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Rotterdam 16 & 17 mei 2019 

ICT in de zorg, EHealth, kosteneffectiviteit, innovaties en leiderschap 

 
 
Donderdag 16 mei 
 
 

Casper van Eijck 

hoogleraar 

chirurgie, Erasmus 

MC 

De weerbarstigheid van medische doorbraken 

- De patiënt staat altijd centraal. Breng onderzoek (terug) naar de patiënt. Analyseer waar het 

grootste probleem van de patiënt ligt en probeer dat op te lossen. 

- Blijf als gedreven zorgprofessional achter je ideeën en idealen staan. Zorg dat je overtuigd 

bent van jezelf. Vraag je af wat je boodschap is en draag die uit 

- Zorg is team work: probeer samen met anderen tot oplossingen te komen 

- Centralisatie van zorg is voor bepaalde aandoeningen een must. Enerzijds vanwege de 

kwaliteit van behandelingen en anderzijds vanwege het samenbrengen van onderzoek 

- Best practice: schrijf samen met de patiënt een brief aan de verzekeraar met een verzoek om 

goedkeuring van behandeling 

-  

 

Tom Oostrom 

directeur 

Nierstichting 

Over dromen, durven, doen en regie nemen over innovatie 

- De Nierstichting werkt aan het project ‘draagbare kunstnier’. Dialyse is een (erg) belastende 

behandeling, De draagbare kunstnier geeft patiënten veel vrijheid terug. 

- Neem het perspectief van de patiënt als vertrekpunt bij innovatie. Redeneer vanuit 

oplossingen die patiënten willen en onderzoek vervolgens wat je moet doen om daar te 

komen.  

- Zoek actief samenwerking. Vaak wordt gedacht dat tegenstrijdige belangen innovatie in de 

weg staan. Daar geloof ik niet in. Er is altijd een gemeenschappelijk belang. De kunst is om de 

belangen bij elkaar te brengen. 

- De Nierstichting probeert door slimme investeringen een zo groot mogelijk resultaat voor 

(toekomstige) nierpatiënten te bereiken. 

- Formuleer een visie en een droom.  

- Durf groot te denken en risico’s te nemen  

- Toets op impact en additionaliteit 

- Ga voor borging en multipliereffect 

 

 

 

 

mailto:info@academie-nieuwezorg.nl
https://academie-nieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2019/05/Tom-Oostrom-AcademieNieuwezorg-16-mei-2019.pdf


 

AcademieNieuwezorg – Postbus 55578 - 1007 NB Amsterdam - info@academie-nieuwezorg.nl - 020- 8454018 

Peter Linssen 

directeur EMBER 

Drijfveren, waarde gestuurd leiderschap en het samenstellen van teams 

- Realiseer je dat anderen soms echt anders denken. Verplaats je in anderen 

- Diversiteit aan denkpatronen levert het beste product 

- Inzicht in drijfveren is belangrijk om resultaat te behalen (Schiphol test op drijfveren in de 

teamsamenstelling voordat een project van start gaat om succes te voorspellen) 

- In de zorg is nog onvoldoende aandacht voor drijfveren. Vaak is er sprake van een 

monocultuur. Dit geeft een gebrek aan executiekracht en/of efficiëntie. 

- Pas je kennis over drijfveren toe. Inbedding van verandering vraagt 3 maanden volhouden & 

stimuleren. Stel bij veranderprocessen iemand aan die verantwoordelijk is voor begeleiding & 

sturing van het proces. 

 

 

Robert Vonk & 

Ingrid Hegger 

onderzoekers RIVM 

Technologie en ontwikkeling in de zorg 

- Innovatie en verandering geven altijd weerstand. Laat dit je niet afschrikken 

- Verlies bij innovatie nooit de sociale context uit het oog 

- In Nederland is veel angst voor het delen van data. In Scandinavische landen gaat dat veel 

beter 

- Realiseer je als zorgverlener dat E-health nooit een doel op zich is. Het gaat altijd om de 

patiënt en de meerwaarde voor de patiënt.  

- RIVM is een bron van betrouwbare informatie over techniek en implementatie van techniek. 

Bijvoorbeeld over kosteneffectiviteit, risico’s en nieuwe ontwikkelingen. 

 

 

Rob Pieters  chief 

medical officer, 

Prinses Máxima 

Centrum 

Innovaties en waarde gestuurd leiderschap 

- Size matters, Higher volume = better outcome 

- Vraag jezelf altijd af: wat zou ik voor mijn eigen kind/partner/ouder willen? Zorg dat iedereen 

binnen je organisatie zich deze vraag stelt, van portier tot specialist. 

- Gaan voor 100% genezing: ‘Cure every child with cancer with optimal quality of life’ 

- It always seems impossible until it’s done 

- Breng je stakeholders in kaart en blijf constant met hen afstemmen 

- Ontwikkel vanuit het perspectief van patiënt, ouders, verpleegkundigen (Poli’s rondom 

ziektebeelden, specialist komt naar kind i.p.v. andersom) 

- Stick to your principles; no compromises 

- Persoonlijke en institutionele ego’s staan innovatie in de weg 

 

Presentatie Hans Ossebaard, adviseur Innovatie & eHealth, Zorginstituut Nederland 
 
 
 
Vrijdag 17 mei 
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Ines von Rosenstiel 

kinderarts, Haga 

ziekenhuis & 

Rijnstate 

Integrative medicine – van onderzoek naar implementatie 

De 4 pijlers van Integrative Medicine : 
I) Patiënt-arts relatie is gebaseerd op ‘partnership’ ( arts als coach) 
II) Preventie en welzijn 
III) Aandacht voor gezonde omgeving 
IV) Combineert reguliere geneeskunde met aanvullende technieken die bewezen effectief en veilig 
zijn 

- Integrative medicine is geen kwakzalverij maar het inzetten van evidence based technieken 

naast of als onderdeel van reguliere geneeskunde 

- Integrative Medicine vraagt inbedding in onderwijs, onderzoek, zorg en beleid 

- Leefstijl speelt een belangrijke rol 

- Positieve gezondheid is te meten met een app: 

- https://mijnpositievegezondheid.nl 

- Blog Medisch Contact ‘Een moderne arts doet aan geneeskunst’ 

 

 
 

Ronald Brus  

Oprichter en CEO 

van myTomorrows 

Toegang tot innovatieve geneesmiddelen en een alternatief van de huidige registratie modellen 

- De huidige problemen in de zorg zijn goed op te lossen als er beter wordt 
samengewerkt. Vingerwijzen heeft geen zin 

- Het beeld in de samenleving van medicijnprijzen en (on)toegankelijkheid van zorg en 
medicatie is vaak onjuist. 

- Technologie maakt zorg veel toegankelijker, het helpt mensen om complexe 
informatie te begrijpen en verminderd administratieve last.  

- Op termijn worden ook de zorgkosten minder doordat de ontwikkelfase van 
medicijnen korter duurt 

- Technologie vraagt wel een grote voorinvestering 
- De beste IT-ontwikkelaars gaan naar best betalende industrie. Dat is al jaren lang niet  

de zorg of farmacie. De best betalende sector maakt elektronische gadgets 
- Vraag jezelf steeds af: Hoe zou ik er naar kijken als ik zelf ziek was? Problemen  en 

oplossingen beleef je heel anders als je zelf betrokken bent. 
- Onderschat nooit het belang van de drijfveer. 
- Zorg dat zorg weer leuk wordt.  

 

 

 

 

 

Richard van 
Heijningen & Njin-
Zu Chen          
Philips Research 

Wat kunnen we de komende 5 tot 10 jaar verwachten aan innovatie en wat dragen ze bij aan 
betaalbaarheid en kwaliteit van leven 
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 -  Philips verwacht veel nieuwe techniek op het gebied van AI en connectivity  

- Technologie moet dienstbaar blijven aan de eindgebruiker 

- Zie technologie niet als bedreiging. Denk mee over nut en toepassing en blijf betrokken. 

Daarmee garandeer je dat de technologie dienstbaar is aan patiënt en zorgverlener i.p.v. het 

perspectief van managers  

- Ontwikkeling vraagt samenwerking tussen zorgprofessionals en ontwikkelaars. Philips staat 

open voor suggesties voor ontwikkelingen. 

- Philips werkt steeds vaker met start-ups binnen de zorg 

- Ontwikkeling in de zorg vraagt een lange adem. Innovatie is slecht voorspelbaar 

 

Henk Hutink 
manager advies & 
strategisch adv. 
sectorale zorg-ICT, 
Nictiz 

 

'ICT-Standaarden in de zorg', 'Wet- en regelgeving in de zorg' en 'Keurmerken, certficaten en 
kwaliteitsverklaringen in de zorg’ allemaal onzin? 

-  AI is een gegeven. Er worden tientallen miljarden geïnvesteerd in ontwikkeling van AI. De 

vraag is hoe AI in de zorg ingevoerd moet worden. Belangrijk daarbij is dat AI voor iedereen 

toegankelijk moet zijn. Er geldt een soort solidariteitsprincipe 

- AI is op heel veel gebieden al slimmer dan de arts. Je kunt je daarom afvragen of het geen 

verplichting zou moeten zijn om AI in te voeren. De wet- en regelgeving moeten wel aangepast 

worden 

- AI is afhankelijk van 2 factoren: de hoeveelheid en de kwaliteit van data. Daar moet op  

gecontroleerd worden. De vraag is wie dit moet controleren en hoe. 

- AI raakt alle vakgebieden. Het ene vak meer (radiologie) dan het andere (kindergeneeskunde). 

Toepassingen lopen van diagnostiek tot planning. 

- AI zorgt voor een schifting tussen hoog complexe en laagcomplexe beroepen. 

- De huidige zorgopleidingen bieden nog veel te weinig aandacht aan AI. Werken met AI is goed 

aan te leren. 

- Denk vandaag al na: hoe ziet mijn werk er over 5 jaar uit? Welke invloed heeft AI op mijn 

werk?  
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