook een financieel
aanknopingspunt om te starten met Maatje. Evers: “De budgetten
voor nieuwe technologieën zijn krap. Voor Maatje kwamen
we echter in aanmerking voor de SET COVID-19 subsidie, die
ons financieel de ruimte gaf. En nadat uit een rondvraag onder
medewerkers bleek dat er dermate veel interesse was in de
toepassing van zorgrobot Maatje, zijn we alles in gang gaan zetten.
Hierin zijn we steeds bijgestaan door een subsidie-adviseur.”
Bij de start, begin 2021, is door het innovatieteam binnen OTT
een implementatieplan opgesteld voor zorgrobot Maatje. Dit
plan was geïnspireerd door de methode ‘Zinvol uitproberen’ van
Vilans. Hierin wordt in een kort experiment onderzocht wat een
technologie kan betekenen voor je locatie of cliënt. Evers: “In deze
periode maakten we onder meer gebruik van de lessen uit het
SET-up ondersteuningsprogramma en onze eerdere ervaringen
met robots binnen de organisatie. We namen bewust veel tijd

voor de voorbereidingsfase. Hierdoor waren we goed voorbereid
op de technologische én organisatorische vereisten van de robots
bij implementatie.” Echter, het bleef niet alleen bij het opstellen
en uitwerken van een implementatieplan. “In de eerste fase is
er door ons ontzettend veel aandacht besteed aan het creëren
van draagvlak en ambassadeurs binnen de organisatie voor de
nieuwe technologie. We deden dat met inspiratiesessies voor
medewerkers en cliënten. We boden de geïnteresseerden ook
nog extra verdiepingssessies om ze voor te bereiden op de robot
en hun rol in deze fase. We wilden immers enkel het liefst starten
met mensen die het echt wilden”, zo vertelt Evers. Ook werden
de mogelijkheden verkend om semiwetenschappelijk onderzoek
te koppelen middels voor-, tussen- en nametingen met officiële
vragenlijsten. Daarnaast werd de communicatie rondom het
project opgeschroefd.
In april 2021 werd gestart met de inzet van tien Maatjes binnen
OTT. De eerste tien geïnteresseerde cliënten mochten drie
maanden gaan experimenteren met de robot. Evers: “Het
startmoment werd benaderd als een feestmoment bij de cliënt.
Daar hebben we bewust op ingezet.” Om het voor de gebruikers
zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, werd
zelfs een toolkit - een soort FAQ - ontwikkeld. Daarnaast was
het innovatieteam laagdrempelig benaderbaar en werden de
gebruikers in de eerste fase nauw begeleid. “Inmiddels zien we
meerdere medewerkers binnen OTT zélf experimenteren met
de mogelijkheden om Maatje in te zetten op andere taken of
bij cliëntgroepen waar de robot van toegevoegde waarde zou
kunnen zijn. Wat ons betreft is daarmee de inzet nu al een succes”,
aldus Evers. Tijdens de evaluaties, die elke vier weken worden
gehouden, komen ook vanuit de cliënten zeer positieve geluiden.
Evers: “Tegelijkertijd zien we ook dat zorgrobot Maatje voor
sommige cliënten niet werkt. Dan bekijken we de mogelijkheden
om het anders te doen, en levert deze opzet ons ook ongelooflijk
veel neveninformatie op. In enkele gevallen heeft dit door de inzet
van een andere technologie zoals Robot Tessa of een smartwatch
alsnog geleid tot het oplossen van een hulpvraag. Zorgrobot
Maatje werkt beter voor de ene dan voor de andere cliënt, maar zal
altijd inzetbaar blijven omdat hij aan onze toolbox is toegevoegd”.
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Toekomst
De pilot loopt tot nog tot december 2021, waarna er ook een
grote evaluatie gepland staat. OTT is van plan om er alles aan
te doen om ervoor te zorgen dat de robots uiteindelijk niet in
de kast belanden. “We richten ons nu enkel nog op een selecte
groep extramurale cliënten. Er zijn echter nog voldoende
opschalings- én verbredingsmogelijkheden onder onze cliënten én
medewerkerspopulatie”, zo vertelt Evers. Het zal daarnaast altijd
maatwerk blijven en iteratieslagen vragen. Zo bleek het bijvoorbeeld
niet eenvoudig te zijn om het netwerk van de cliënt, een belangrijke
schakel, mee te nemen als het gaat om de inzet van de robot. “Als OTT
willen we stappen blijven zetten t.a.v. de inzet van zorgtechnologie.
Onze aandacht gaat daarin bijvoorbeeld uit naar de digivaardigheden
van de medewerkers en cliënten, en het verkrijgen van structurele
financiering om de ruimte te creëren. De subsidie was een prachtige
springplank, maar we moeten dit wel blijven vasthouden.” Het is
en blijft bijzonder om te zien, wat iemand ervaart als je in contact
bent met een robot en hoe dit steun kan geven, een maatje kan zijn
bijvoorbeeld in tijden waarin je veel op jezelf bent aangewezen.

Ons Tweede Thuis
Ons Tweede Thuis (OTT) is een organisatie ten dienste van mensen met een verstandelijke, meervoudige of
lichamelijke beperking, autisme of met niet-aangeboren hersenletsel. Martine Evers werkt al ruim 12 jaar bij OTT
als kinderfysiotherapeut. Sinds drie jaar is zij ook verbonden aan het Platform Innovatie, een platform dat kennis
wil bundelen en verbinden t.a.v. innovatie en technologie binnen OTT. Vanuit deze rol is zij ook projectleider voor
de uitrol van Maatje binnen OTT. Zorgrobot Maatje is ontwikkeld door SmartRobot Solutions en heeft diverse
prijzen en nominaties ontvangen. De robot wordt inmiddels bij diverse zorgorganisaties toegepast.
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Cybersecurity
True Cybersecurity is preparing for what’s
next, not what was last
Neil Rerup
Cybersecurity richt zich op het beveiligen van (de overdracht
van) elektronische gegevens en ICT-systemen om daarmee
ongeautoriseerde toegang of cybercriminaliteit te voorkomen.
De hoge waarde van persoonlijke gezondheidsinformatie maakt de
gezondheidszorg een interessant doelwit voor cybercriminelen1,2.
Diefstal van dergelijke gegevens kan grote financiële en individuele
gevolgen hebben3-7. De digitalisering van de samenleving leidt
tot een systeem dat op veel fronten kan worden aangevallen3,8.
Cybercriminaliteit innoveert in een sneller tempo door te
profiteren van de schaalvoordelen die digitalisering biedt4. De
zorgsector worstelt daarentegen met de cyberveiligheid van
een verouderde infrastructuur5,6,9. De grootste dreiging voor de
zorg wordt gevormd door aanvallen met ransomware, een type
software dat een computer blokkeert en bestanden versleutelt,
iets wat uitvoerig werd uitgelicht in Zorg Enablers 202010.
Daarnaast blijken ziekenhuizen in de praktijk vaak te zwichten
voor chantage om de gestolen data snel terug te krijgen7. Goede
beveiliging van medische gegevens is echter cruciaal om de privacy
van het individu te beschermen, misbruik te voorkomen en de
kwaliteit van zorg te waarborgen9,11.
De markt voor cybersecurity groeit. In 2021 bedroeg de globale
marktwaarde van cybersecurity in de gezondheidszorg $10,8
miljard en naar verwachting stijgt de marktwaarde tot $24,6 in
202612. Ook voor cybersecurity in het algemeen is de groei van de
markt zichtbaar: de marktwaarde neemt in de periode tussen 2021
en 2028 toe van bijna $180 miljard naar ruim $370 miljard13. Er zijn
inmiddels honderden verschillende aanbieders van oplossingen en
diensten op de markt en dit is hard nodig: in de afgelopen tien jaar
is het aantal cyberaanvallen in de zorg meer dan verdubbeld. Dit
aantal stijgt nog ieder jaar en de gevolgen worden groter14-18. Ruim
vijf miljoen patiëntendossiers worden per dag blootgesteld door
datalekken15.

Medigate heeft een platform ontwikkeld dat medische
apparatuur kan herkennen en inspecteren om eventueel
afwijkend gedrag vast te stellen. Het platform kan hierdoor
worden gebruikt om gevaren te detecteren en vervolgens
aan te pakken. Medigate gebruikt Deep Packet Inspection
(DPI) en toont de informatie over de medische apparatuur
in een overzichtelijk dashboard. Naast de beveiligende
functie van het platform kan Medigate ook worden ingezet
om preventief onderhoud te faciliteren: het platform biedt
namelijk informatie over leveranciers, capaciteit en gebruik
van medische apparaten. Onder andere ziekenhuizen
kunnen Medigate inzetten om patiëntendossiers te
beveiligen en cybercriminaliteit te voorkomen.
www.medigate.io

Cynerio’s Healthcare IoT Cybersecurity Platform
bevordert cybersecurity door middel van onder andere
aanvalspreventietools en stapsgewijze herstelprogramma’s.
IoT-apparaten in de gezondheidszorg maken
ziekenhuisnetwerken extra kwetsbaar en het platform van
Cynerio is ingericht om risico’s voor de patiëntveiligheid
te verkleinen. Het platform biedt real-time inzichten
en ondersteunt IT-beveiligingsteams. Door duurzame
infrastructuur voor cybersecurity te ontwikkelen en in
te zetten, tracht Cynerio uiteindelijk cyberaanvallen te
voorkomen.
www.cynerio.com
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CyberMDX is een leverancier van cyberbeveiliging in
de gezondheidszorg en biedt dreigingspreventie voor
medische apparaten en klinische netwerken. De gebruiker
kan alle apparaatgroepen op één plek terugvinden en
de CyberMDX Healthcare Security Suite onderzoekt en
alarmeert waar nodig. De waarde van CyberMDX Healthcare
Security Suite wordt erkend: in 2021 is CyberMDX namelijk
uitgeroepen tot winnaar van de Global Excellence Awards,
een award die wordt uitgereikt aan bedrijven en teams
die vooruistrevende toepassingen en oplossingen voor de
gezondheidszorg ontwikkelingen.
www.cybermdx.com
Drijvers

Belemmeringen

Door nieuwe privacywetten, zoals de aangescherpte MDR en AVG ,
groeit de markt voor cybersecurity. Er moet daardoor immers een
groeiende hoeveelheid data beschermd worden. Tevens stijgt het
aantal cyberaanvallen en worden cybercriminelen ingenieuzer12,13.
Ook dit heeft een positieve invloed op de markt. Tegelijkertijd
brengen de hoge kosten, een gebrek aan urgentiebesef en een
tekort aan IT-specialisten beperkingen met zich mee12.
Cybersecurity wordt belangrijker in de gezondheidszorg naarmate
externe gevaren toenemen. Het beschermen van waardevolle
data is van groot belang om het vertrouwen en de kwaliteit in
de gezondheidszorg te behouden. De zoektocht naar optimale
beveiliging en bescherming van de patiënt, kan innovaties
belemmeren en ontwikkelingen vertragen18,19. De juiste balans
hierin is noodzakelijk voor technologische innovaties als enabler
voor de zorgtransformatie.

Het Australische softwarebedrijf MedicalDirector heeft
een nieuwe cyberbeveiligingsoplossing voor zorgsystemen
geïntroduceerd: het MedicalDirector Shield. Deze
oplossing beschikt over zes componenten om IT-systemen
en gegevens te beschermen. De software biedt onder
andere een veiligheidsbeoordeling om kwetsbaarheden te
ontdekken, maar ook een detectieapparaat dat potentiële
aanvallen blokkeert. Daarnaast faciliteert de software 24/7
monitoring, met als doel om cybersecurity te garanderen. De
software probeert enerzijds cyberaanvallen te voorkomen
en anderzijds de invloed van een eventuele aanval te
beperken. MedicalDirector Shield
biedt namelijk ook trainingen en
technieken voor zorgprofessionals
aan, waarmee zij leren datalekken
te voorkomen en te reageren als
het toch fout gaat.
www.medicaldirector.com

ClearDATA biedt oplossingen op het gebied van
cloudcomputing in de gezondheidszorg. Het platform
van ClearDATA, The ClearDATA Healthcare Security
and Compliance Platform, is onder andere bedoeld
om te beschermen tegen risico’s op het gebied van
gegevensprivacy en om de IT-infrastructuur van
zorginstellingen te verbeteren. Om dit te bewerkstelligen,
worden geavanceerde technologieën ingezet. Voorbeelden
hiervan zijn machine learning en kunstmatige intelligentie.
ClearDATA houdt zich dus bezig met technologie en de
beveiliging daarvan, zodat zorgprofessionals zich kunnen
concentreren op het verbeteren van de zorg. De waarde van
ClearDATA is inmiddels bewezen: in 2020 werd ClearDATA
uitgeroepen tot beste cyberbeveiligingsbedrijf in de
gezondheidszorg.
www.cleardata.com
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Standaarden om digitale
zorgtransformatie te versnellen
Inmiddels zijn er al ruim 325.000 gezondheidsapps beschikbaar
op de markt voor zo’n beetje elk aspect van zorg, gezondheid en
preventie. Daar zitten zowel geweldige apps tussen die helaas
nog geen onderdeel zijn van de reguliere zorg als apps die voor
geen meter waarmaken wat ze beloven en zelfs schadelijk kunnen
zijn. Apps worden door de appstores niet of nauwelijks getoetst
voordat ze online worden gezet. Maar hoe scheid je dan het kaf
van het koren? Een vraag die moeilijk te beantwoorden is zonder
een standaard en een efficiënt proces om gezondheidsapps te
beoordelen. Mede door COVID-19 en het groeiende gebruik en
potentieel van gezondheidsapps, is het relevanter dan ooit om
‘geweldige apps’ te onderscheiden.
Onduidelijkheid over kwaliteit gezondheidsapps
Er zijn momenteel gezondheidsapps die een medisch hulpmiddel
zijn en apps die dat niet zijn. Een ontwikkelaar van een app bepaalt
zelf wat het beoogde gebruik van een toepassing is en moet zelf
toetsen of dat beoogde gebruik wel of niet binnen de definitie van
een medisch hulpmiddel valt. Voor medische hulpmiddelen geldt
speciale regelgeving. In Europa is dat met ingang van 26 mei 2021
de Medical Device Regulation (MDR), opvolger van de Medical
Device Directive. In de MDR wordt een onderscheid gemaakt
naar klasse I, IIa, IIb en III. Klasse I heeft de minste risico’s voor de
gezondheid, klasse III het meest. Een ontwikkelaar van een klasse I
gezondheidsapp kan zelf met het aanbrengen van de CE-markering
bevestigen dat de app voldoet aan de MDR. Vanaf klasse IIa toetst
een erkende instantie of de app voldoet aan de regelgeving en met
een CE-markering inderdaad op de markt mag worden gebracht.
Het RIVM deed in 2018 onderzoek naar gezondheidsapps1. Uit een
steekproef bleek dat 21% van de apps een medisch hulpmiddel
was. En werd bij meer dan de helft van de apps die een medisch
hulpmiddel waren, geen CE-markering gevonden. Andersom
hadden diverse apps een CE-markering ondanks dat er geen sprake
was van een medisch hulpmiddel. Het gros van de apps is dus geen
medisch hulpmiddel en wordt niet wettelijk getoetst.
'Daarnaast wordt er op andere manieren onduidelijkheid
gecreëerd over de kwaliteit van een app. Zo kunnen appstores apps
toegang tot de store ontzeggen. Dat is bijvoorbeeld ook gedaan

bij COVID-apps om misinformatie te voorkomen. Daarbij keken de
appstores echter niet naar de app zelf, maar naar de ontwikkelaar.
Was dat bijvoorbeeld een universiteit of overheid dan kreeg de
app toegang, en was het een start-up of scale-up dan werd de
toegang ontzegd2. Ook heeft een ontwikkelaar veel vrijheid in
de omschrijving van een app en kiest weleens een academische
insteek om het gebruik ervan te verhogen. Tegelijkertijd betekent
dit natuurlijk niet dat er ook daadwerkelijk bewijs is dat de app
doet wat die belooft3. Er zijn meer aspecten die de kwaliteit van
een app bepalen, zoals de veiligheid van persoonsgegevens. De
appstores nemen stap voor stap meer informatie op over gebruik
en bescherming van persoonsgegevens. Het lijkt er wel op dat ook
hier de bron de ontwikkelaar is en niet een toetsende organisatie.
Kortom, het is in de huidige situatie buitengewoon lastig voor
consumenten en zorgprofessionals om een goed beeld te krijgen
van de kwaliteit van een app.
Een standaard voor gezondheids- en welzijnsapps
In een poging dat onderscheid toch te kunnen maken hebben
verschillende organisaties – of ‘app checkers’ – internationaal
én nationaal methodes ontwikkeld om de kwaliteit en
betrouwbaarheid van gezondheidsapps te toetsen. De resultaten
worden vaak opgenomen in een (eigen) appbibliotheek:
een website waarin de apps en hun testresultaten worden
weergegeven4. Iedere appbibliotheek kent haar eigen, veelal niet
transparante, validatieproces voor meestal niet meer dan enkele
tientallen apps, soms een paar honderd en in een uitzonderlijk
geval een paar duizend. Bij een aantal validatieprocessen wordt de
ontwikkelaar niet betrokken, bij anderen juist wel.
Een internationale standaard met breed gedragen uitgangspunten
waaraan gezondheidsapps moeten voldoen die kan bijdragen aan
een gezonder aanbod van gezondheidsapps en de snellere adoptie
van deze apps ontbrak tot voor kort. Reden voor de Europese
Commissie om opdracht te geven aan het European Committee for
Standardization (CEN) om te komen tot een standaard in kwaliteit
en betrouwbaarheid van gezondheidsapps. Door de samenwerking
die vervolgens werd gezocht met ISO werd het een wereldwijd
initiatief, leidend tot de totstandkoming van CEN-ISO 82304-25.
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Naast al bestaande normen op het gebied van health software,
werd in de ontwikkeling van de norm expliciet kennisgenomen van
de huidige praktijk van app checkers. Dankzij de standaard kan nu
met een behapbare vragenlijst, in te vullen door de ontwikkelaar,
de kwaliteit en betrouwbaarheid van een app gemeten worden.
De komende tijd wordt ook nog een certificatieschema ontwikkeld.
Daarin wordt vastgelegd wie de vragenlijst en aangeleverde
bewijsvoering mag toetsen, wat de toetsing inhoudt, wanneer de
bewijsvoering voldoet en wanneer een app – die anders dan een
pilletje continu aan verandering onderhevig is – opnieuw getoetst
moet worden. Het certificatieschema zorgt
daarmee voor toetsing die uniform is en
voldoende robuust om breed erkend te
worden, ook over landsgrenzen heen.
De ontwikkelde methode moet het
makkelijker maken om apps te vergelijken
en tot een keuze te komen. Een label,
geïnspireerd op het EU Energielabel,
de Nutri-Score en het vrij-verkrijgbare
geneesmiddelen label van de Amerikaanse
FDA, vormt een samenvatting van het rapport
met een overall score. Het gestandaardiseerd
label voor gezondheidsapps kan veel
gefundeerder dan de huidige sterren in app
stores een gebruiker inzicht geven in hoe
‘goed’ de applicatie is. Gebruikers bepalen
zelf wat in hun situatie voldoet en dus goed
genoeg is. Vergelijkbaar het met het verschil
in kwaliteit wat voldoet voor een mondkapje
in het OV of gebruik op de IC.
Een vocabulaire om de adoptie van digitale zorg te
vergemakkelijken
De standaard helpt niet alleen patiënten, consumenten en
zorgprofessionals bij keuzes, maar ondersteunt ook ontwikkelaars
van gezondheidsapps. Het ontbreekt nu nog aan een gebaand
pad voor deze ontwikkelaars. En is het vaak onduidelijk wat ze
moeten doen om aangeraden te worden door zorgprofessionals

of vergoed te worden door zorgverzekeraars. Dat laatste is
vooralsnog ook voorbehouden aan een zeer selecte groep6. Het is
soms ongekend hoeveel (onnodige en kostbare) onderzoeken we
moeten uitvoeren, om te komen tot implementatie van digitale
toepassingen. De gezondheidszorg kent geen standaard meetlat en
kampt met ‘pilotitis’.
De standaard biedt een vocabulaire waarmee je kunt afstemmen
aan welke criteria minimaal moet worden voldaan bij welk
soort apps. Want zelfs apps met voldoende wetenschappelijk
bewijs worden nu niet zomaar onderdeel van de reguliere zorg.
Sterker nog, het blijkt zelfs dat bij grootschalig gebruik van
gezondheidsapps er jaarlijks €99 miljard kan worden bespaard op
de Europese zorgkosten. En mochten we door het grootschalig
gebruik inderdaad gezonder leven en minder ziekteverzuim
hebben, zou het Bruto Nationaal Product van de EU daar als kers
op de taart met €93 miljard beter van worden7. Daarnaast biedt
een standaard ook transparantie voor eindgebruikers. Het neemt
bestaande barrières weg en stimuleert zo gebruik en opschaling
van bewezen apps, ook over landsgrenzen heen. Internationale
erkenning van de standaard zorgt er op die manier voor dat
opschaling ook sneller buiten één land plaatsvindt.
Meer gebruik van geweldige apps
We werken de komende tijd aan het certificatieschema en de
eerste implementaties van de standaard. De Europese Commissie
stimuleert met een Horizon Europe subsidie verdere promotie
en adoptie van de standaard en diens label8. Want uiteindelijk
gaat het niet om de standaard, maar om wat we ermee kunnen
bereiken: geweldige apps onderdeel van de reguliere zorg laten
worden. En consumenten de mogelijkheid geven om, op basis
van gedegen informatie, een geweldige app te kiezen om diens
gezondheid te ondersteunen. Een gezamenlijke norm kan bijdragen
aan meer transparantie, meer (gerechtvaardigd) vertrouwen in
apps, en een gebaand pad voor de opname en opschaling van
veilige en effectieve eHealth-toepassingen in de reguliere zorg.
En stimuleert daarmee een beter aanbod van apps, in alle talen
die Europa rijk is en voor allerlei gezondheidssituaties waar we als
individu mee te kampen kunnen hebben.

Petra Hoogendoorn
Petra Hoogendoorn is een internationale expert op het beoordelen van apps en coördineerde in de totstandkoming
van het CEN-ISO 82304-2, het kwaliteitslabel voor gezondheidsapps en de achterliggende vragenlijst. Petra kent
een unieke achtergrond als bedrijfskundig ingenieur, verandermanager in de industrie, overheid en zorg, patient
advocate, initiatiefnemer van twee gezondheidsapps in de oncologie en onderzoeker bij het National eHealth Living
Lab (NeLL).
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Wat speelt er nog meer?
Technology, like art, is a soaring
exercise of human imagination
Daniel Bell

Natuurlijk speelt er nog veel meer in de wereld van technologie.
Dagelijks worden er nieuwe ideeën ontwikkeld voor technologische innovaties die mogelijk een grote impact op de gezondheidszorg gaan hebben. Veel meer ontwikkelingen en innovaties
dan Zorg Enablers 2021 kan beschrijven. Zo gaven we met de
hoofdstukken Smartfood, Consumer-omics, Quantum Computing,
Domotics en Advanced Mobility in eerdere jaargangen ook
aandacht aan andere technologieën. Hierbij een greep uit de vele
technologische innovaties in de zorg.

Brolis Sensor Technology ontwikkelt een wearable die bestaat uit sensoren om de concentratie van verschillende
bloedelementen te meten. De sensoren meten glucose,
ketonen, lactaat, ureum en ethanol en zijn daarmee
bruikbaar voor een grote groep mensen: of het nu gaat om
een atleet die prestaties bij wil houden of een diabetespatiënt die bloedsuikerniveaus wil monitoren. De technologie is bovendien gebruiksvriendelijk en niet-invasief, omdat
het via infrarood de rotatiebewegingen van moleculen meet.
Dit zorgt ervoor dat gebruikers geen bloed hoeven te prikken
om hun waarden te achterhalen.
www.brolis-sensor.com

Bot MD is een AI klinische assistent-app, ontwikkeld voor
eerstelijns medisch personeel. Zorgprofessionals kunnen
in de app snel toegang krijgen tot ziekenhuis-specifieke
informatie door middel van een chatbot. De chatbot
geeft antwoord op vragen over bijvoorbeeld protocollen,
instructies en medicijndosering. Daarnaast verstrekt de bot
informatie over het actuele werkrooster: zorgprofessionals
zijn daardoor direct op de hoogte van de collega’s die
zij kunnen benaderen wanneer dat nodig is. Dit scheelt
de zorgprofessionals veel tijd: zij hoeven niet meer naar
verschillende instanties te bellen of in te loggen op het
ziekenhuissysteem, omdat ze alle benodigde informatie op
één plek kunnen vinden. Bot MD brengt als gevolg hiervan
grote efficiëntievoordelen met zich mee. In de aankomende
jaren wenst de startup een breder palet aan functies aan
te bieden, bijvoorbeeld op het gebied van monitoring van
chronische ziekten en integratie van facturering en planning.

Met app Doktr spreken gebruikers in België snel een
dokter voor persoonlijk medisch advies via een video- of
telefoongesprek. De app is beschikbaar in het Nederlands
en Frans. De gebruikers downloaden de app gratis en loggen
vervolgens in met ‘Itsme’, een veilige identificatietool. Het
verschaffen van voorschriften, intakegesprekken en echte
videogesprekken met de dokter vindt plaats binnen de
app. Ook kan de huisarts de gebruiker doorverwijzen naar
een andere zorgprofessional en worden de kosten volledig
vergoed door het Belgische ziekenfonds. Alle informatie,
zoals het gespreksverslag en eventuele recepten, worden
na het consult 48 uur in de app bewaard om na te lezen.
De informatie wordt bovendien opgeslagen in het federale
gezondheidsportaal ‘Mijngezondheid‘. Het doel is om snelle,
efficiënte en waardevolle zorg te leveren aan gebruikers. Ook
in de avonden en weekenden kan gebruik gemaakt worden
van de app.

www.botmd.io

www.doktr.be
WAT SPEELT ER NOG MEER? | 98

De Abbott CRT-D is een implanteerbare Cardioverterdefibrillator (ICD) en heeft drie draden. Dankzij het
derde draad kan het hart meer synchroon en krachtiger
samenknijpen. Als gevolg hiervan is de Abbott CRT-D geschikt
voor de behandeling van hartfalen. De Abbott CRT-D is niet
het eerste apparaat dat drie draden heeft; toch heeft deze
ICD een ander, uniek kenmerk. Het apparaat kan namelijk
worden aangesloten aan een smartphone door middel van
een Bluetooth verbinding: de patiënt kan op ieder moment
de gegevens van de ICD inzien. Deze data kunnen daarnaast
via een app naar het ziekenhuis worden verstuurd; de patiënt
hoeft dus niet eens thuis te zijn om gemonitord te worden
door de medisch specialist. Zeker in het afgelopen jaar is
de innovatieve techniek waardevol gebleken: het uitlezen
op afstand werd toepasbaar gemaakt om live afspraken zo
veel mogelijk te vermijden en de verspreiding van COVID-19
daarmee te voorkomen.

Het platform van Buddy Healthcare bereidt patiënten voor
op hun behandeling door het aanbieden van geautomatiseerde en gepersonaliseerde instructies en informatie.
Doordat het platform gebruik maakt van de persoonlijke
gegevens van iedere patiënt, kan een nauwkeurige en
gedetailleerde tijdlijn gemaakt worden van een individueel
behandelpad. Op deze manier krijgen gebruikers – door
middel van push-notificaties – tijdig te horen wanneer welke
acties ondernomen moeten worden. Ook kan de patiënt
eenvoudig een afspraak met de zorgprofessional inboeken.
Het platform heeft als doel om patiënten zo goed mogelijk
voor te bereiden op hun ingreep. Hiermee neemt buddy veel
stress, angst en onzekerheid weg bij de patiënt.
www.buddyhealthcare.com

www.abbott.com

Unmind heeft een zelfgestuurd platform voor geestelijke
gezondheidszorg op de werkvloer ontwikkeld. Het platform
bestaat onder andere uit oefeningen en zelfbeoordelingstools die werknemers in organisaties kunnen gebruiken.
Unmind legt de focus vooral op preventie en dankzij de app
is het voor organisaties mogelijk om beleid met betrekking
tot mentaal welzijn, aangepast op de wensen van de mensen
uit de organisatie, te ontwikkelen. De werkgevers kunnen
via een dashboard namelijk bijhouden hoe de trends zich
in de desbetreffende organisatie ontwikkelen. Sinds de
wereldwijde uitbraak van COVID-19 heeft het platform een
enorme groei doorgemaakt: de omzet is verdrievoudigd en
het programma is inmiddels beschikbaar voor meer dan
twee miljoen gebruikers, verspreid over de hele wereld.
Uiteindelijk wil Unmind bijdragen aan een wereldwijde
verbetering van het mentale welzijn van medewerkers.

MarginGuide is ontwikkeld voor de beoordeling van de
resectiemarge tijdens een oncologische ingreep. Het
apparaat ondersteunt de chirurg bij het bereiken van
adequate tumorresectie door middel van ramanspectroscopie: een technologie die de marge rondom weefsel
meet. Een adequate tumorresectie wordt bereikt wanneer
de chirurg een marge van 5mm aan omliggend gezond
weefsel kan handhaven. Zonder gebruik van de MarginGuide
wordt deze marge gedurende de meeste operaties
overschreden, in het geval van mondkanker gaat het zelfs
om ruim tachtig procent van de gevallen. De ziekte kan
daarmee verergeren. De techniek van de MarginGuide is
niet alleen waardevol voor patiënten, maar
ook voor zorgprofessionals. Oncologisch
chirurgen worden namelijk voorzien van de
benodigde technologie om een uitgebreide en
betrouwbare inspectie uit te voeren op een
snelle manier en de operatie uiteindelijk op
een succesvolle manier uit te voeren.

www.unmind.com

www.surguide.nl
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Er zijn jaarlijks lange wachtlijsten in Nederland voor mensen
met mentale problemen. Niet iedereen kan de hulp krijgen
die nodig is. Ook tijdens de coronapandemie ligt er meer
druk op onze mentale gezondheid, bijvoorbeeld door het
thuiswerken. HelloSelf heeft een platform ontwikkeld
om laagdrempelig mentale gezondheidsservices aan te
bieden in de vorm van: digitale coaching, therapie en
wellnessprogramma’s. De HelloSelf app gebruikt data,
uitkomsten en terugkoppeling van de gebruiker tijdens het
proces om behandeling te personaliseren met behulp van
kunstmatige intelligentie. Op deze manier wil HelloSelf als
een zelfstandige kliniek bijdragen aan de mentale gezondheid
van de maatschappij.
www.helloself.com

Met behulp van de Body Cardio smart scale kan de
vasculaire leeftijd van gebruikers worden bepaald. De
weegschaal meet de tijd die het bloed nodig heeft om van
het hart naar de voeten te komen en kan als gevolg daarvan
de leeftijd en toestand van de slagaders van de gebruiker
inschatten. Normaliter kan enkel een zorgprofessional
dergelijke informatie verkrijgen en delen, maar nu kunnen
gebruikers dit dus ook zelf. De informatie kan vervolgens in
verband worden gebracht met diens leeftijd om te bepalen
of er sprake is van een optimale, normale of sub-optimale
situatie. Als er sprake is van een sub-optimale situatie
en de vasculaire leeftijd hoger is dan de daadwerkelijke
leeftijd, kan dit een indicator zijn van cardiovasculaire
problemen. Het gebruik van de Body Cardio smart scale is
eenvoudig en efficiënt. Daarnaast kunnen gebruikers op tijd
worden gewaarschuwd en daarnaar handelen, met betere
uitkomsten als gevolg.
www.withings.com

Urban Aeronautics kondigt begin 2021 de verkoop van de
eerste vier CityHawks aan een non-profit organisatie voor
noodtransport van medische hulpmiddelen aan. In principe
zijn vliegende ambulances geen nieuw fenomeen: naar
schatting worden 550.000 Amerikanen jaarlijks al door de
voertuigen geholpen. Toch brengt de CityHawk nieuwe,
innovatieve functies met zich mee. De CityHawk is licht,
maar heeft een grote cabine. Het voertuig kan hierdoor
twee ambulances, de patiënt met begeleider en medische
hulpmiddelen vervoeren. Het voertuig wordt daarnaast
door jets aangevoerd en beschikt over de mogelijkheid om
op kleine oppervlakten te landen. Het duurt nog een aantal
jaar voordat de CityHawks
daadwerkelijk rondvliegen,
maar het is uiteindelijk
de bedoeling dat minder
mensenlevens verloren gegaan
dankzij het futuristische toestel.

Er zijn veel verschillende manieren om gezondheidgerelateerde informatie te verzamelen. Deze data wordt vaak
door veel verschillende instanties vergaard, geanalyseerd
en gebruikt. De mogelijkheid om deze data op een
geautomatiseerde, centrale manier te kunnen verzamelen
en gebruiken zou ervoor zorgen dat er beter ingespeeld
kan worden op de specifieke behoeftes van zorg in de
samenleving. Clarify Health heeft een platform ontwikkeld
om gezondheidsdata te bundelen en analyseren. Medische
data, voorgeschreven medicatie, laboratoriuminformatie
en data over sociale factoren kunnen verzameld worden
om eenvoudig analyses te kunnen doen. Door middel van
machine learning kan er met dit platform gemakkelijk inzicht
verkregen worden in gezondheid en welzijn van specifieke
groepen en de algehele maatschappij. Met deze kennis
kunnen zorgaanbieders uiteindelijk beter anticiperen en
aansluiten op behoeften en trends vanuit de samenleving.

www.urbanaero.com

www.clarifyhealth.com
WAT SPEELT ER NOG MEER? | 100

VERDIEPING

CareXS Meddy
Om medicijnen veilig aan de cliënt te kunnen geven, werken
thuiszorgmedewerkers met toedieningsregistratie. In de meeste
gevallen is dat nu nog een papieren lijst die bij de cliënt thuis
ligt. Een foutgevoelige manier van werken, bijvoorbeeld omdat
de lijst al snel niet meer actueel is. Daarbij kan het netwerk
van zorgprofessionals – zeker binnen de wijkzorg – bestaan
uit specialist, huisarts, trombosedienst, openbare apotheek,
dienstapotheek, collega zorgorganisatie, en anderen. De vraag
naar het digitaliseren van de toedienregistratie en het verbeteren
van de uitwisseling van medicatiegegevens wordt steeds sterker.
En de COVID-19-crisis heeft de adoptie van technologie en
digitalisering in het medicatieproces alleen maar versneld.

persoonlijke aandacht aan de cliënt en worden medicatiefouten
voorkomen. Tevens kan de communicatie, en daarmee
samenwerking, tussen de apotheker en zorgverlener beter ingericht
worden met de digitale samenwerkingsomgeving.

Een alternatief voor papieren toedienregistratie
Amstelring Wijkzorg biedt thuiszorg aan cliënten die hulp nodig
hebben bij dagelijkse verzorging, medicatie-toediening en andere
verpleegkundige zorg. Dit doen zij met circa 600 medewerkers in
de regio Amsterdam, Amstelveen en Haarlemmermeer. “Vanuit
de wens veilige zorg te verlenen en efficiënt samen te werken met
andere zorgverleners, startte Amstelring Wijkzorg in 2014 met de
introductie van een elektronisch toedienregistratiesysteem (e-TRS)
en een digitale samenwerkingsomgeving”, aldus Astrid van den
Berg (kwaliteit van zorg en medicatieveiligheid bij Amstelring).
Altijd de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar, dat
was het uitgangspunt. Iets dat met de papieren toedienregistratie
niet altijd mogelijk was. Van den Berg: ‘’De papieren aftekenlijst
was erg foutgevoelig. Zeker als er dingen op de toedienlijst
veranderd moesten worden. Mensen gingen er dan dingen op
schrijven en dat werd erg verwarrend.’’

Van den Berg: “We zijn ooit gestart met een pilot met één team,
bestaande uit een enthousiaste thuiszorgmedewerker, een
apotheker en slechts 2-4 cliënten. Daarnaast sloot de leverancier
aan om, echt in co-creatie met elkaar, het systeem te ontwikkelen
op basis van ervaringen en behoeften uit het veld.” Stap voor stap
werd de organisatie meegenomen in de ontwikkeling van het e-TRS.
In de eerste fase werd het digitale systeem gepositioneerd naast
het papieren systeem. “We moesten in de eerste periode gebruikers
vooral het vertrouwen geven dat het digitale systeem deed wat het
moest doen. Men vond het nog doodeng om volledig op de techniek
af te gaan. Je kunt je echter voorstellen dat het ook nogal wat
volharding vroeg van teams om op papier én digitaal te werken.
Onze organisatie is als een van de eerste wijkzorgorganisaties een
paar jaar geleden begonnen met zelfsturende teams. De wijkteams
dragen grote verantwoordelijkheid voor hun eigen groep cliënten,
maar ook voor hun eigen werkproces.”, zo stelt Van den Berg. Men
was niet zozeer angstig voor de technologie, maar eerder bang om
iets fout te doen of niet mee te kunnen in de verandering. Van den
Berg: “We hebben in deze fase ook nadrukkelijk aandacht besteed
aan de integratie van de technologie in bestaande werkprocessen.”

Met CareXS Meddy zien zorgprofessionals, net als op de papieren
toedienlijst, alle medicatie-informatie die zij nodig hebben in
één overzicht. In één oogopslag is zichtbaar welke medicatie is
toegediend en klaargezet, en welke medicatie bij de cliënt in eigen
beheer is. Omdat in een digitale omgeving wordt samengewerkt, is
de informatie altijd actueel en compleet. De applicatie ondersteunt
zorgverleners én apothekers, huisartsen en mantelzorgers,
met actuele medicatie-informatie en ingebouwde controles.
Bijvoorbeeld bij de invoer van gegevens en bij de toediening.
Dankzij het e-TRS hebben zorgprofessionals meer tijd over voor

Implementatie- en opschalingsproces CareXS Meddy binnen
Amstelring Wijkzorg
Inmiddels is CareXS Meddy breed geïmplementeerd binnen
Amstelring Wijkzorg en wordt bij zo’n 1.500 cliënten gebruik
gemaakt van het e-TRS. Net als bij veel innovaties, was de
gedrevenheid en volhardendheid van de initiatiefnemers een
belangrijke sleutel voor succesvolle implementatie.

Er werd daarom een soort ‘helpdesk’ ingericht binnen de
organisatie. Een schakelfiguur, werkzaam voor Amstelring én
Connected Health Solutions (leverancier CareXS Meddy), die vragen
beantwoordde van zowel thuiszorgmedewerkers als ontwikkelaars.
Er werden informatiemiddagen georganiseerd om gebruikers
te inspireren en kennis te laten maken met CareXS Meddy. En
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trainingen georganiseerd om teams te leren werken met het e-TRS.
Naarmate meer gebruikers de toegevoegde waarde ervoeren van het
systeem, groeide ook het aantal gebruikers én ambassadeurs voor
de toepassing binnen de organisatie. Van den Berg: “Natuurlijk hielp
de gebruikersvriendelijkheid en eenvoudigheid van het systeem hierin
mee. Binnen één uur weet iedereen wel hoe het werkt.” De (ervaren)
toegevoegde waarde werd overigens niet meteen onderbouwd met
uitgebreide studies. Van den Berg: "Inmiddels zijn we wel gestart met
het onderbouwen van het effect met onderzoeken en enquêtes, maar
daar hadden we in de beginfase geen tijd voor naast onze dagelijkse
werkzaamheden.”
Ook bij apothekers groeide de interesse, met name door de
onafhankelijkheid van het systeem. “Ons eerste grote succes was
het aansluiten van een tweede apotheker op het systeem. Daardoor
beseften we dat het nu snel kon groeien”, aldus Van den Berg. Zo
ondertekende in 2019 het samenwerkingsverband SIGRA, een
overeenkomst met Connected Health Solutions. Apothekers en
thuiszorginstellingen in Amsterdam kozen daarmee samen voor één
e-TRS: CareXS Meddy.
Inmiddels draait het systeem naar verwachting en tevredenheid
binnen Amstelring Wijkzorg en is het papieren systeem zo goed als
afgebouwd. De praktijk blijkt echter nog steeds weerbarstig. Van den

Berg: “De ‘knoppenangst’ is nog steeds aanwezig, met name onder
de oudere medewerkers. En oude werkprocessen houden af en toe
toch de voorkeur. We blijven daarom ook in deze fase van opschaling
continu in gesprek met de organisatie en leverancier, om zo de adoptie
van de toepassing onder collega’s te stimuleren.”
Vooruitblik naar de toekomst
Voor de toekomst is verdere integratie van het e-TRS met
andere systemen van de verschillende partijen onvermijdelijk.
Tegelijkertijd creëert dit ook uitdagingen. Van den Berg: “We
dienen een reëel bekostigingssysteem in de zorg te hebben,
waarin we ketenoverstijgend samenwerken. Medicatieveiligheid
is immers niet een vraagstuk dat slechts de verantwoordelijkheid
is van één partij. Kosten-batendiscussies staan nu soms nog het
opschalingsproces in de weg.” Ook zien ze, met het verplaatsen van
de zorg naar de thuissituatie, de vraag om innovatieve oplossingen
groeien. Bijvoorbeeld rond infuuszorg thuis en diabeteszorg thuis.
Amstelring Wijkzorg blijft dan ook in gesprek met Connected Health
Solutions voor de doorontwikkeling van hun digitale oplossingen
in de medicatieketen. Zo zijn ze recent gestart met een pilot voor
de Thelma® smart dispenser. Thelma® helpt cliënten om het
medicijngebruik zelfstandig te blijven organiseren, door reminders te
sturen en medicatie aan te reiken. Op afstand blijven zorgverleners
daardoor op de hoogte van het medicijngebruik van de cliënt.
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Impact CareXS Meddy
Begin 2021 is een impact framework opgesteld om de mogelijke
maatschappelijke impact van CareXS Meddy in kaart te brengen. Het
impact framework is daarbij gebaseerd op de uitgangspunten van een
maatschappelijke businesscase. Het onderzoek laat zien dat de inzet
van het e-TRS alle betrokkenen inzicht geeft welke medicatie op welk
moment aan de cliënt moeten worden toegediend.
Samengevat draagt CareXS Meddy daardoor bij aan:
• De kwaliteit van zorg: Het bieden van een online en altijd
actueel medicatieoverzicht verhoogt therapietrouw en
medicatieveiligheid. Daarnaast brengt het regionale
samenwerkingsverbanden in stelling. Dit stimuleert om op
andere gebieden samen te gaan werken. En de zorg rondom
de patiënt nóg beter in te richten. Zo geven thuiszorgmedewerkers aan dat zij tevreden zijn over de kwaliteit van de
informatieoverdracht tussen CareXS Meddy en de apotheek.
En dat wanneer de kwaliteit van de informatieoverdracht
onvoldoende is, deze vaak te wijten is aan (mis)communicatie
met huisartsenpraktijken en ziekenhuizen, en niet zozeer met
de apotheek;
• De doelmatigheid van zorg: Meer patiënten van zorg voorzien
met minder zorgverleners en daardoor inspelen op de
toenemende zorgvraag. Zo besparen thuiszorgmedewerkers
door het werken met CareXS Meddy gemiddeld bijna 21 uur
per persoon per jaar op zaken omtrent medicatieveiligheid.
Daarnaast geeft zo’n 42% van hen aan dat ze door het e-TRS
minder vaak (telefonisch) onderbroken worden tijdens de
uitvoering van het werk. En dat ze minder onnodig e-mailen
naar en telefoneren met de apotheker;

•

De betaalbaarheid van zorg: Betere kwaliteit zorg leveren
met minder geld en tijd om zo de zorg toekomstbestendig te
maken. Eerdere studies lieten al zien dat ongunstige effecten
en complicaties, veroorzaakt door medicatiefouten, hoge
kosten met zich meebrengen. Een hogere medicatieveiligheid
komt de gezondheid van de patiënt ten goede. Dit uit zich ook
in minder zorgvraag en minder medicatievoorschriften. Zo
houdt de tijdsbesparing van de thuiszorgmedewerker verband
met een kostenbesparing. Daarbij leidt inzet van CareXS
Meddy tot een effectievere inzet van medicatie.

De medicatieketen kent daarmee opnieuw een mooi voorbeeld
waarbij technologie wordt ingezet als middel door zorgorganisaties om
de chronische en complexe zorg thuis doelmatiger, betaalbaarder en
kwalitatief beter te maken.

Connected Health Solutions
Connected Health Solutions ontwerpt betrouwbare, digitale oplossingen die samenwerken in de
zorg makkelijker maakt. Met hun toepassing CareXS Meddy hebben gebruikers volledig zicht op
het medicijngebruik dankzij elektronische toedienregistratie. Amstelring Wijkzorg is een van hun
gebruikers, waar Astrid van den Berg als coördinator kwaliteit van zorg en medicatieveiligheid
werkzaam is.
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De Alexa Care Hub, ontwikkeld door Amazon, maakt het
mogelijk om op afstand in contact te blijven met een
kwetsbaar familielid en diens gezondheid te monitoren.
Alexa kan, op basis van data uit een echo-apparaat, via
een app waarschuwingen sturen als bepaalde activiteiten
zorgelijk lijken. Familieleden kunnen vervolgens onderling
communiceren om te controleren of alles goed gaat en
ingrijpen als dat nodig is. Familieleden kunnen tevens
een uitgebreid rapport inzien over de activiteiten van de
kwetsbare gebruiker, maar privacyrichtlijnen zijn hierbij
gewaarborgd. Uiteindelijk kan de Alexa Care Hub bijdragen
aan de mogelijkheid voor ouderen om langer thuis te blijven
wonen op een veilige manier. Dit vermindert vervolgens de
lasten voor zorgprofessionals en bijbehorende zorgkosten.
www.amazon.com

Diabetespatiënten maken bijna ieder uur keuzes rondom
gezondheid, bijvoorbeeld door middel van voeding of
medicatie. Daarnaast moeten patiënten maandelijks op
controle zodat een zorgprofessional de chronische ziekte
kan monitoren. Mensen met diabetes hebben hierdoor
behoefte aan een laagdrempelige, maar efficiënte manier
om hun gezondheidstoestand zelf te monitoren. Virta
Health heeft een digitaal platform ontworpen waarmee
diabetespatiënten behandeld kunnen worden in de vorm
van therapie, coaching en monitoring op afstand. Patiënten
vullen glucosewaarden in via de app, en kunnen digitaal
in contact komen met een behandelaar. Op deze manier
draagt het platform bij aan de eigen regie van de diabetes
patiënten. De therapie heeft als doel om bloedsuiker te
reguleren zonder gebruik van medicatie. Het platform claimt
zelfs dat het uiteindelijk diabetes helemaal kan terugdraaien.

De Nederlandse Untire-app helpt mensen die met
vermoeidheid kampen, tijdens of nadat zij kanker hebben
gehad. In Nederland hebben ongeveer 350.000 (ex)kankerpatiënten last van langdurige vermoeidheid en
wereldwijd loopt dit aantal op tot tientallen miljoenen. De
app heeft positieve effecten op de gebruikers: patiënten
krijgen grip op hun eigen leven en worden op gang
geholpen na een periode van ziekte en behandeling.
Het programma biedt praktische handvatten op
basis van wetenschappelijke inzichten, laat zien hoe
vermoeidheid ontstaat en levert tips om vermoeidheid te
voorkomen. De software is daarnaast gebruiksvriendelijk
ontworpen en beschikbaar in verschillende talen. De
waarde van Untire is inmiddels breed erkend: de Britse
onderzoeksorganisatie ORCHA heeft 190 verschillende
apps beoordeeld aan de hand van ruim 350 criteria
en Untire is vervolgens uitgeroepen tot één van de vijf
beste digitale oplossingen voor mensen met kanker. Ook
onderzoekers van het UMCG onderschrijven het positieve
effect van het gebruik van Untire: zij hopen dan ook dat
Untire als ‘digitaal antibioticum’ wordt erkend en wordt
toegevoegd aan de vergoede, digitale zorg.
www.untire.me

www.virtahealth.com
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Robins Wereld is een online educatieve game voor kinderen
met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. De
game traint vier vaardigheden: aandacht, impulscontrole,
werkgeheugen en probleemoplossend vermogen. In de
verschillende speelwerelden van de game worden de vaardigheden van een kind getest, en vervolgens met behulp van
hints getraind. Na het spelen van de game is duidelijk waar de
sterke en de te ontwikkelen kanten liggen en welke hints het
kind helpt om te leren leren. Dit kan de leerkracht gebruiken
in het lesaanbod om verdere ontwikkeling te stimuleren. Het
doel van de app is om kinderen stapsgewijs zelfstandiger te
maken en hen lol te laten hebben bij het leren.
www.robinswereld.nl

MS sherpa is een medisch hulpmiddel dat het verloop van
symptomen van Multiple Sclerose (MS) in de gaten houdt.
De inzichten die MS sherpa opdoet, geven inzicht in de
effecten van behandelingen. Als gevolg hiervan kunnen
medisch specialisten en patiënten de voortgang bekijken
en bijsturen waar nodig. MS sherpa is gecertificeerd als
medisch hulpmiddel, inhoudende dat de effectiviteit van
de app bewezen is. Ook de gebruiksvriendelijkheid is groot:
patiënten hebben enkel een mobiele telefoon nodig om
thuis te worden gemonitord. Het aantal klinische bezoeken
neemt af door gebruik van de app en dit brengt voordelen
met zich mee voor zowel de patiënt als de behandelaar. De
gegevens uit de app worden gedeeld met de neuroloog,
zodat de communicatie soepel verloopt. Hierbij wordt de
privacy van de patiënt gewaarborgd.
www.mssherpa.nl

Voor de grote hoeveelheid COVID-19 testen die verwerkt
moeten worden, ontwikkelde het Hubrecht Instituut in
samenwerking met Genmab de STRIP-1 testrobot, in de
wandelgangen ook wel ‘’The Beast’’ genoemd. De robot
maakt het mogelijk om 20.000 PCR monsters te verwerken
per etmaal. De PCR testen zijn de gouden standaard voor
het testen van COVID-19. De STRIP-1 kan hiermee meer
testen dan elke andere tot nu toe bekende apparaten. De
robot is uitgerust met verschillende tools om de testen beter
te volgen en terugkoppeling te bieden aan de patiënten.
Aan de monsters zijn barcodes toegevoegd die meermaals
tijdens de testprocedure worden gescand en hierdoor kan
de testuitslag automatisch gedeeld worden met patiënten.
De STRIP-1 werkt met zeer kleine hoeveelheden en maakt
het mogelijk om minder schaarse materialen per test te
verbruiken, dit drukt de kosten ook aanzienlijk per test. Het
gebruik ontlast de laboranten enorm die overuren draaiden
tijdens de eerste golf.

Bilihome’s Wearable Light Therapy is ontwikkeld om
pasgeboren baby’s te helpen bij het herstel van geelzucht.
Ongeveer tien procent van de pasgeboren baby’s heeft
blauwlichttherapie nodig om neurologische schade als gevolg
van geelzucht te voorkomen. Eerder moesten de kinderen
in een couveuse verblijven, maar dankzij de ontwikkelde
techniek is het mogelijk dat de therapie wordt aangeboden
zonder dat de natuurlijke zorgroutines worden doorbroken:
onder andere tijdens de voeding of gedurende het knuffelen
kan de baby worden blootgesteld aan het blauwe licht om
te herstellen. Baby’s hoeven dankzij de techniek dus niet
meer te worden gescheiden van hun ouders. Het apparaat
ziet eruit als een babyvest of -trui en bestaat uit drie
lagen ademende en temperatuurgestuurde stof. Voor het
kindje is het apparaat comfortabel om te dragen en het is
tegelijkertijd effectief gebleken voor de therapie.

www.hubrecht.eu

www.bilihome.org
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Medical Drone Service
De zorg toegankelijk en beschikbaar houden met de inzet van
innovatieve mobiliteitsoplossingen. Dat is de gedeelde ambitie
van de partijen die samen de Medical Drone Service (MDS)
vormen. Het project is een initiatief van de ANWB en PostNL,
waarin er inmiddels volop wordt geëxperimenteerd met het
vervoeren van medische producten, zoals lichaamsweefsels
en -vloeistoffen, via drones. Het Isala ziekenhuis is een van de
zorgpartners die participeert. Isala wil in de toekomst drones
inzetten voor medisch transport doeleinden om zo het vervoer
sneller, goedkoper en duurzamer te maken. Zo kan met de
inzet van een drone op een traject van 20 kilometer al snel 10
minuten tijdswinst gepakt worden ten opzichte van transport
met de auto, dat bovendien milieuvervuilender, duurder en
minder veilig is12. En de eerste resultaten zijn hoopvol; uit
onderzoek blijkt dat het vliegen met drones geen invloed heeft
op de kwaliteit van het getransporteerde bloed13.
Van droom naar drone
Het eerste contact kwam tot stand bij een smart mobility event
waar partijen samen droomden over de toekomstige inzet van
drones in de zorg in 2019. “Als Isala bouwen we momenteel een
nieuwe locatie in Meppel. Hierbij denken we ook na over het
lab van de toekomst en point-of-care diagnostiek dicht bij de
patiënt. Dat lukt niet altijd en daarvoor zoeken we naar goede
alternatieven om dit zo slim én efficiënt mogelijk te doen. Zo
dachten we aan een drone voor een snelle verbinding tussen
locaties Zwolle en Meppel”, aldus Klaas Henk van der Steege,
adviseur beleid & ondersteuning binnen Isala. Het was een van
casussen die realistisch bleek te zijn, mede door het relatief
rustige luchtruim tussen Meppel en Zwolle. En werd uiteindelijk
door het consortium omarmd voor nadere uitwerking.
Het consortium koos voor een gefaseerde aanpak voor het
creëren van vertrouwen voor de inzet van drones in de
zorglogistiek. Hierbij is het consortium veelal afhankelijk van
de wet- en regelgeving rondom het gebruik van drones, die
opgesteld worden door de European Union Aviation Safety
Agency (EASA). ‘’Op basis van de EASA-regels hebben wij drie
fases gedefinieerd binnen dit traject voor het testen van de

veiligheid en betrouwbaarheid van een drone. In de eerste fase
vlogen we over een open weiland (afgeschermd gebied). En
in de tweede fase maakten we testvluchten over dunbevolkt
gebied tussen Meppel en Zwolle’’, legt Simon Prent uit, manager
drone operations bij de ANWB. Inmiddels breekt de derde
fase aan, waarin de drone testvluchten zal gaan maken over
dichtbevolkt gebied. “Het was voor ons goed om te zien dat er
van begin af aan een grote vraag vanuit de zorginstellingen voor
ons project was, aangezien we uiteindelijk toch toe moeten naar
landelijke dekking met onze drone-service. Iedere organisatie
draagt vanuit haar specifieke expertise actief bij aan het
project’’, vertelt Quirijn de Geus, business developer bij PostNL.
Naast de initiatiefnemers en diverse zorgorganisaties, zijn ook
dronebouwer Avy en KPN aangesloten bij het consortium.
Toch was niet iedereen even enthousiast over de inzet van
drones in de zorglogistiek bij de start van het project. ‘’In het
begin vroegen mensen binnen het ziekenhuis zich af waar wij
mee bezig waren en of wij wel de veiligheid van het transport
konden garanderen’’, aldus Van der Steege. Bovendien kreeg
het consortium al snel door dat vaak de wil om te innoveren
er bij de zorgprofessionals wel is, maar de ruimte om samen
iets te ontwikkelen en implementeren beperkt is. Om toch het
draagvlak te vergroten en zo de ontwikkeling en implementatie
van de drone te versnellen, werden er vanuit het consortium
workshops en brainstormsessies georganiseerd met betrokken
(zorg)professionals. Hierbij werden bijvoorbeeld de logistieke
knelpunten binnen het ziekenhuis uitvoerig besproken, wat
de urgentie van het project nogmaals onderstreepte. Van
der Steege: “Hierbij is het van groot belang om brugfuncties
te hebben in personen die de taal van de techniek én de zorg
spreken.” Naarmate de tijd vorderde, groeide de interesse en
vertrouwen in het project.
Een andere uitdaging waar het consortium continu mee
te maken heeft, is de onzekerheden van de relatief jonge
dronesmarkt. ‘’We sprongen samen in het diepe waarbij
commitment van alle partijen gevraagd werd, terwijl niemand
wist en weet hoe de markt er over een aantal jaar uit gaat
zien’’, licht de Geus toe. Omdat het zo nieuw is en er erg veel
onzekerheden en afhankelijkheden zijn, werd het project ook
echt als een experiment benaderd door het consortium. En
werd het traditionele sturen op KPI’s minder van toepassing
bevonden. Die onzekerheden maakten het voor partners soms
lastig om de stappen en vorderingen intern te verantwoorden,
erkent ook Van der Steege: ‘’We krijgen natuurlijk ook de
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vraag vanuit de RvB waar we staan met het MDS project, wat het
oplevert en of het wel voldoende zin heeft. We moeten constant
progressie kunnen laten zien en dat maakt het traject wel
spannend.” Tegelijkertijd wordt er door de betrokken organisaties
voldoende ruimte geboden om te experimenteren en zijn heldere
mijlpalen afgesproken waarop evaluaties plaatsvinden. Een
noodzakelijke aanpak om samen naar de toekomst te kunnen
bouwen.
Toekomstperspectief
De looptijd van de huidige pilot is nog tot en met 2023. Naast
het continueren van de testvluchten, wordt er in de komende
periode ingezet op het enerzijds aantonen van de business case
en het anderzijds aantonen van de veiligheid en betrouwbaarheid
volgens de geldende wet- en regelgeving. Dat MDS voor een
efficiëntere logistiek en daarmee kostenbesparingen zorgt, is voor
Prent evident: ‘’Neem als voorbeeld de Waddeneilanden. Het zou
mooi zijn als we bijvoorbeeld bloedsamples van een patiënt vanaf
het eiland naar het vaste land gebracht worden per drone. Dan
kan de patiënt thuisblijven, wat niet alleen goedkoper is maar ook
minder schadelijk voor het milieu. Als je kijkt naar de huidige inzet
van helikopters voor spoedzorg kan dat eigenlijk niet uit. Drones
kunnen hier een oplossing voor bieden.’’ Er wordt vanuit het
consortium momenteel gewerkt aan een rekenmodel waarmee
de kostenbesparing en toegevoegde waarde van het gebruik van
drones kan worden aangetoond.

het zicht van de piloot vliegen.” Een belangrijke stap volgens Prent
is om richting 2023 te kunnen voldoen aan het afsprakenstelsel
U-Space, dat zal dienen als een hoog geautomatiseerde vorm
van air traffic control gericht op onbemande vluchten. U-Space
moet ervoor zorgen dat onbemand luchtverkeer in de toekomst
ordentelijk zal verlopen. ‘’In Ghana zie je al drones vliegen, en
ook in Schotland in de Highlands. Maar Nederland kent een grote
uitdaging vanwege de dichtbevolktheid van de omgeving en het
relatief drukke luchtverkeer. Het is voor ons erg belangrijk om al
in een vroeg stadium veel aandacht te geven aan een uiteindelijke
veilige integratie in het luchtruim,’’ licht Prent toe. Tegelijkertijd
is Van der Steege inmiddels druk bezig om in gesprek met de
gebouwbeheerders van het Isala om tijdig toestemmingen voor de
toekomstige landingsplaatsen te regelen.
Naast het experimenteren en ontwikkelen blijft het consortium
inzetten op het aanhaken van nieuwe (zorg)partners. Om zo toe
te werken naar een landelijk dekkend netwerk van drone-hubs
dat alle zorginstellingen met elkaar verbindt en op die manier de
zorglogistiek efficiënter en duurzamer maakt.

Ook op technisch gebied dienen er stappen te worden gezet,
voordat medische drones volledig geïmplementeerd kan worden.
Denk hierbij aan extra veiligheidsmaatregelen door de redundantie
en connectiviteit te verbeteren, of het gegeven dat een drone in
alle weersomstandigheden moeten kunnen vliegen. Een van de
grootste stappen zit echter in de wet- en regelgeving. Zo vliegen de
drones nu automatisch en worden vanuit een commandowagen op
de grond bestuurd. Prent: “De huidige wetgeving is er nog niet op
ingericht dat drones zich binnen het luchtruim begeven en buiten

Medical Drone Service
Medical Drone Service is een initiatief van ANWB en PostNL waarbinnen met diverse partners wordt
onderzocht welke bijdrage drones kunnen leveren in het brengen van zorg op het juiste moment en op de
juiste plek. Om met de inzet van innovatieve mobiliteitsoplossingen de zorg toegankelijk en beschikbaar te
houden. Simon Prent is manager drone operations bij ANWB, Quirijn de Geus is business developer MDS
bij PostNL en Klaas Henk van der Steege is vanuit het Isala ziekenhuis betrokken als adviseur beleid &
ondersteuning.
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Samen met zorgvernieuwers werken aan
de digitale transformatie van de zorg
Er komen veel innovatieve technologieën op ons af. Met Zorg
Enablers laten wij jaarlijks de belangrijkste technologische
ontwikkelingen zien die de toekomst van de zorg kunnen
beïnvloeden en zo een bijdrage leveren aan de kwaliteit,
betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Goedkopere
technieken, verbeterde connectiviteit, groeiende bewustwording
over de eigen gezondheid en het versterken van de zelfregie van
patiënten en cliënten, zijn enkele drijvende factoren achter de
technologische ontwikkelingen (zie ook het hoofdstuk ‘Drijvers en
belemmeringen voor technologische zorgvernieuwing’). Cybercare1,
digital healthcare2 en eHealth3 zijn begrippen die de toenemende
rol van technologie in de zorg illustreren. Al lijkt het soms science
fiction, veel van de beschreven technologieën bestaan al langere tijd
en worden met succes binnen de zorg gebruikt.
Digitaliseren versus digitale transformatie
Digitalisering en digitale transformatie zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden, maar zijn niet hetzelfde. Digitaliseren draait
bijvoorbeeld om het digitaal beschikbaar maken van (papieren)
patiëntgegevens en zorgprocessen. Er ontstaan manieren waarop
elektronische gegevens kunnen worden opgeslagen en uitgewisseld
in patiëntportalen en persoonlijke gezondheidsomgevingen. Ook
andere communicatievormen komen beschikbaar, zoals e-consults,
beeldbellen, chatbots en apps en websites. En er komen steeds
meer hulpmiddelen en sensoren om data van de patiënt te
verzamelen die mee kunnen wegen in de behandelingskeuze.
De digitale opslag van informatie maakt het mogelijk om verbanden
te leggen, patiëntdata te verrijken en informatie te vergelijken,
al dan niet met behulp van slimme algoritmen en moderne
dataverwerkingstechnieken. Door gebruik te maken van deze digitale
mogelijkheden kunnen zorgprofessionals data inzetten om de zorg
te verbeteren. De digitalisering van processen is een stap van een
organisatie naar een meer digitaal georiënteerde en (data-)gedreven
organisatie.
Digitale transformatie in de zorg gaat over een fundamentele
verandering in en over de grenzen van de eigen zorgorganisatie.
Deze transformatie wordt vormgegeven door een digitale visie en

strategie mogelijk gemaakt door mensen en technologie. Het is een
continu proces van onder meer procesinnovatie, sociale innovatie
en technologische innovatie die het fundament vormen van een
duurzame verandering. Enkel nieuwe technologieën uitproberen
is niet voldoende. Met de toename van digitale zorgoplossingen
zullen ook huidige zorgprocessen, werkwijzen, bedrijfsvoering en
ict-infrastructuur mee moeten veranderen.
De belofte van digitale zorg
De coronacrisis heeft ons laten zien dat technologische
ontwikkelingen daadwerkelijk onderdeel kunnen zijn van het
zorgproces (zie ook het hoofdstuk ‘Digitale zorg post-COVID’). Er is
hiermee momentum gecreëerd voor zorgorganisaties om verder in
te zetten op een verandering in werkwijze die noodzakelijk is om
de mogelijkheden van digitale zorg optimaal te benutten. We zien
dan ook dat er in de afgelopen vijf jaren wereldwijd steeds meer
wordt geïnvesteerd in digitale zorg4. Er is een steeds betere digitale
infrastructuur, een bevolking die nieuwe technologie omarmt en een
groeiende cultuur van innovatie en ondernemerschap. Patiënten
geven tegelijkertijd ook aan dat ze graag gebruik maken van de
mogelijkheden die digitale zorg hen kan bieden.
Vooral bij chronische zorg blijkt het blended care model, oftewel
digitale tools integreren in bestaande fysieke zorgprocessen
waardoor een optimale mix van fysieke en digitale zorg
ontstaat, goed te werken. Technische toepassingen die worden
ontwikkeld samen met eindgebruikers kunnen ook bijdragen
aan patiëntgerichtere zorg, onder andere door patiënten en
zorgprofessionals te ondersteunen bij het maken van keuzes.
Door nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen zal
de aandacht verschuiven van behandelen naar voorkómen van
aandoeningen. Nieuwe technologieën bieden bovendien de
mogelijkheid om sneller te anticiperen op signalen en beter te
voorspellen wat effecten van leefstijl en/of behandeling zullen zijn.
Als zij op de juiste manier ingezet worden, dragen technologische
innovaties bij aan een verbeterde patiëntervaring, verbeterde
toegankelijkheid en populatiegezondheid, vermindering van zorg- en
ondersteuningskosten en verbeterd welzijn van zorgverleners. Zo zou
20% van de chronische ziekenhuiszorg in 2030 op afstand geboden
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kunnen worden, wat de totale kosten van de ziekenhuiszorg met zo’n
10% zou kunnen verlagen5. En ook uit recente schattingen blijkt dat
met de inzet van digitale zorgtechnologie in de huidige vorm zelfs
zo’n €18 miljard bespaard kan worden op de zorgkosten tot 2030 in
Nederland. De grootste financiële opbrengst die digitale zorg kan
opleveren, wordt bereikt doordat kosten verschuiven naar minder
hooggespecialiseerde centra of thuis, wat een lager kostenniveau
met zich meebrengt. Ook kan met behulp van digitale zorg meer
worden ingezet op (goedkopere) preventie, waardoor de kosten per
zorgpad dalen6.
EMPOWERED
PATIENT

BIONIC
HUMAN

AUTONOMIC
SYSTEMS

In grote lijnen dragen de technologische ontwikkelingen bij aan de
volgende drie bewegingen:
• Empowered patient: We weten meer over de effecten
van wat we doen en onze leefstijlkeuzes op onze gezondheid
door technologieën als holistic tracking. Met behulp van
Do-It-Yourself (DIY) diagnostics stellen we zelf een diagnose of
kunnen we preventief actie ondernemen. We beheren zelf onze
gezondheidsinformatie in een health information system. Zo
nemen we steeds meer de regie over onze eigen gezondheid en
zorg.
• Bionic human: Technologie maakt het mogelijk om het menselijk
lichaam te herstellen of zelfs te verbeteren. Geprinte organen,
geavanceerde protheses, exoskeletten en nanotech-implantaten
maken ons lichaam een betere versie van het origineel.
• Autonomic systems: Computers nemen veel over in alle
zorgfasen. Er ontstaat steeds meer autonomie door toepassing
van smart analytics. Chatbots, robots en sensoren ondersteunen
of verzorgen ons; daar hoeven we zelf steeds minder over na te
denken.

De gezondheidszorg kent een zeer dynamische context. En
technologische innovaties leveren een bijdrage aan de antwoorden
op de vragen gesteld door de veranderende maatschappij. Steeds
meer bedrijven, ook buiten de zorg, bieden nieuwe technologische
tools aan en nemen wellicht functies van de traditionele
zorgverleners over (zie ook het hoofdstuk ‘Techgiganten in de zorg:
vriend of vijand?’). Grote technologiebedrijven zoals Amazon,
Apple, Alphabet, Microsoft, Samsung en Tencent zijn al actief op de
zorgmarkt en maken gebruik van enorme schaalvoordelen en een
voorsprong op het gebied van data.
Door samenwerking en opschaling versnelling geven aan de
digitale transformatie
Om de zorg betaalbaar en bemensbaar te houden, is inzet van
slimme, schaalbare technologie noodzakelijk. Bij zorgprofessionals,
patiënten en zorgorganisaties groeit de interesse in digitale
oplossingen snel. De vraag is welke technologie de zorg van vandaag
en morgen gaat veranderen. Het aanbod van nieuwe technologie is
overweldigend en de mogelijkheden zijn ontelbaar. Zo zijn er alleen
al ruim 350.000 gezondheidsapps beschikbaar en kwamen er in
de afgelopen vier jaar ruim 32.000 apps bij4. Maar wat draagt nu
werkelijk bij aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van
de zorg? Hoe wegen we kwaliteitswinst af tegen de investerings- en
zorgkosten van een nieuwe technologie?
Het is van cruciaal belang om het kaf van het koren te scheiden
om zo de kansen die de technologie biedt, optimaal te benutten.
In verschillende regionale proeftuinen zijn al veel initiatieven
uitgeprobeerd, echter vaak met onvoldoende wetenschappelijke
onderbouwing en zonder goede evaluatie. Pilots en proeftuinen zijn
nuttig aangezien het vaak de introductie van ‘organisatie-vreemde’
technologie betreft met invloed op werkprocessen, cultuur en
samenwerkingsrelaties. Het is dan goed ervaring op te doen in een
beschermde omgeving. Veelal was er bij deze projecten echter
sprake van tijdelijke financiering en stond de bestaande regelgeving
daadwerkelijke implementatie in de weg. Zo worden vaak regels uit
de reguliere praktijk binnen de reikwijdte van de proeftuin buiten
werking gesteld. Als de toepasselijkheid of het aanpassen van die
regels geen expliciet onderdeel uitmaakt van de proeftuin zelf, zijn
na afloop van de proeftuin de oude regels weer van kracht, die
de nieuwe werkwijze in de weg kunnen staan. Ook komt het vaak
voor dat de innovatie strandt wanneer de middelen, al dan niet in
de vorm van subsidie, voor de proeftuin zijn uitgeput en er geen
verdere financiering beschikbaar is. Tot slot bevordert het separeren
van technologische zorginnovatie in een pilot of proeftuin dat ook
in de reguliere situatie na de proeftuin de nieuwe werkwijze naast
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of bovenop de bestaande komt, en niet, zoals je zou willen, in de
plaats daarvan. We zien dat zorgorganisaties vaak zelf het wiel
opnieuw proberen uit te vinden. Terwijl we ook snel en slim kunnen
leren van succesvolle voorbeelden en (briljante) mislukkingen. Door
samenwerking en opschaling van succesvolle voorbeelden kunnen
we echt versnelling gaan geven aan de gewenste zorgtransformatie!

Zes sleutels voor succesvolle zorgvernieuwing
Nieuwe technologieën en toepassingen bieden volop
kansen om de zorg te verbeteren en anders in te richten.
Het gaat dan niet over het introduceren van de technologie
als zodanig, maar om de wijze waarop de technologie
daadwerkelijk waarde toevoegt voor de gebruikers: patiënten
én zorgprofessionals. Hoe zorgen we ervoor dat technologie
een zo optimaal mogelijke bijdrage levert aan zorginnovatie?
Of beter nog: hoe kan technologie bijdragen aan de benodigde
transformatie van de zorg?
Het zijn spannende tijden. Enerzijds vanwege de
maatschappelijke uitdagingen, anderzijds vanwege de
fantastische mogelijkheden die technologie potentieel
biedt. Hoewel technologische toepassingen steeds meer
geïmplementeerd worden in de gezondheidszorg en onderdeel
worden van het zorgproces, is de inzet en het gebruik ervan
niet vanzelfsprekend. In de afgelopen vijf jaren hebben we
binnen Zorg Enablers ruim 500 innovatieve voorbeelden
verdiept en is bij ruim 50 innovaties een uitgebreide casestudie
uitgevoerd om de sleutels voor succesvolle implementatie
te ontrafelen. Gebaseerd op de leerlessen zetten we zes
sleutels voor succesvolle zorgvernieuwing op een rij voor het
versterken van het innovatievermogen van zorgorganisaties.
Geenszins om compleet te zijn, maar wel om de deur te
openen om samen aan de slag te gaan.
1. Bij innovatie staat de eindgebruiker centraal
Het grootste gevaar is dat we de nadruk leggen op de technologie
zelf en niet op de problemen die moeten worden opgelost of op
de waarde die het zou moeten leveren. Alleen de eindgebruiker
kan het probleem helder aangeven waar een bepaalde technologie
de oplossing voor kan zijn. Ook de ontwikkeling van een
duurzame technologie dient samen met de eindgebruiker plaats
te vinden zodat rekening gehouden wordt met verschillen in
gezondheidsvaardigheden. Dat kan op verschillende manieren zoals
door het doorlopen en analyseren van de patiënt- of cliëntreis,

Design Thinking, diepte interviews, focusgroepen of Market
Research Online Communities (MROC’s). Deze methodes bieden
patiënten en cliënten de gelegenheid gedurende hun zorgproces
feedback te geven over hun behoefte en (ervaren) kwaliteit van de
zorg en daarmee de zorg persoonlijker en predictiever te maken dan
in het verleden.
2. Innovatie vraagt om een integrale benadering
Technologie is slechts één ingrediënt van succesvolle innovatie;
het is 10% van het innovatieproces. Innovatie betekent ook
aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en onderbouwing,
functioneel toepasbaar ontwerp, duidelijk proces en inrichting en
het realiseren van een helder en levensvatbaar model waarmee de
zorgorganisatie waarde creëert, levert en behoudt (procesinnovatie).
En oog houden voor de zachte kant van innovatie, waarin aandacht
wordt besteed aan de relatie met de organisatie en eindgebruiker
(sociale innovatie). Innovatie is een continu proces van onder meer
procesinnovatie, sociale innovatie en technologische innovatie
die het fundament vormen van een duurzame verandering. Enkel
nieuwe technologieën uitproberen is niet voldoende.
Het vraagt ondernemerschap om deze verschillende aspecten te
verbinden. Welke eisen hieraan worden gesteld, is afhankelijk van
de innovatie die je nastreeft7,8. We zien dan ook de opkomst Chief
Medical Information Officers (CMIO) en Chief Nursing Information
Officers (CNIO): medisch specialisten en verpleegkundigen
die de brugfunctie vervullen tussen bestuur, ict-management
en de gebruikers. Gezien de integraliteit van innovatie, vraagt
innovatiesucces om een bredere blik dan alleen de technologie en
daarmee ook om Chief Medical Innovation Officers en Chief Nursing
Innovation Officers.
3. Innovatie vraagt om een andere inrichting van de zorg
De noodzaak voor zorginnovatie is voor iedereen die in de zorg werkt
duidelijk. Incrementele innovaties geven onvoldoende antwoord;
succesvolle zorginnovatie vraagt om out-of-the-box denken. Denk
fundamenteel na over welk vraagstuk je wilt oplossen, wat de
onderliggende belemmeringen zijn en welke bijdrage technologie
kan leveren bij de oplossing. Immers, nieuwe technologie (NT)
introduceren in een ‘oude’ organisatie (OO), creëert enkel een
verdomd dure ‘oude’ organisatie (VDOO): NT+OO=VDOO.
Succesvolle innovatie vraagt aandacht voor de volgende drie
uitdagingen:
a. Hoe organiseren wij optimale zorg zodat deze kwalitatief,
toegankelijk en betaalbaar blijft?
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b. Hoe creëren wij de juiste voorwaarden en ruimte voor
vernieuwing?
c. Hoe zorgen wij ervoor dat we goed voorbereid zijn op de
toekomst en wat is daarvoor nodig?
Veel organisaties maken in het kielzog van de corona-uitbraak
een herstart met hun strategie en inzet op digitale zorg. Een
digitale strategie definieert de manier waarop digitalisering,
automatisering en het gebruik van data de patiëntbenadering, zorgen bedrijfsprocessen verbeteren. Daarnaast geeft het richting aan

Innovation Maturity Model
De innovatiekracht van de Nederlandse gezondheidszorg is
afhankelijk van het innovatievermogen van nieuwe, maar ook
bestaande zorganisaties. Niet iedere zorgorganisatie is even
‘volwassen’ wat betreft innovatie. Dit kan te maken hebben met
bewuste keuzes, maar ook met het ontbreken van bepaalde
voorwaarden. De ene organisatie loopt vooruit en creëert, terwijl
een andere afwacht tot een innovatie zich bewezen heeft alvorens
over te gaan tot implementatie. Er bestaan verschillende modellen
en theorieën om het innovatievermogen van organisaties in kaart
te brengen. Het inzichtelijk maken van aanknopingspunten om het
innovatievermogen te vergroten, biedt handvatten voor organisaties
om zelf aan de slag te gaan. Maar waar te beginnen?

Gelegenheids
innovator

Innovatiezoeker

de ontwikkeling, het gebruik van nieuwe technologie en soms zelfs
van nieuwe bedrijfsmodellen. Er gaat in een digitale strategie en
bijbehorende agenda, naast de IT-infrastructuur, aandacht uit naar
onderdelen als management en organisatie, interne én externe
procesinrichting en vaardigheden en cultuur van medewerkers en
cliënten/patiënten. De uitgangspunten van een digitale strategie
worden mede bepaald door de IT-infrastructuur.

Het Innovation Maturity Model (IMM) geeft inzicht in de
innovatievolwassenheid van een zorgorganisatie. De mate van
volwassenheid van een zorgorganisatie, wordt bepaald aan de hand
van verschillende elementen zoals strategie en sturing, financiering,
resultaten en meetbaarheid, methoden, cultuur, competenties en
communicatie. Om verder te innoveren zullen organisaties innovatie
in hun langetermijnstrategie moeten opnemen, moet vernieuwing
een onderdeel zijn van de cultuur en moet geïnvesteerd worden
in innovatiecompetenties. Zo blijkt uit een steekproef dat ruim
driekwart van de Nederlandse zorgorganisaties scoren op het
niveau van ‘Innovatiezoeker’ of ‘Innovatiebouwer’15.
Een eenvoudig assessment laat zien waar verbeteringen mogelijk
zijn om het innovatievermogen van de zorgorganisatie te
versterken. En biedt contouren en bouwstenen van een innovatieen veranderstrategie die helpt stappen te bepalen naar een
toekomstbestendige organisatie.

Innovatiebouwer

Innovatiefabriek

Innovatieleider

Benieuwd waar jouw organisatie staat? Doe de test op www.zorgenablers.nl
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4. Innovatie is een cyclisch proces van ervaren, leren en aanpassen
Innovatie is geen lineair proces met een helder gedefinieerd begin
en eind. Er bestaat geen blauwdruk. De innovatieaanpak is er een
van experimenteren en meerdere iteraties. Het is een cyclisch proces
met veel kleine stappen. Veel van de stappen geven het gevoel dat
je vooruitgaat, maar zo nu en dan word je ook gedwongen weer een
paar stappen terug te zetten. Dit vraagt om doorzettingsvermogen
en ook de ruimte laten om te falen. Soms leert mens immers meer
van een briljante mislukking, dan krampachtig vasthouden aan
successen uit het verleden. De gevraagde investering (in tijd, geld en
middelen) neemt veelal toe naarmate het proces vordert. Dit komt
omdat de iteraties steeds meer tijd vragen en informatie vereisen.
De waarde ontwikkelt zich parallel, maar de vruchten worden pas
echt geplukt bij implementatie9-12.
5. Creëer de juiste voorwaarden en vermogen voor
innovatiesucces
Het vermogen om te innoveren vergt meer dan een aantal goede
ideeën, technologieën of enthousiaste professionals. Er is aandacht
nodig voor meerdere elementen, zoals: 1. de innovatieaanpak, 2. de
wijze waarop innovatie wordt georganiseerd en gefaciliteerd, 3. de
beschikbare middelen, kennis en vaardigheden van zorgprofessionals
en eindgebruikers, en 4. de wijze waarop status en voortgang wordt
gemeten en innovatie ook binnen een organisatie ondersteund
wordt in termen van beloning. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren
van een structureel investeringsbudget van 2% van de omzet,
te besteden aan (digitale) zorgvernieuwing ten behoeve van het
verhogen van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg.
6. Innovatie is het resultaat van co-creatie
Co-creatie is de enige mogelijkheid om de zorg naar de toekomst
vorm te geven. Samenwerking biedt de gelegenheid om te komen
tot de juiste randvoorwaarden, betere oplossingen, ervaringen en
meer toegevoegde waarde voor gebruikers, betrokkenen en de
maatschappij. Co-creatie is een transparant proces waar alle relevante
partijen actief met elkaar samenwerken en gebruikmaken van elkaars
complementaire inzichten, kennis en vaardigheden13. Binnen een
succesvol ecosysteem zijn alle noodzakelijke rollen vertegenwoordigd
om de noodzakelijke randvoorwaarden voor zorginnovatie op
financieel, ethisch en juridisch gebied te creëren15. Als organisatie
zoek je mensen die zich verwonderen, creatief kunnen denken, die
ideeën in context kunnen plaatsen en concreet kunnen maken, die
processen en activiteiten kunnen definiëren die leiden tot tastbare
resultaten. Maar ook mensen die kennis en ervaringen inbrengen
over de eindgebruiker, over vraagstukken, fricties en mensen die
praktisch zijn, verbinden en doen. Mensen die kennis hebben van het
innovatieproces, formats, werkvormen en methoden. Mensen die

overzicht houden over alle activiteiten die uitgevoerd worden en over
het portfolio van projecten. Co-creatie gaat ook over het delen van
kennis. Er is veel te doen over het ‘not inventend here’ syndroom in
de zorg. Veel organisaties proberen toch nog steeds zelf opnieuw het
wiel uit te vinden. Maar juist het leren van elkaar en het uitwisselen
van succesverhalen én mislukkingen, bevordert onze gezamenlijke
leercurve in de zorg.
Nu samen aan de slag om succesvol te innoveren!
Tomas Edison, de uitvinder van de gloeilamp, gaf het al aan:
“innovatie is 1% inspiratie en 99% transpiratie.” Innoveren is niet
eenvoudig. Er moet goede regelgeving zijn, de toegevoegde waarde
moet aangetoond zijn, alle stakeholders moeten betrokken zijn, er
moet voldoende financiering zijn en er moet in sommige gevallen
afscheid worden genomen van bestaande manieren van werken. Je
hoort enkelen al roepen: “ja, maar…” Ons antwoord: “ga samen aan
de slag!”
Het is dan ook mooi om te zien dat in de afgelopen jaren partijen
rond zorginnovatie zich steeds meer bewust zijn geworden van de
interdependentie. En ook steeds vaker ‘ecosysteem’ gebruiken om
hiernaar te verwijzen. Een ecosysteem waarin wordt samengewerkt
tussen overheid, zorgpartijen en marktpartijen en waarin ook
wetenschappelijke verenigingen, toezichthouders en financiers
betrokken zijn. Die ontwikkeling valt samen met de toename van
netwerkzorg waarin domeinoverstijgend wordt samengewerkt
vanuit de behoefte van mensen en niet langer (primair) vanuit
het organisatiebelang. Kenmerkend is dat dergelijke ecosystemen
zich niet beperken tot het maken van afspraken over invoering
en opschaling van innovaties, maar ook een leergemeenschap
bieden waarin de wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs,
innovatoren en praktijkervaringen wordt georganiseerd. En dat is
ook noodzakelijk, want het zorglandschap in Nederland is relatief
gedecentraliseerd van aard. Dat maakt het sturen op prioriteiten en
de samenwerking tussen partijen niet altijd even eenvoudig. Door
het ontbreken van regie ontstijgen lokaal opgezette initiatieven te
vaak niet de kleine schaal waarop ze zijn geïntroduceerd. Bovendien
is er daardoor vaak geen helder overzicht van alle activiteiten op het
gebied van de implementatie van digitale zorg. En worden kansen op
synergie nog vaak onvoldoende benut. Op hoog niveau is er een visie
en een strategie vereist. Het aanbod van digitale zorgtechnologie
overstijgt immers het gebruik ervan onder zowel zorgverleners als
zorggebruikers. Met een duidelijke agenda is de zorgsector geholpen
door gestelde doelen uit te splitsen in concrete, overzichtelijke
stappen. Dan hoeft de zorg het wiel niet langer (volledig) zelf uit te
vinden en kunnen zorgorganisaties makkelijker en sneller de juiste
richting inslaan.
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De zorg wordt niet gekenmerkt door een gebrek aan innovatie,
maar juist door een overvloed aan slecht gerunde innovaties. Als
gevolg hiervan blijven (positieve) resultaten achter en verliest men
het vertrouwen in het innovatievermogen van zorgorganisaties.
Helaas zien we het toch nog te vaak stranden in het polderen.
Waar we in Nederland gewend zijn om te polderen en eindeloos
te zoeken naar compromissen, vraagt zorgvernieuwing om een
coalition of the willing die hun ambitie ook inzet in concrete
innovatie, een coalition of the doing. Te vaak zien we nog
ronkende vergezichten en fraaie ambities, maar tegelijkertijd
beperkte implementatie en maatschappelijke opschaling. Angst
voor de verandering en kortetermijnbelangen vormen vaak een
belemmering. Een belemmering die overwonnen kan worden door
een gevoel van hoge urgentie (sense of urgency) of door opgelegde
regelgeving. Factoren die we juist zagen tijdens de coronacrisis. Als
we het wegnemen van belemmeringen niet borgen, vallen we terug
in het oude gedrag. Dat zagen we al gebeuren toen het coronavirus
ons even wat minder in de greep hield. Binnen de kortste keren
werd de overstap naar digitale zorg tenietgedaan en vielen we terug
in het ‘oude normaal’ in plaats van het ‘nieuwe normaal’.
Dat maakt de werkelijke uitdaging met betrekking tot het
structureel borgen van (technologische) zorgvernieuwing duidelijk.
En hoeveel druk er soms nodig lijkt te zijn om proces- én sociale
innovatie door te voeren en te verankeren in onze dagelijkse
routines. Het vraagt om doorzettingsmacht vanuit onder andere
wetenschappelijke verenigingen, toezichthouders en financiers. Het
is zaak om te voorkomen dat de sense of urgency zo groot wordt
dat er ingegrepen moet worden. We moeten met het groeiende
ecosysteem aan de slag gaan vanuit een sense of excitement. Dit
alles vanuit het geloof en de overtuiging dat we in co-creatie de
grote maatschappelijke uitdagingen niet alleen moeten, maar ook
kunnen oplossen, in de overtuiging dat zorgvernieuwing wordt
gerealiseerd door het implementeren en opschalen van succesvolle
innovaties. Zo verleggen we het accent van analyseren (#Watdan?)
en agenderen (#Hoedan?) naar innoveren (#Zodus!).

Van analyseren en agenderen naar innoveren: reflectie uit de
praktijk
In het ZBC waar ik de afgelopen jaren heb gewerkt, Ksyos,
was onze grondhouding digital first. We begonnen vanuit
het principe dat we zorg zoveel mogelijk asynchroon, dichtbij
de patiënt, en digitaal ondersteund organiseerden. Daarbij
zochten we steeds de balans tussen een fijne ervaring voor
de patiënt, goede kwaliteit van zorg, en lagere kosten. Alle
belemmeringen die in dit boek genoemd staan heb ik aan den
lijve ondervonden, en in veel gevallen kunnen overwinnen.
#Hoedan? Door samen met een grote doe-kracht aan de
slag te gaan, en in te zetten op experimenten om zo efficiënt
mogelijk te leren. Waarbij projecten die niet werkten
werden gestopt. Al de beschreven sleutels voor succesvolle
zorgvernieuwing in deze publicatie bleken relevant.
De vijfde sleutel uit het rijtje is de belangrijkste
randvoorwaarde in mijn ervaring: “Creëer de juiste
voorwaarden en vermogen voor innovatiesucces”. Cultuur is
daarin verreweg het belangrijkst, en tegelijkertijd het taaist
om te veranderen. Binnen Ksyos was dat van nature aanwezig:
de organisatie was vanaf de start gericht op digitale zorg.
Innoveren én experimenteren vormden daarmee de basis van
de cultuur. In andere zorginstellingen ligt dat ingewikkelder.
Experimenteren brengt risico’s met zich mee. Je moet over
de grenzen van een afdeling of zorginstelling kunnen denken.
Afdelingen binnen een zorgorganisatie hebben vaak hun eigen
cultuur, veel autonomie en eigen werkwijzen. Het verschuiven
van taken of routinematig werk past niet in het beeld wat veel
zorgprofessionals hebben van hun werk.
Naarmate de druk op de betaalbaarheid, kwaliteit en
toegankelijkheid verder toeneemt, wordt de urgentie voor
zorgtransformatie steeds groter. Ideeën zijn er genoeg, en
dat het kan bewijzen disruptors zoals Ksyos en alle andere
voorbeelden uit deze publicatie. Er komt een moment dat
we terugkijken en de zorg van nu ouderwets vinden. De weg
daarnaartoe is het simpelweg te gaan doen: #Zodus.
Jiska de Wit is voormalig Chief Design Officer bij het Ksyos
en bekleedde diverse andere innovatierollen in de zorg.
Momenteel ondersteunt ze in haar rol als adviseur bij
BeBright diverse zorgorganisaties in hun digitale transformatie.
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Over de auteurs
Philip J. Idenburg MSc. MBA is managing partner van strategie- en
innovatiebureau BeBright en adviseert opdrachtgevers in de zorg op het gebied
van strategie- en innovatievraagstukken. Proces en inhoud gaan daarbij hand in
hand, waarbij met een sterk groeiende zorgvraag en in een sterk veranderend
zorglandschap, de enige succesvolle strategie er een is die resulteert in concrete
zorginnovatie en transformatie. Tevens is Philip actief als toezichthouder en lid
van de Raad van Advies van de IGJ. Behalve als adviseur, heeft Philip hands-on
managementervaring met strategieontwikkeling, -implementatie en innovatie,
waardoor een goed begrip van de complexiteit van de zorgsector hand in hand gaat met concrete
interventies in de zorgdelivery en strategie executie. En met een groeiende groep bestuurders en (klinisch)
leiders onderzoekt Philip de onderliggende vraagstukken en hoe transformatie ondanks de belemmeringen
en een bestaand zorgsysteem dat zich zal verzetten, gerealiseerd kan worden.
Sjoerd Emonts MSc. is adviseur bij BeBright. Op basis van kwalitatieve en
kwantitatieve analyses begeleidt hij onder meer klanten bij het maken van digitale
strategieën. Sjoerd is inhoud gedreven en verzamelt al jaren informatie over de
nieuwste technologieën, waardoor hij op de hoogte is van alle relevante trends en
ontwikkelingen in de gezondheidszorg die zorgtransformatie noodzakelijk maakt
en de technologie die zorginnovatie mogelijk maakt. En door zijn brede focus
op innovatie kan hij technologische mogelijkheden ook vertalen naar concrete
oplossingen in de zorg en het sociaal domein. Zijn brede kennis past hij onder
meer toe als gastdocent en spreker ‘Digitalisering in de zorg’ voor zorgbestuurders, innovatiemanagers
en zorgprofessionals. Dagelijks laat hij zich inspireren door wat technologie ons te bieden heeft. Daarvoor
ondernemen we binnen BeBright op regelmatige basis zorginnovatie expedities in binnen- én buitenland
om, naast inspiratie op te doen, ook weer fris en met verwondering naar ons eigen zorgsysteem te kijken.

Philip.idenburg@bebright.eu

www.linkedin.com/in/philipidenburg

@philipidenburg

Sjoerd.emonts@bebright.eu

www.linkedin.com/in/sjoerdemonts

Philip

Prof. dr. Niels H. Chavannes MD, PhD is hoogleraar huisartsgeneeskunde, hoofd
onderzoek aan de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het
Leids Universitair Medisch Centrum en oprichter van het National eHealth Living
Lab (NeLL). In 2015 werd Niels benoemd tot hoogleraar Huisartsgeneeskunde,
met als oratie “eHealth in Disease Management: doel of tool?”, gevolgd door
de benoeming als hoofd Onderzoek in 2016 en de oprichting van het National
eHealth Living Lab (NeLL) in 2018. In 2020 werd zijn leerstoel gecontinueerd met
als titel “eHealth Toepassingen in Population Health Management”. Niels bekleedt
ook nog diverse andere adviserende en bestuurlijke functies op het snijvlak van populatiegezondheid en
(technologische) zorgvernieuwing. Zo is Niels een van de scientific leads voor het Medical Delta programma
“eHealth & selfmanagement for a healthy society”.

Sjoerd
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Zorg Enablers bestaat 5 jaar!
We zijn in 2017 gestart vanuit het idee om middels Zorg Enablers
het innovatievermogen van de zorg te versterken om daarmee bij te
dragen aan de noodzakelijke (digitale) zorgtransformatie. Inmiddels
realiseren we met deze vijfde editie ons eerste ‘lustrum’. In deze
afgelopen vijf jaar bekeken we meer dan 7.500 innovaties in onze
database, beschreven we ruim 500 innovatieve voorbeelden en
voerden we zo’n 50 implementatiestudies uit. Waar Zorg Enablers
ooit begon als een laagdrempelige manier om structuur en overzicht
aan te brengen in de wildgroei aan technologische toepassingen
in de zorg, is het inmiddels een gevestigde trendpublicatie die
handvatten biedt voor ervaren en onervaren zorgvernieuwers.
En biedt het gecreëerde (virtuele) ecosysteem nog veel meer
activiteiten om de (digitale) zorgtransformatie (internationaal) te
versterken.

AR

Impact van Zorg Enablers gegroeid over periode 2017-2021

JA

Dit hadden we uiteraard niet alleen kunnen doen. Via deze weg
willen wij dan ook nogmaals iedereen bedanken die in de afgelopen
vijf jaar een bijdrage heeft geleverd. Dank aan alle partners die in
de afgelopen jaren bijdroegen aan onze ambitie om de verzamelde
kennis te verrijken en zo breed mogelijk te verspreiden. Dank
aan alle gedreven zorgvernieuwers die ons hebben geïnspireerd,
geadviseerd of wie we hebben mogen interviewen om hun inzichten
en leerlessen te bundelen voor het breder publiek. Dank aan alle
collega’s binnen BeBright en het NeLL en andere betrokkenen
die in de afgelopen jaren een bijdrage hebben geleverd aan de
totstandkoming van deze publicatie. En tot slot dank aan alle
lezers, u, de ervaren en onervaren zorgvernieuwers, die in steeds
grotere getale uitkijken naar de nieuwe editie om geïnspireerd en
gemotiveerd te worden. En tegelijkertijd ons inspireren met eigen
voorbeelden en ervaringen.
Laat Zorg Enablers u ook in de komende jaren op meerdere
manieren blijven inspireren om aan de slag te gaan met nieuwe
technologie en anders na te denken over de reeds beschikbare
mogelijkheden. Op naar ons volgende lustrum!
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