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Amsterdam UMC

• meer dan 15.000 professionals

• ruim 350.000 patiënten per jaar

• opleiding voor duizenden jonge

mensen tot arts, specialist of

verpleegkundige

• onderzoekers verenigd in acht

onderzoeksinstituten



Amsterdam UMC

• ontwikkeling nieuwe diagnostiek en behandelmethoden

• nadruk op complexe patiëntenzorg en hooggespecialiseerde behandeling van

zeldzame aandoeningen

• samenwerking met gerenommeerde nationale en internationale instellingen



Vakgroep Medische Informatica

- Geneeskunde

- Data-analyse

- Zorgstelsel

> Amsterdam Public Health Research Institute



Zorginstituut Nederland

 Adviseren/verduidelijken basispakket
gezondheidszorg

• Bevorderen kwaliteit en transparantie
/HTA

• Systematisch doorlichten basispakket /
zinnige zorg

• Uitvoering financiering Zvw/Wlz



Zorginnovatie

1924



eHealth?



eHealth

“… is de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie 

om de gezondheid en de gezondheidszorg

te ondersteunen en/of te verbeteren”

(Nictiz/Nivel, 2019)



Verzamelterm 



‘enabling technologies’

D D

D P

P P

P Sys



MedTech convergentie

 500.000 soorten producten

 EUR 5 miljard (NL)

- preventie/diagnostiek, curatieve zorg, LZ

- 85% vergoed

- Medical Devices Regulation (EU, 2020)

- Health Technolgy Assessment

- eH, robotica, 3D, a.i. (RIVM horizon scan, 2018)

KPMG, 2018



Break 
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Urgenties

• Vergrijzing | levensverwachting

• Zorgvraag | multimorbiditeit

• Zorguitgaven
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De zorguitgaven verdubbelen tot 174 

miljard euro in 2040 
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• Zorguitgaven • Zorguitgaven, voorlopige cijfers

Bron: CBS, RIVM 



AcademieNieuwezorg 

De zorguitgaven per persoon stijgen 

van 5.100 euro in 2015 naar 9.600 
euro in 2040 

Zorguitgaven per persoon in (euro's) 
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• Collectieve uitgaven • Overige betalingen

Bron: RIVM 



AcademieNieuwezorg 

De zorguitgaven stijgen door 
technologie, wellvaartstijging,
vergrijzing en bevolkingsgroeii
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overige ontwlkkel'ngen 

Uitgaven op basis van 
demografie 

Zo rg1u itgia ve ri 2015 

• Zorguitgaven 2015 • Uit,g1aven op basis van demografie
Uitgaven o,p basis van overige ontwiikke ingen 

Bron: RIVM 



Urgenties

• Vergrijzing | levensverwachting

• Zorgvraag | multimorbiditeit

• Zorguitgaven

• Digitalisering

• Capaciteit



Voor ,arts.en is ,geen sprake van een a gemeen ·tekort. Wel is bij vacatures voor bepaalde ed s.ch speci;a 11 sten 
spral<e van n1oeilijk vervulbare vacatures: psychiaters" specialistem ouderengeneeskunde, artsen voor 
verstandelijk gehand icaptem, SllBH-:artsen ( spoecl eisende hu I p) en kJinisoh geriaters. lokaal kan het ook om 
andere specialismen gaan (,oogartsen" artsen voor maag-darm-feverz-ekt ·1). 
Bf'on: lJlNV iom c.a;paciteitsargaan" 

Ook kon1ende jaren nog lkne punten 

Ven\l'acFit ·womlE clat cle (;!ersoneelstelfoiten e l<omen e Jaren ve er OP- o�n. Het ondlerzoeksp rog ra 1nn1a 
Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn (AZW) verwadht - op basis v.an reoente prognoses - dat de totale tekl.orten in de• 
periode 2017 tot 2022 oplopem tot ( cun1u atief over de hele periode): 
■ 32 .000 tot 38. 0 00 hbor-verp leeg1k.t.1 ndigen
■ 27.000 t,ot 38. 000 mbo-verpleegkundigen
■ 19. 500 tot --:8. 500 verzo rgend:en (mbo-niveau 3)

Voor helpen den (mbo7niv,eau 2) was er de ,arg,elopen jaren juist sprake vam ,een overndhot. Ook hier lkm1nen z-ch 
de komende jaren tekorten ,gaan voorrlben. Wel is de situatie voor deze• funotiegro.ep moe�i_jl�er ·te• voorspel Iem" 
Zo heeft: de ,arbeidS1111arkt h-e.- eem 1111eer openi <arakter: het opleËdingiSniveau is lager (mbo-2) en er is geen 
re.gist:ra -eplidht of beschermde op eidingstitel. Daarnaast .-u n nen de• tekorten im andere• functies ook leiden ot 
een grotere· vraag naar heJpendem om het persori eel in tekortfuncties t,e ontlasten. 
Bron: .AZW-ad:ueel. Ad:uele ontwildce1ingen .Arbeidsmarkt Z ng en \IVelzijn. Janua:ii 2018. 



Bron: Werkgeversenquête 2018 https://www.azwinfo.nl/

https://www.azwinfo.nl/


Urgenties

• Vergrijzing | levensverwachting

• Zorgvraag | multimorbiditeit

• Zorguitgaven

• Digitalisering

• Capaciteit

• Zelfmanagement | Gezondheidsconcept

• Duurzaamheid: green care



Duurzame zorg voor een gezonde toekomst, okt.‘18

- Reductie CO2

- Circulair

- Medicijnresten

- Gezonde leefomgeving



Lancet Countdown report

http://www.lancetcountdown.org/

http://www.lancetcountdown.org/




Lancet Countdown report NL

Aanbevelingen

- Gezondheid <> klimaat in alle beleid/bestuurslagen

- Klimaatverandering in curricula

- Monitoring CO2, water, afval in de zorg

- Steenkool uitgefaseerd (2030)

- Inzet op duurzaam transport

- Vergroting groene ruimte in steden

“The greatest global health opportunity of the 21st century”



Break



• Betaalbaarheid

• Toegankelijkheid

• Effectiviteit

• Doelmatigheid

• Veiligheid

• Kwaliteit

Verwachtingen



Beleidsdoelen VWS

Toegang tot medische gegevens

• In 2019 heeft ten minste 80% van de chronisch zieken direct toegang tot zijn eigen medische

gegevens. En ten minste 40% van de overige Nederlanders.

Zelfstandig metingen doen

• In 2019 kan 75% van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen zelf metingen doen en deze

delen met hun zorgverlener.

Online contact met zorgverlener

• Mensen die thuis zorg en ondersteuning ontvangen, kunnen – als zij dat willen - in 2019 via een

beeldscherm 24 uur per dag contact opnemen met een zorgverlener.



Beleidsdoelen VWS MedTech, april 2019

 Evenwichtige markt

 Zorg en ondersteuning op de juiste plek

 Juiste hulpmiddel bij de juiste patiënt

 Eenvoudige toegang

> Nationale Agenda MedTech 2020-2040



Europa

National MS: solidarity, digital skills, education, health care, reimbursement, 

communication, engagement

eHealth Network / governance (27 landen) : safety, standardisation, mobility, data 

protection, cybercrime, best practices in implementation, empowerment &c.

•JA1 = eHealth Governance Initiative (eHI)

•JA2 = JASEHN (2015-2018): guidelines, interoperability,

cross border exchange of clinical information

•JA3 = eHAction (2018-2021)



WHO, 2019



Wat betekent dit voor de zorg?

Urgenties en oplossingen / tafelgesprek



Zinnige zorg

• Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (HLA 2018)

Onbewezen en onnodige behandelingen niet meer uitvoeren,bijv.:

- standaard controleren op oogafwijkingen bij patiënten met Diabetes type-2

- röntgenfoto op de SEH bij acute, ernstige buikpijn

- zoeken naar de oorzaak van eczeem

- te lang doorgaan met antibiotica via het infuus

- atroscopie meniscus >50jr.



Later schadelijk gebleken 

• Laparoscopische cholecystectomie

• Endovasculaire aneurysma reparatie

• Metaal-op-metaal heupprothese

• Essure sterilisatiemiddel

• Discusprothese

• Bekkenbodem matjes

• PIP-implantaten

Effect ingekochte innovaties



Effect ingekochte innovaties

• Kniedistractie ?

• Telemonitoring CVA/COPD?



Effect ingekochte innovaties

• Maagverkleining (2008)



Veilige introductie?

• OMS (huidige FMS) leidraad (okt 2014):

Nieuwe interventies in klinische praktijk

• Bekend bij zorgverzekeraars?

• Bekend bij zorgverleners?

• VAGZ (VAV) werkwijzer “nieuwe technieken”

• Bekend bij zorgverzekeraars?

• Bekend bij zorgverleners?

• Obsoleet (concept nov 2013)?



Medical Devices Regulation

• verankerd in de NL wet (mei 2020)

• extra regels voor ziekenhuizen

• medische apps in een hogere risicoklasse

• voldoende en passend klinisch bewijs

• vooraf toetsen bij high risk device



Financiële ondersteuning bij innovatieve medtech

• Innovatiefonds ZN

• Individuele innovatiebudgetten van zorgverzekeraars

• NZA innovatie DBC

• ZonMw

• Voorwaardelijke toelating >  Veelbelovende zorg

• Budgetten van individuele zorgverzekeraars

• Beschikbaarheid bijdrage (“academische component”)

• Onderzoeksgelden voor trials vanuit industrie

• Overheid: bijv. subsidieregeling Veelbelovende zorg, Health Deals e.a.



Break
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Zorg voor innoveren

• VWS

• Zorginstituut Nederland

• Nederlandse Zorgautoriteit

• ZonMw



Voorbeeld voettekst | juli 2018



Aanbevelingen

1. Zet e-health in vanuit heldere visie/beleid en zorg dat deze bekend is

2. Faciliteer zorgverleners in het aanbod en gebruik van e-health

3. Faciliteer zorggebruikers in goed gebruik e-health

4. Stel een onderzoeksagenda op

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisjK3IzOzZAhXDzqQKHeNHCkoQjRwIBg&url=https://www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/products/details/network-video-solutions/all-network-cameras/vb-m741-le&psig=AOvVaw1HESsVD2koUtFnRUvJ8bwc&ust=1521143803826648


CBS

• 1/3 weet niet of online herhaalrecept mogelijk is

• 1/3 maakt online afspraak huisarts als dat mogelijk is

• 7/10 bereid online medische gegevens door te geven

• 85% zoekt wel eens onlinen medische informatie

• 8/10 kent LSP; ziet voordelen, wel enige reserve

ivm privacy/beveiliging/misbruik



Thema’s NeLL

• Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

• Beheer en privacy

• Zinnig gebruik



AcademieNieuwezorg 



#trending2019

• Consumerization of Care Drives Digital Health

• Virtual Care Takes Off Despite Hurdles

• Interoperability Makes Progress

• Cybersecurity Stays Top of Mind

• Need for Cloud Adoption Continues to Grow
[Healthcare IT, 2019]



Opschaling gaat traag

• Financiële issues

• Gebrekkige standaardisatie

• Onbekendheid (publiek en professionals)

• Gebrek aan regie

• Ondernemerschap / bussiness case

• Compartimentalisering

• Evidence base / zinnige zorg



New Eng J Medicine

“(…) the health care system remains essentially

untouched, with care patterns and unsustainable

cost trajectories seemingly unchanged

over the past twenty years.”



Zorg innovatie

o Techno-utopism: overal

o Exponentiële disruptie: zorg moeilijk automatiseerbaar

o Brilliant¿ failures: veel

o Time-to-market: lang

o Business models: schaars

o Doelen: zacht (gedrag, cultuur)

o Integrated care: systeem

o Baten: elders

o Zorg = business

o Evidence: waar?



Hoofd, hart en handen

- eHealth = Health

- Groei wereldwijd en onvermijdelijk

- Innovatie ~ Kwaliteitsverbetering

- patient included

- effectief

- ethisch (overbehandeling, medicalisering, privacy)

- Duurzaam

- Preventie



Break 



Dank u!

Medical Informatics | Amsterdam Public Health Research Institute

h.c.ossebaard@amc.uva.nl

mailto:h.c.ossebaard@amc.uva.nl

