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VoorwoordHet tempo van  
technologische ontwikkelingen 

in de zorg is enorm hoog. 

Grote technologiebedrijven, start-ups, zorgaanbieders, 

patiëntenverenigingen; iedereen werkt aan nieuwe 

oplossingen voor de patiënt. De beloofde impact is 

duizelingwekkend: een betere kwaliteit van  

zorg dicht bij huis of zelfs thuis bij de  

patiënt die zelf aan de  

knoppen zit. 
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Voorwoord

Ontwikkelingen te over, echter in het licht van de 
exponentiële groei van technologie staat de zorg nog  
maar aan de vooravond van een digitale revolutie.  
Een digitale revolutie die ons veel kan brengen. Zoals de 
mogelijkheid om zorg steeds meer een integraal onder- 
deel van ons dagelijks leven te laten zijn en daarmee de 
mogelijkheid geeft om de toenemende vergrijzing, ondanks 
een krapte op de arbeidsmarkt, het hoofd te blijven bieden, 
zodat burgers goede zorg kunnen blijven ontvangen. 

Het is echter niet alles goud wat er blinkt. Willen we de 
mogelijkheden die technologische vernieuwingen bieden 
goed benutten, dan zullen we onze traditionele manieren 
van werken ingrijpend moeten aanpassen. Technologische 
vernieuwing vraagt om (complexe) organisatorische 
veranderingen, met grote gevolgen voor de betrokken 
zorgprofessionals. Het zorgproces zal drastisch wijzigen 
en dit vereist de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. 
Maar niet alleen binnen de muren van organisaties moet 
het zorgproces fundamenteel veranderen. Om de mogelijk-
heden van technologische vernieuwing goed te benutten 
is een goede samenwerking tussen de ketenpartners van 
toenemend belang. Denk bijvoorbeeld aan de noodzaak 
van een goed digitaal platform in de regio waarmee 
regioaanbieders en technologie samenkomen om de 
zorg aan burgers vorm te geven. 

Juist door die noodzaak tot veranderen zien we dat de 
wederzijdse versterking tussen zorg en de inzet van 
technologie veel minder snel tot stand komt dan mogelijk 
en wenselijk is. Niet alle professionals zijn er al aan toe of in 

staat om in een ‘man-machinecombinatie’ de zorg te leveren. 
En ook niet alle ketenpartners zitten op één lijn; of ze zitten 
wel op één lijn, maar beschikken nog niet over de middelen 
en infrastructuur om gezamenlijk te werken aan digitalisering. 
Tot slot geeft de technologie zelf nog veel onzekerheid.  
Het veld van alle technologische mogelijkheden biedt veel 
diversiteit met ‘duizend bloeiende bloemen’ als realiteit, 
terwijl de benodigde investeringen juist om een vaste 
koers vragen. De vraag welke technologische vernieuwing 
werkelijk waarde toevoegt is daardoor nadrukkelijk aan 
de orde. 

Alleen fundamentele stappen in ketensamenwerking en de 
inzet van technologie kunnen voorkomen dat de zorg steeds 
verder dichtslibt. Daarmee is de enige conclusie dat we, 
ondanks alle onzekerheden, toch stappen moeten zetten 
op het pad naar digitalisering van de zorg. Zorgbestuurders 
moeten daarbij, ondanks het verblindende licht dat alle 
technologie soms op ons werpt, niet verstijven maar het 
stuur in handen nemen. Als KPMG geloven wij in ‘people-
driven progress’. Vooruitgang is pas vooruitgang als deze 
daadwerkelijk waarde toevoegt voor mens en maatschappij. 
De vraag welke technologie waarde toevoegt voor de patiënt 
én de zorgprofessional moet derhalve de belangrijkste 
leidraad zijn. 

Met deze publicatie willen we u daarbij helpen. We willen 
u helpen om niet morgen maar vandaag te starten met 
een nieuwe blik op de zorg, waarbij technologie waarde 
toevoegt: reimagine healthcare. 

Anna van Poucke,  
Sectorleider KPMG 
Health NL    
 

Hylke Kingma
Associate Director 
Digitale Zorg

Voorwoord
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Met de huidige koers raakt het Nederlandse zorgsysteem 
verder uit balans. We ervaren een stijgende zorgvraag, terwijl 
de beschikbaarheid van het zorgaanbod daalt. Tegelijkertijd 
signaleren we een mismatch tussen de veranderende 
zorgvraag en het beschikbare zorgaanbod dat nog niet snel 
genoeg mee verandert. Verschillende stappen zijn nodig om 
het Nederlandse zorglandschap terug in balans te brengen. 
In eerdere rapporten en publicaties benoemden we al het 
belang van investering in een sterk sociale basisii, leider-
schap in de zorgiii, de opbouw van regionale netwerken, 
de optimalisatie van financiële prikkels, het beter benutten 
van data en technologie en regievoering op een warme 
transformatie van onze zorg.iv, v  

In deze publicatie zoomen we nader in op technologische 
vernieuwing. We beschrijven waarom technologie zo hard 
nodig is om de zorg toegankelijk te houden (H.1), wat de 
belangrijkste technologische trends van dit moment zijn en 

Doorgaan op de huidige voet is vastlopen.i

Dit constateert de Taskforce ‘Juiste zorg op de juiste plek’ in april 2018. 

Van ziekte naar gezondheid
Meer aandacht voor het 
voorkomen van zorg

Krapte op de arbeidsmarktVergrijzende samenleving

Van patiënt met eenzijdige 
zorgvraag naar zorgconsument 

met multimorbide zorgvraag

Meer aandacht nodig voor 
passende, on-demand zorg

Beschikbare gelden onder drukMeer vraag naar duurdere zorg
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op welke wijze deze een versnelling kunnen bieden bij  
het herstellen van de balans in de zorgmarkt (H.2). Daarna 
geven we een kort overzicht van waar we staan en wat 
zorgorganisaties doen en kunnen doen om technologische 
vernieuwing te integreren in hun bedrijfsvoering (H.3).  
We sluiten de publicatie af met onze route naar digitale 
transformatie. Deze biedt de handvatten om niet morgen, 
maar vandaag de afslag te nemen naar nieuwe zorg. 

In dit hoofdstuk schetsen we de ontwikkelingen in de
zorgvraag. Wat zijn de karakteristieken in de verandering
van de zorgvraag en waarom verandert het aanbod niet  
snel genoeg mee? En hoe is het dilemma op te lossen van
de stijging in de zorgvraag, terwijl de beschikbare middelen
voor het zorgaanbod gelijk blijven of zelfs dalen?
Op basis van deze vragen en ontwikkelingen geven we  
een schets van wat de inzet van technologie voor de zorg  
in de nabije toekomst kan betekenen.
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De verschuiving 
van focus op ziekte 
en behandeling naar 
focus op gezondheid 

en welzijn.

De zorgvraag verandert, maar het 
zorgaanbod niet snel genoeg
 
Door de opkomst van meer ‘consumentisme’ in de zorg en 
de stijging van het aantal patiënten met een multimorbide 
zorgvraag zien we de behoefte aan meer passende en 
‘on-demand zorg’ toenemen. Vaak is het zorgaanbod is nog 
onvoldoende toegerust om goed op deze veranderingen in 
te spelen. Het goede nieuws is echter dat technologie het in 
veel gevallen al mogelijk maakt om een versnelling te geven 
in de verandering om het aanbod van zorg beter aan te laten 
sluiten op de behoefte.

Van ziekte naar gezondheid: meer aandacht 
nodig voor het voorkomen van zorg
 
Er is steeds meer aandacht voor preventie, leefstijladvies 
en vroegsignalering, zodat dure zorg verder in de keten  
kan worden voorkomen.vi Daarnaast zorgen betere  
behandelopties voor een toename in de overlevingskansen 
(bijvoorbeeld bij kanker). Dit leidt in het zorgcircuit tot een 
verschuiving naar het omgaan met een aandoening en 
een verbetering van de kwaliteit van leven.vii 

Technologische toepassingen maken deze verschuiving 
mogelijk. Denk aan het gebruik van e-health voor persoon-
lijke preventie of het ondersteunen van zelfmanagement 
bij chronische aandoeningen. En zelfs het gebruik van 
gentherapie of artificial intelligence (AI) om een aandoening 
te voorkomen of in een eerder stadium te signaleren. 

De verschuiving van focus op ziekte naar focus op gezond-
heid wordt niet alleen versneld door de inzet van technologie 
bij de consument (zelfmeting en een betere bewustwording 
van het eigen gedrag door slimme feedback), maar juist ook 
bij de zorgverlener, die veel eerder preventief kan handelen. 
Dit vereist een totaal andere manier van samenwerken in het 
zorgnetwerk. 
 
Van patiënt met eenzijdige zorgvraag naar zorg-
consument met multimorbide zorgvraag: meer 
aandacht nodig voor passende, on-demand zorg 

Met de vergrijzing neemt ook het aantal mensen met meer 
dan één chronische aandoening toe, doordat er bij ouderen 
vaker sprake is van een multimorbide zorgvraag dan bij 
jongeren.viii  Dit vertaalt zich in de betrokkenheid van 
verschillende zorgaanbieders rondom één patiënt en 
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Een multimorbide zorgvraag 
vraagt om focus op de patiënt 

als geheel in plaats van 
de aandoening. 

toont de noodzaak tot een kanteling van het huidige zorg-
aanbod. Waar de zorg nu voornamelijk vanuit zorgaanbieder-
perspectief wordt geleverd, moet er meer oog komen 
voor samenwerking in netwerken om de patiënt heen.ix

Deze kanteling kan alleen slagen met de inzet van 
technologie, bijvoorbeeld door de uitwisseling van medische 
gegevens en betere communicatie tussen alle zorgverleners 
binnen en buiten de muren van het ziekenhuis.x  Op dit 
moment wordt technologie nog te eenzijdig ingezet vanuit 
individuele instellingen. Dit type innovatie vraagt om een 
brede, instelling overstijgende coördinatie. De tijd van de 
duizend bloeiende bloemen is voorbij.

De verwachtingen van de (zorg)consument zijn hoger 
dan ooit. We zijn gewend geraakt aan 24/7-toegang tot 
individuele en on-demand diensten. Of het nu gaat om 
het bestellen van een pizza, het boeken van een taxi of 
het beheren van onze financiën. Als gevolg hiervan zijn de 
verwachtingen van de patiënt en de gemeenschap ten 
aanzien van gezondheidszorg ook veranderd. Dit zien we 
bijvoorbeeld terug in de ouderenzorg, waar zorg op afstand 
flink terrein wint. Oudere Nederlanders blijven bij voorkeur 
zelfstandig wonen in plaats van te verhuizen naar een 
ouderenzorginstelling. Meer dan 79% geeft sterk de 
voorkeur aan ‘thuis oud worden’. 

Uit de onlangs gepubliceerde e-healthmonitor van Nictiz 
en Nivel blijkt dat verpleegkundigen steeds vaker inzetten 
op e-health om patiënten te monitoren, te begeleiden en te 
ondersteunen.xi  Wij verwachten dat deze trend continueert 
naarmate de leeftijd van millennials toeneemt, die zijn 
immers opgegroeid met 24/7-toegang tot een tal van digitale 
diensten. Deze trend triggert grote technologiereuzen en 
een veelheid aan zorgstart-ups om mee te investeren in 
de groeiende markt van on-demand zorgdiensten.

Van patiënt naar 
zorgconsument: 
zorg op afstand, 
24/7 wordt de 

nieuwe moraal. 
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De zorgvraag stijgt, maar het 
zorgaanbod niet 
Naast een veranderende zorgvraag zien we ook een 
stijgende zorgvraag, terwijl de beschikbaarheid van het 
aanbod afneemt. Een vergrijzende samenleving leidt tot 
een toenemende zorgvraag, maar ook tot krapte op de 
arbeidsmarkt. Verder zien we dat de vraag naar duurdere 
zorg toeneemt, terwijl de beschikbare middelen onder druk 
staan. Hieronder lichten we deze ontwikkelingen nader toe 
en beschrijven we de consequenties hiervan voor de inzet 
van technologie. 

Vergrijzende samenleving leidt tot hogere zorgvraag, 
maar ook tot krapte op de arbeidsmarkt

De vergrijzende bevolking (65+) zal tegen 2040 zijn toe-
genomen tot 4,8 miljoen mensen (26% van de totale 
bevolking). En ouderen doen gemiddeld een groter beroep 
op de zorg dan jongeren. Een derde van de toename in de 
totale uitgaven tot 2040 is toe te schrijven aan vergrijzing 
en bevolkingsgroei. 

Met de stijgende zorgvraag ontstaan toenemende 
personeelstekorten. De huidige vergrijzing van de 
beroepsbevolking zal de toekomstige vraag naar diensten 
niet kunnen ondersteunen. Het tekort aan personeel is nu 
al één van de belangrijkste uitdagingen voor medewerkers 
en organisaties in de zorg. Uit de kamerbrief van minister 
De Jonge eind 2017 blijkt dat in de periode 2017-2022 naar 
verwachting ongeveer 190 duizend extra medewerkers nodig 
zijn binnen de sector zorg en welzijn, bijna 32 duizend per 
jaar. Gegeven de reguliere instroom over dezelfde periode 
van ongeveer 90 duizend personen, resteert nog een 
enorme opgave.

Technologie is nodig om deze uitdaging het hoofd te bieden 
en met minder mensen dezelfde, of zelfs meer zorg te 
kunnen leveren.xii  Uit ons recente onderzoek naar ‘Zorg 
op de juiste plek’ bleek al dat het tekort aan personele 
capaciteit deels kan worden opgevangen door slimmer en 
meer gebruik te maken van technologie, bijvoorbeeld bij 
het monitoren van patiënten.xiii Daarnaast moeten zorg-
aanbieders meer investeren in het aantrekken en behouden 
van goed personeel. Nieuwe medewerkers hebben veelal 
hogere verwachtingen van de manier waarop technologie 
gebruikt kan worden om betere resultaten voor de patiënt 
te bereiken. Toepassing van innovatieve technologie kan 
een belangrijke factor zijn om mensen aan te trekken 
en te behouden. 

Meer vraag naar duurdere zorg, terwijl de beschikbare 
zorggelden onder druk staan

Het tempo waarmee de kosten van de gezondheidszorg 
wereldwijd stijgen, wijst erop dat het moeilijk zal worden om 
onze zorgstelsels en medische vooruitgang te financieren 
met publieke middelen zonder grote hervormingen. In de 
afgelopen halve eeuw zijn de overheidsuitgaven voor de 
gezondheidszorg in de OESO-landen zo snel gestegen dat 
de kosten voor gezondheidszorg tegen het midden van deze 
eeuw onbetaalbaar zouden kunnen worden. Mits niet de 
juiste veranderingen worden doorgevoerd. 

Dit geldt ook voor Nederland. Uit onze eigen prognoses blijkt 
een verdubbeling van zorguitgaven tot 203 miljard euro in 
2040 bij ongewijzigd beleid (zie figuur 1). En deze groei 
in zorguitgaven wordt niet gecompenseerd door de groei 
in BBP. Het percentage van het BBP dat aan zorg wordt 
besteed stijgt van 13,3% in 2017 naar 18,4% in 2040.ii 
Twee derde van de verwachte stijging in zorguitgaven tot 
2040 komt door een veranderend zorggebruik. Medische 
technologie maakt hier een belangrijk deel van uit.xiv 
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Figuur 1: Projectie zorguitgaven tot 2040

Hoe gaan de investeringen in medische technologie 
dan daadwerkelijk besparingen opleveren voor het 
zorglandschap? Dat hangt af van de balans tussen de 
betaalbaarheid van de technologie en de toegevoegde 
waarde die wordt opgeleverd. Daarmee is zorgtechnologie 
niet zomaar de heilige graal. Het toekomstbeeld van 
zorgtechnologie moet gepaard gaan met een kritische 
weging van de daadwerkelijke meerwaarde die geleverd 
kan worden. 

Bij het doen van investeringen is het van belang om de 
kosteneffectiviteit en de impact op het budget in een vroeg 
stadium te bekijken. Ook is een goede samenwerking tussen 
verschillende partijen in het zorgveld belangrijk om de kansen 
die zorgtechnologie biedt optimaal te benutten. 

We moeten inzetten op innovatie door de inzet van 
technologie om de grote uitdagingen in de zorg het hoofd 
te bieden. Het is duidelijk dat oplossingen die in het 
verleden goed hebben gewerkt, zoals het verkorten van de 
verblijfsduur en het verhogen van de arbeidsproductiviteit, 
niet langer voldoende zijn om de toegankelijkheid van 
onze zorg te waarborgen. Technologie is, mits met beleid 
toegepast, inmiddels ver genoeg ontwikkeld om een 
essentiële basis te bieden voor waardevolle zorg. 
In hoofdstuk twee geven we een overzicht van de 
impact die technologie nu al heeft op de zorg.
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In dit hoofdstuk kijken we verder dan Nederland en geven 
we een internationaal overzicht van trends en ontwikkelingen 
in zorgtechnologie. Daarbij geven we aan op welke termijn 
impact kan worden verwacht. De termijn waarop impact kan 
worden verwacht van de technologie geven we als volgt weer: 
 

Hiermee kunnen we een indicatie geven van de effecten van 
inzet van technologie op de zorg. Daar gaat overigens een 
woord van waarschuwing aan vooraf. Gelet op de enorme 
en snelle groei van technologie in de zorg, is het onmogelijk 
alle ontwikkelingen op te nemen. In de tekstboxen in dit 
hoofdstuk geven we een bloemlezing van voorbeelden met 
impact, die uit ons eerdere internationale onderzoek naar 
voren kwamen.

De wereld van technologie:
belangrijke trends

Eerder noemden we al de ontwikkelingen in de zorgvraag, 
die maken dat we moeten gaan inzetten op innovatie door 
technologie. Technologie moet bijdragen aan het voorkomen 
van zorg, het leveren van passende en on-demand zorg en 
het borgen van duurzame zorg. In dit hoofdstuk gaan we 
hier nader op in. 

Naar voorkomen van zorg 

Technologische toepassingen bieden de mogelijkheid om 
de transitie van focus op ziekte naar focus op gezondheid 
en welzijn te maken. Voorbeelden die in dit kader nu 
nog toekomstmuziek lijken, maar waarmee al op grote 
schaal wordt geëxperimenteerd, zijn gentherapie en 
artificial intelligence (AI). Beide betreffen veelbelovende 
ontwikkelingen waarmee vroegtijdig kan worden 
ingegrepen om ziekte te voorkomen. 

CRISPR is een nieuw instrument voor het bewerken van 
een genoom. CRISPR stelt wetenschappers in staat om 
een genoom met enorme precisie, efficiëntie en flexibiliteit 
te bewerken. In april 2017 kondigden Chinese weten-
schappers aan dat zij de techniek hebben toegepast op 
niet-levensvatbare menselijke embryo’s. Zij geloven in de 
potentie van CRISPR om genetische ziektes te voorkomen. 
In november 2018 kwam het bericht dat een Chinese 
wetenschapper de eerste genetisch gemodificeerde baby’s 
op de wereld zou hebben gezet. Het DNA van de tweeling 
Lulu en Nana is volgens de Chinese wetenschapper zo 
aangepast dat ze minder vatbaar zijn voor het hiv-virus. 

Human Longevity Inc. en Google Calico werken beide 
aan hetzelfde doel: het kunnen behandelen van het 
verouderingsproces. Deze organisaties hebben de visie 
dat ouderdom tot een chronische aandoening gemaakt kan 
worden en als zodanig kan worden behandeld. Zij willen 
ouderdomsziekten aanpakken en de gezonde levensduur 
van de mens verlengen door gebruik van technologie.

Gentherapie

Gentherapie is een experimentele techniek die genen 
gebruikt om ziekten te behandelen of te voorkomen.  
In de toekomst kan deze techniek artsen in staat stellen  
om een aandoening te behandelen door het inbrengen 
van specifiek genetisch materiaal in cellen van een patiënt. 

Om de geschetste uitdagingen in de zorg het hoofd te 
bieden is een prominente rol weggelegd voor technologie. 
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Vroegsignalering met artificial intelligence (AI)

AI werkt op basis van enorme hoeveelheden combinaties 
van kenmerken, diagnoses en zorguitkomsten. Daarmee 
worden algoritmes gebouwd die op basis van data uitkomsten 
genereren. Maar die, sterker nog, ook zelflerend zijn. 
Het AI-systeem wordt daarmee steeds ‘slimmer’ en kan 
steeds betere voorspellingen genereren. 

Slimme systemen kunnen voorspellingen doen waarbij niet 
alleen de fysieke symptomen, maar ook overige patiënt-
kenmerken, zoals DNA en sociale context, bij de analyse 
worden inbegrepen. AI versnelt nu bijvoorbeeld al de 
voorspelling van het risico op kanker. Zij kan ook helpen 
bij het vinden van afwijkingen in röntgenfoto’s, MRI’s en 
microscopische beelden (digitale pathologie). 

Onderzoekers van het Houston Methodist Cancer Centre 
hebben AI-software ontwikkeld die mammografieën inter-
preteert en artsen helpt met een snelle en nauwkeurige 
voorspelling van het risico op borstkanker. Het programma 
zet patiëntgegevens om naar diagnostische informatie en 
doet dit dertig keer sneller dan de gemiddelde mens dit kan 
doen. Inmiddels halen zij een nauwkeurigheid van 99%.

Het in Amsterdam gestationeerde bedrijf SkinVision heeft 
een app ontwikkeld, die met AI-software een foto van de 
huid analyseert op tekenen van huidkanker. De resultaten 
worden meteen teruggestuurd naar de consument. 
De klinisch bewezen technologie helpt de (zorg)consument 
om de huid gezond te houden en tijdig te handelen wanneer 
dat nodig is. De technologie herkent in 96% van de gevallen 
huidkanker, en dat percentage stijgt met de follow-up van de 
dermatoloog. SkinVision heeft in juli 2018 6,5 miljoen dollar 
opgehaald voor verdere groei.

Viome helpt zijn klanten gezonder te blijven door de 
bacteriën en micro-organismen in het darmstelsel te 
analyseren met behulp van AI. Ze geven vervolgens op 
maat gesneden voedingsaanbevelingen voor een betere 
gezondheid.

TERMIJN

IMPACT
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Naar passende en on-demand zorg

Passende en on-demand zorg gaat over het bieden van 
passende zorg op maat op het moment dat de patiënt de 
zorg nodig heeft. Dit vraagt enerzijds om verbinding tussen 
patiënten en regionale zorgaanbieders, via goede uitwisseling 
van data. Anderzijds vraagt het om technologische toe-
passingen in diagnostiek, zorg en monitoring op afstand. 
Dit gebeurt op de wijze en in de vorm die de patiënt zelf 
kiest, ongeacht de fysieke grenzen van de betrokken 
zorgaanbieders.

Digitale zorgplatformen

Een van de belangrijke ontwikkelingen in technologie en 
dienstverlening is het gebruik van platformen om diensten 
op te verlenen. In de zorg ontstaan er in hoog tempo 
meerdere typen platformen. Twee belangrijke betreffen 
uitwisselplatformen voor zorgverleners (uitwisselen van 
medische informatie tussen zorgorganisaties) en platformen 
voor patiënten (zelf verzamelen van medische informatie 
en zelfmanagement van eigen ziekte en gezondheid). 

Iedereen is ervan overtuigd dat patiëntveiligheid en 
doelmatigheid worden verbeterd wanneer elke clinicus 
die betrokken is bij de zorg voor patiënten toegang heeft 
tot dezelfde informatie. Sommige gedeelde elektronische 
medische dossiers, zoals het Australische My Health 
Record, bieden medici en consumenten nu al een 
geconsolideerd overzicht van belangrijke gezondheids-
informatie. Zorgaanbieders in Nederland zijn de afgelopen 
jaren overgestapt naar een nieuwe generatie elektronische 
patiëntendossiers, die goed voorzien in de behoefte 
van de medisch professional met betrekking tot digitale 
ondersteuning van het zorgproces. Vaak is dit echter 
beperkt tot de grenzen van de instelling. 
In ons rapport ‘Wie doet het met wie’ van maart 2018 
stellen we dat de uitwisseling en samenwerking tussen 
professionals te weinig aandacht krijgen. Beschikbare 
regionale capaciteit kan bijvoorbeeld beter worden afge-
stemd, wanneer data regionaal inzicht biedt in vraag en 
aanbod. Er wordt nog (te) weinig informatie gedeeld tussen 
zorgaanbieders, waardoor beslisondersteuning op basis van 
alle bekend veronderstelde patiëntinformatie niet mogelijk is. 

Het Australische My Health Record is een online samen-
vatting van de belangrijkste persoonlijke gezondheids-
informatie van een Australische burger. Met My Health 
Record kan de gezondheidsinformatie overal en altijd veilig 
online bekeken worden. Zo kan de Australische burger 
deze informatie meenemen en hiertoe toegang geven aan 
bijvoorbeeld een huisarts voor controle, een eerstehulp-
afdeling na een ongeval of aan andere zorgverleners die bij 
de zorg betrokken zijn. Voorbeelden van de zorginformatie 
zijn: allergieën, medicatie, medische aandoeningen en 
pathologietestresultaten, zoals bloedonderzoek. De inwoner 
heeft zelf controle over de toegang, notificaties en kan 
ook zelf notities toevoegen. Australië heeft in 2018 een 
opt-outperiode ingesteld die eind februari 2019 afliep. 
Iedereen die geen health record wil kpn dit actief aangeven. 
Hier heeft 10% van de bevolking gebruik van gemaakt. 

TERMIJN

IMPACT



16 | Healthcare Reimagined

© KPMG Advisory N.V. 

Nieuwkomers op de markt en gevestigde aanbieders 
ontwikkelen platformen die consumenten toegang geven tot 
informatie, advies en behandeling waar en wanneer het hun 
uitkomt. Deze trend valt samen met toegenomen digitale 
sociale verbondenheid en de druk door zorgfinanciers om te 
zorgen voor meer transparantie. Door platformen verandert 
de relatie tussen patiënt en zorgverlener. Maar de patiënt zal 
daarnaast ook in staat zijn om steeds meer als autonome 
consument van zijn zorg op te treden. 

NHS Choices is een website van de Britse overheid die 
tot doel heeft om consumenten de regie te geven over 
hun zorg. Deze website publiceert uitgebreide gezondheids-
informatie, servicegidsen en biedt de mogelijkheid om 
online te communiceren met zorgverleners, waaronder het 
boeken van afspraken en het aanvragen van verwijzingen. 
De website verzorgt een kwart van al het gezondheids-
gerelateerde webverkeer in het Verenigd Koninkrijk.

Patiënt – zorgverlener
De patiënt heeft de wens om meer controle en regie 
uit te oefenen om het eigen zorgproces te bevorderen. Hij 
zal proberen de behandeling en verwijzingen te begrijpen 
en te beïnvloeden. De consument wil op verschillende 
manieren betrokken worden bij het proces. Denk aan het 
bijhouden van de medische vooruitgang, het volgen van de 
behandeling, planning, herinneringen en communicatie 
met de zorgverlener. Maar ook de mogelijkheid tot 
vastlegging van gegevens voor analyse en voortdurende 
optimalisering van de wijze waarop we zorg ontvangen en 
zorg leveren. Uit recent onderzoek is gebleken dat sociale 
media in de zorg het zelfmanagement, de controle en het 
psychologisch welzijn van patiënten kunnen verbeteren  
en tegelijkertijd kunnen leiden tot meer gelijkwaardige 
communicatie tussen patiënten en zorgprofessionals. 
Patiënten vragen zorgverleners nu al steeds vaker om 
toegang tot de eigen medische dossiers. Wij verwachten 
dat zorgverleners zich meer zullen inspannen om deze 
informatie te ontsluiten. Vroeger was de medische 
voorgeschiedenis van een patiënt verspreid over een 
aantal verschillende zorgverleners, waardoor patiënten 
belangrijke gezondheidsinformatie moesten herhalen 
of meenemen. De lang gekoesterde opvatting dat 
zorgaanbieders eigenaar van het patiëntendossier zijn is 
langzaam aan het veranderen, waarbij de consument 
controle over zijn of haar gezondheidsinformatie eist. 
Recente ontwikkelingen laten zien dat huisartsen patiënten 
in staat stellen om belangrijke elementen van hun EPD’s 
en een gedeeld zorgplan te downloaden naar hun mobiele 
telefoons en veranderingen te synchroniseren. Zo kan 
de klinische informatie up-to-date in de handen van de 
consument worden gelegd. 

TeleGGZ – KSYOS
TeleGGZ is een zorgpad dat huisartsen en POH’s-GGZ 
(Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheids-
zorg) ondersteunt in de triage, begeleiding en behandeling 
van patiënten met psychische klachten in de eerste lijn. In dit 
ecosysteem zijn huisartsen, POH’s-GGZ, eHealth-aanbieders, 
GGZ-professionals, zorgverzekeraars en de Nederlandse 
leverancier KSYOS betrokken.

De ondersteuning van TeleGGZ vindt plaats op vier manieren 
en is geïntegreerd met het HIS (Huisarts Informatie Systeem):

•	 TeleIndicatie:	Een	online	beslisondersteuner	die	op	basis	
van ingevulde informatie door de patiënt een advies 
genereert over de passende zorgzwaarte behorende bij  
de ingevulde psychische klacht(en). De uitslag, inclusief 
indicatieadvies wordt via Edifact teruggekoppeld in het 
HIS.

•	 TeleBegeleiding:	Met	deze	module	kan	de	patiënt,	naast	
de fysieke consulten in de praktijk, thuis ondersteunings-
programma’s volgen en hiermee aan herstel werken. 
Daarnaast kan de huisarts of POH-GGZ op afstand de 
voortgang van de behandeling monitoren en begeleiding 
bieden via beeldbellen. 

•	 TeleConsultatie:	Hiermee	kan	de	huisarts	andere	zorg-
verleners zoals GZ-psychologen en psychiaters raadplegen 
bij diagnostiek, behandeling en verwijzing. 

•	 TeleVerwijzing:	De	huisarts	of	POH-GGZ	kan	direct	vanuit	
het HIS digitaal verwijzen naar de Generalistische Basis- of 
Specialistische GGZ, inclusief verzamelde informatie uit de 
andere modules.



Healthcare Reimagined | 17

Patiënt als consument
De wijze waarop het zorglandschap momenteel is 
georganiseerd, kenmerkt zich door een versnippering 
van het zorgaanbod. Het streven naar een optimale 
verhouding tussen concentratie en spreiding van zorg 
zal de versnippering verder aanjagen. De toegenomen 
sociale verbondenheid van patiënten en hun families 
maakt dat zij op zoek zijn naar online gemeenschappen, 
die integraal inzicht geven in en aanknopingspunten 
bieden voor (nieuw) zorgaanbod. Op basis hiervan kan 
een zorgconsument on demand (waar en wanneer dan 
ook) een consult, diagnose of behandeling aanvragen. 
De toekomstige waardeketen van de zorg kan worden 
gezien als een netwerk waarbinnen patiënten on demand 
toegang hebben tot individuele diensten die aansluiten 
op hun behoeften.

In de Verenigde Staten is het al mogelijk om op een 
medische marktplaats een zorgaanbieder naar keuze te 
selecteren. Deze platforms, zoals Dr. On Demand, krijgen 
meer marktmacht en dwingen af dat het zorgaanbod 
uniform aan de klant wordt gepresenteerd. Ze fungeren 
als marktmakelaars die verdere herschikking en ontbundeling 
van de zorgketen, maar ook verreikende specialisatie van 
zowel infrastructuur als specialistische zorg, mogelijk maken 
en stimuleren: de individuele patiënt krijgt uitgebreide 
mogelijkheden om zelf te kiezen en zijn of haar zorgketen 
te regisseren.

ReachOut
ReachOut is een online dienst voor geestelijke gezondheid 
en welzijn die jongeren ondersteunt bij het oplossen van 
uitdagende vraagstukken. ReachOut levert informatie via 
podcasts, online fora en tijdschriften, waardoor mensen 
veerkracht, slagvaardigheid en positief probleemoplossend 
gedrag kunnen ontwikkelen. De 24/7-service wordt op dit 
moment door 110.000 Australiërs per maand bezocht.

Momenteel hebben deze platformen nog een beperkte 
disruptieve impact. De verschillende platformen en de 
stromen van de patiënt en medisch professional die nog 
grotendeels gescheiden zijn, beperken de mogelijkheden 
om nieuwe diensten te ontwikkelen. Dit zal echter omslaan 
wanneer deze twee stromen bij elkaar komen. Na verloop 
van tijd zullen zorgconsumenten bijvoorbeeld ook de 
mogelijkheid krijgen om informatie over de eigen lichaams-
condities (i.e. quantified self) rechtstreeks toe te voegen in 
het persoonlijk dossier en dit te delen met hun behandelend 
arts. Denk bijvoorbeeld aan informatie over lichaams-
beweging of dieet of gegevens uit de gezondheidsmonitoring 
thuis. Wanneer dat gebeurt, ontstaat er een platform waarop 
alle relevante gegevens van een patiënt bij elkaar komen en 
er betekenisvolle toepassingen ontwikkeld kunnen worden. 

In onze visie ontwikkelen die platformen en de digitale 
verbindingen tussen betrokkenen zich in de toekomst 
tot een netwerk van geïntegreerde on-demand diensten. 
In plaats van losstaande platformen en toepassingen 
ontstaan er dan coherente digitale netwerken die de basis 
zijn voor on-demand diensten aan de patiënt; aan de burger. 
Een mooi voorbeeld waar de dit al zien is de Health Village 
van HUS in Finland (zie volgende pagina).
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Health Village, Finlands digitale push 
om de zorg thuis te krijgen

Health Village is het virtuele ziekenhuis van Finland dat is opgezet door Helsinki and Uusimaa 
Hospital District (HUS), in samenwerking met de andere universitaire ziekenhuizen in Finland. 
Het combineert digitale zorgverlening met traditionele vormen van medische zorg. 

Het virtuele ziekenhuis bestaat uit digitale ‘hubs’ voor verschillende zorgpaden zoals bariatrische 
chirurgie en gewichtscontrole, hoofdpijn bij kinderen, thuisdialyse, Parkinson en hernia-chirurgie. 
De eerste ‘hub’ is acht jaar geleden ontwikkeld voor de geestelijke gezondheidszorg.

Elke hub bestaat uit drie componenten: 
•	 Een	publieke	website	waar	patiënten	en	families	toegang	hebben	tot	informatie	over	 

medische aandoeningen, therapieën en zelfmanagement. 
•	 Zorgpaden	voor	verschillende	patiëntgroepen	waarin	zij	virtuele	behandelingen	krijgen.	
•	 Toegang	tot	tools	voor	zorgprofessionals,	die	zij	kunnen	gebruiken	bij	de	zorgverlening.	 

Denk aan e-consultaties, behandelingen op afstand, e-learnings voor zelfmanagement en 
informatie over patiëntgroepen en aandoeningen. 

Verwachte voordelen van het virtuele ziekenhuis zijn: 
+ Meer proactieve en gerichte zorg
+ Betere en snellere toegang tot specialisten
+ Meer gecoördineerde zorg en een uniforme mening van de patiënt
+ Gevoel van controle bij de patiënt over het zorgproces
+ Efficiënter gebruik van middelen
+ Verwachte besparing van 15 miljoen euro per jaar 

De succesfactor
Met de gebruiksvriendelijke interfaces focust het virtuele ziekenhuis zich volledig op de patiënt, 
maar de sleutel tot succes is vooral de betrokkenheid van de zorgprofessional bij de ontwikkeling 
van het virtuele ziekenhuis. 

Het virtuele ziekenhuis heeft veel potentie en kan makkelijk opschalen bijvoorbeeld door: 
•	 Het	vermogen	om	meer	patiëntgroepen	te	dienen:	als	zorg	op	een	meer	flexibele	en	

kosteneffectieve manier wordt aangeboden, dan kunnen meer patiëntgroepen worden bediend.
•	 Uitbreiding	van	de	ziekenhuisgrenzen	naar	zorg	thuis:	verschillende	soorten	sensortechnologieën	

(IoT) en medische apparaten kunnen worden geïntegreerd met het platform. Zo kunnen 
aandoeningen tijdig gesignaleerd, en waar mogelijk thuis, behandeld worden. 

•	 Data	en	analyses:	door	de	combinatie	van	medische	gegevens	met	de	gegevens	die	worden	
verzameld via sensoren kunnen diagnose-stelling en behandelkeuze worden ondersteund en 
verbeterd. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt voor het doen van voorspellingen via 
kunstmatige intelligentie. 

Casus: 
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Monitoring en diagnostiek op afstand

•	 Thuismonitoring is de afgelopen jaren meer 
gemeengoed geworden. Betaalbare en gebruiks-
vriendelijke in-home monitoringapparaten maken 
patiënten-monitoring thuis tot de norm. Zorgverleners 

 op afstand kunnen onmiddelijk op de hoogte worden 
gebracht van incidenten en de toegang van gezondheids-
diensten tot de regio’s kan worden verbeterd. Veel 
sensoren en online apparaten die ontwikkeld zijn of nog 
ontwikkeld worden zijn bestemd voor gebruik in huis. 

•	 Wearables: het permanent dragen van draagbare 
sensoren (i.e. wearables) als een geïntegreerd onder- 
deel van het lichaam is de volgende stap en zal niet  
lang op zich laten wachten. Wearables bieden de patiënt 
flexibiliteit terwijl de behandelend arts continu zijn of haar 
gezondheid en welzijn in real-time kan volgen. Ook helpt 
het de patiënten te betrekken en aan te moedigen tot 

 een gezonde levensstijl. Wearables nemen nu al een 
vlucht, maar verbetering is nog mogelijk in de relevantie 
en frequentie van informatie-feeds. Emotiesensoren  
worden getipt als volgende grote ontwikkeling, met een 
mogelijkheid om de manier waarop apparaten, medici en 
de omgeving met de patiënt omgaan te veranderen op 
basis van de emotionele gemoedstoestand van de patiënt.

•	 Internet of Things: vooruitgang in medische technologie 
en online apparatuur verandert ook de fysieke omgeving 
thuis. Internet of Things belooft een grote innovatie. Denk 
aan elektronische pillen die medicatietrouw volgen, slaap 
monitoren, of aan persoonlijke elektrocardiogrammen en 
andere digitale sensoren die een brug creëren tussen 
individuen en zorgverleners. Hierdoor ontstaat meer 
inzicht in het gedrag van patiënten.

TERMIJN

aiMei is een app die gebruikmaakt van Artificial Emotional 
Intelligence en Natural Language Processing. Het resultaat 
is een automatische emotioneel intelligente assistent voor 
de patiënt. Deze assistent kan communiceren met de 
patiënt via chatbots. Hij kan vragen stellen om mentale 
of emotionele toestanden te bepalen en zelfs potentiële 
risico’s op zelfbeschadiging door de patiënt herkennen. 
Ook interacteert het met andere meetinstrumenten van de 
patiënt. Op basis van deze informatie kan aiMei activiteiten 
en patronen herkennen en daarmee de algehele emotionele 
en fysieke gezondheid van de patiënt monitoren.

Chatbot Tess (X2AI) 
Tess is een mental health chatbot die zich onderscheidt 
van gewone chatbots doordat hij daadwerkelijk empathie 
kan tonen via kunstmatige intelligentie. Hij is daarmee in 
staat om op een heel persoonlijke manier psychotherapie 
en psycho-educatie te verzorgen en mensen bij hun 
behandeling te begeleiden. Chatbot Tess is gebaseerd 
op X2AI: een digitaal, transformatief programma voor 
gedragsverandering. Op dit moment hebben vier miljoen 
mensen betaald toegang tot chatbot Tess. 

GreatCall – Lively Mobile
GreatCall heeft Lively Mobile ontwikkeld om mensen in 
staat te stellen actief en zelfstandig te leven door middel 
van mobiele medische detectie en alarmering thuis of 
onderweg. Het is een klein apparaatje met ingebouwde 
GPS-positionering en valdetectie. Ook biedt het met één 
knop toegang tot hulpverleners. Dit apparaatje kan worden 
bevestigd op de kleding. 

Qualcomm Tricorder XPRIZE hield een vijf jaar durende 
wedstrijd met als uitdaging een werkend prototype te 
bouwen dat vijf pond of minder weegt, continu vijf 
vitale functies kan bewaken, dertien ziektebeelden kan 
diagnosticeren en door iedereen gebruikt kan worden. 
In april 2017 ontwikkelde Final Frontier Medical Devices het 
winnende prototype DxtER. Een netwerk van strategische 
partners zet zich nu in om de DxtER verder te ontwikkelen. 

IMPACT
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Personalised medicine 

Personalised medicine is tegenwoordig de meest 
gebruikte term voor behandeling op maat. Door de 
complexe verwerking van genen biedt personalised 
medicine de mogelijkheid behandelingen op maat aan 
te bieden, toegespitst op de unieke kenmerken van 
een patiënt of zijn aandoening.

Daarnaast stelt personalised medicine medici in staat om 
een behandelprotocol te selecteren op basis van patiënt-
gegevens of om medicatie veel preciezer toe te dienen. 
Zo krijgen patiënten de behandeling met de meeste kans 
van slagen en worden schadelijke bijwerkingen voorkomen. 
Ook voorkomt het kosten van behandelingen die niet (goed) 
aanslaan bij de patiënt of van onnodige overmedicatie. Deze 
kostenbesparing is een belangrijke motor voor het gebruik 
van personalised medicine. Onmiddellijke voordelen worden 
al gerealiseerd, maar opschaling naar een breder scala aan 
gezondheidsoplossingen is iets voor de langere termijn.

Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT)
Doel van het CPCT is om patiënten met kanker te voorzien 
van een effectieve, individuele behandeling via DNA-gericht 
kankeronderzoek. In de toekomst wil het CPCT elke patiënt 
een behandelplan ‘op maat’ aan kunnen bieden, waarbij de 
behandeling aansluit op de genetische kenmerken van de 
tumor van een patiënt. Het CPCT is een samenwerkings-
verband tussen de grootste kankercentra in Nederland: 
het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis, het Erasmus MC Kanker Instituut en het UMC 
Utrecht. Met deze bundeling van krachten kunnen sneller 
onderzoeksresultaten worden gerealiseerd. Inmiddels zijn 
meer dan veertig ziekenhuizen bij het CPCT aangesloten, 
waaronder alle umc’s. Sinds 2016 werkt het CPCT ook 
samen met Hartwig Medical Foundation die het DNA stap 
voor stap in kaart brengt via Whole Genome Sequencing. 

Pacmed ontwikkelt beslissingsondersteunende tools, 
gebaseerd op de analyse van anonieme zorggegevens. 
Door machine learning te combineren met medische 
expertise leren zij van grote hoeveelheden data welke 
behandeling bij wie het beste werkt. Pacmed heeft voor 
huisartsen software ontwikkeld die huisartsen ondersteunt 
bij het kiezen van de juiste behandeling voor urineweg-
infecties. Voor de ziekenhuizen ontwikkelt Pacmed software 
om mortaliteit en heropname op de Intensive Care te 
minimaliseren. Daarnaast ontwikkelt Pacmed software in 
de oncologie, psychiatrie, cardiologie en spoedzorg.

TERMIJN

Slimme pleister 
VivaLNK heeft eSkin™-technologie ontwikkeld. Dit is een zachte, draagbare pleister met ingebedde microsensoren. 
VivaLNK’s Fever Scout kan continu de temperatuur van een persoon meten en deze draadloos naar een smartphone 
verzenden. Het kan een bouwsteen zijn voor toekomstige ontwikkelingen in de medische technologie. Wel bestaat het 
risico op schijnveiligheid wanneer het blijft bij het opplakken van de pleister en er geen koppeling is met hulpverlening 
wanneer nodig. De techniek is het hulpmiddel, maar daarachter is een goede organisatie belangrijk.

IMPACT
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Exovite-immobilisatie- en revalidatiemallen 
De Spaanse 3D-printer start-up Exovite heeft een systeem 
ontwikkeld dat bestaat uit een 3D-scanner die in staat is 
om het ledemaat van een patiënt nauwkeurig te modelleren 
en een op maat gemaakte spalk genereert die door een 
3D-printer wordt afgedrukt. Het afdrukken van het kunst-
stofgips duurt slechts dertig seconden. Het systeem bevat 
een revalidatiemodule die de spieren onder het kunststofgips 
stimuleert met elektrische signalen, waardoor het herstel 
wordt versneld, de spieren zich sneller herstellen en 
spieratrofie wordt voorkomen.

Medisch 3D-printen 

Medisch 3D-printen geeft medici de mogelijkheid om tijdig 
een behandeling te leveren met een ongekende mate van 
maatwerk. 3D-geprint kunststofgips en 3D-geprinte pillen 
vertonen bemoedigende resultaten. 3D-geprint gips kan 
botten 40-80% sneller genezen dan traditioneel gips. 
3D-geprinte pillen maken interessante nieuwe pilvormen 
mogelijk en veranderen afgiftepercentages van medicijnen. 
3D-printen is nu al een kritisch hulpmiddel bij chirurgische 
ingrepen die op maat gemaakte prothesen en implantaten, 
waaronder synthetische organen, vereisen. 3D-printen zal 
een meer centrale rol spelen in de reguliere medische 
praktijk, aangezien de technologie toegankelijker en 
volwassener wordt en de kosten blijven dalen (met name 
voor bioprinten). Potentie zit in de beschikbaarheid van 
universele 3D-scan- en afdrukapparatuur thuis. Denk aan 
het op bestelling afdrukken en thuis bezorgen van gips 
voor een fractuur. 

TERMIJN
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Menselijke augmentatie: opkomst van de cyborg

Mensen met een handicap gebruiken zintuiglijke- en 
mobiliteitshulpmiddelen om beter te kunnen participeren 
in de samenleving. Het verbeteren van het menselijke 
vermogen krijgt steeds meer aandacht en zal zich uitbreiden 
naar bijvoorbeeld het bestrijden van cognitieve stoornissen, 
het verbeteren van de stofwisseling of het terugbrengen van 
gevoel van aanraking via prothesen. De hulpmiddelen zijn 
meer discreet of zelfs onzichtbaar aanwezig. Dit biedt potentie 
voor een toenemend gebruik van cybernetische eigen-
schappen als accessoire zonder onderliggende medische 
problemen. Vormen van menselijke augmentatie zijn: 

•	 Hybride	ledematen
•	 Exoskeletten
•	 Interface	tussen	brein	en	computer
•	 Telescopisch	of	microscopisch	zicht	
•	 Hoorapparaten	
•	 Implantaten
•	 Synthetische	spieren

Neuralink, een bedrijf gericht op het ontwikkelen van een 
mens-computerinterface, heeft als doel om betere verbin-
dingen te creëren tussen onze hersenen en computers. Deze 
verbindingen zouden een snelle ‘verliesloze’ kennisoverdracht 
mogelijk maken door concepten in je hoofd te vertalen naar 
gesproken of geschreven tekst.

Phoenix-exoskelet: dit lichtgewicht exoskelet helpt verlamde 
mensen om te lopen. Het geheim van de lichtgewicht 
structuur en de betaalbare kosten van de Phoenix ligt in zijn 
vermogen om mensen na te bootsen. Naar verwachting 
kunnen betaalbare exoskeletten sommige rolstoelen op 
termijn vervangen.

IMPACT
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Naar duurzame zorg

Technologie is nodig om met minder mensen dezelfde of 
zelfs meer zorg te kunnen leveren. Dat is zeker gelet op de 
vergrijzing en het tekort aan medewerkers in de zorg van 
groot belang. Daarnaast kan toepassing van technologie 
een belangrijke factor zijn om mensen aan te trekken en te 
behouden. Er zullen bijvoorbeeld in de toekomst steeds 
meer technici in de zorg werkzaam zijn.

“Cool!” is een VR-ervaring gericht op het verlichten van 
pijn bij patiënten. Dit wordt bereikt door de patiënt onder 
te dompelen in een prachtig landschap met wisselende 
seizoenen. Er zijn studies die aantonen dat chronische 
pijnpatiënten die “Cool!” gebruikten gedurende 48 uur 
60-70% minder pijn voelden tijdens de behandeling.

The Body VR-training: chirurgen kunnen operaties 
wereldwijd streamen en medische studenten laten ervaren 
hoe het is om in de operatiezaal te opereren met behulp van 
hun VR-bril. Het team van The Body VR maakt ook educatieve 
VR-simulaties voor radiologen, chirurgen en artsen.

TERMIJN

1 Met augmented reality wordt digitale informatie toegevoegd aan het werkelijke zicht. 
 Virtual reality is de toepassing van technologie waarmee de gebruiker zich in een virtuele wereld waant.

Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR)1 

AR en VR in de zorg worden gebruikt voor verschillende 
doeleinden, waaronder training, patiëntenvoorlichting en 
behandeling. De technologie biedt een veilige omgeving voor 
zorgverleners om realistische behandelscenario’s met risico’s 
te simuleren. Hoewel de technologie jong is, zijn de potentiële 
voordelen aanzienlijk: betere training, betere resultaten voor 
de patiënt en lagere kosten. We verwachten dat de waarde 
van VR/AR in de gezondheidszorg zal blijven groeien, vooral 
naarmate de integratie met AI, sensoren en biofeedback 
geavanceerder wordt.

•	 Training: VR kan door zorgverleners worden gebruikt 
 voor training. Hiermee kan de uitvoering van ‘hands-on’ 

procedures worden geoefend in een veilige en 
gecontroleerde omgeving. Dit kan helpen bij het oefenen 
van communicatie via een virtuele patiënt en het leren  
van praktische vaardigheden.

•	 Educatie: VR kan ook worden gebruikt voor educatie aan 
patiënten. Bijvoorbeeld als hulpmiddel bij de uitleg met 
betrekking tot aandoeningen van patiënten. Patiënten 
kunnen worden voorgelicht over positieve leefstijlkeuzes, 
zoals stoppen met roken. Zij kan ook worden gebruikt om 
consumenten via apps te verbinden met medische 
expertise.

•	 Behandeling: AR kan ook worden toegepast als onderdeel 
van de behandeling, bijvoorbeeld bij het ondersteunen  
van chirurgische of medische incisies. Verpleegkundigen 
gebruiken dit bijvoorbeeld bij het vinden van aderen.  
Zij kan ook worden gebruikt als een vorm van bloot-
stellingstherapie. Denk aan een fobiebehandeling waar- 
bij de patiënt in staat is om vaardigheden te leren en 
vertrouwen op te bouwen in een virtuele omgeving.  
Andere op maat gemaakte behandelingstoepassingen  
zijn het gebruik van VR voor sociale cognitietraining bij 
patiënten met autisme, en in pijnbestrijding bij brand-
wondenslachtoffers.

IMPACT
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Artificial intelligence (AI) combineren met het werk 
van medici

De toekomst van de geneeskunde zal afhangen van een 
nauwe relatie tussen mens en AI en de vooruitgang op de 
verschillende vormen van AI: machine learning, cognitive 
computing en deep learning. AI heeft al impact op de zorg: 
denk aan het assisteren van medici bij het stellen van 
diagnoses en het opstellen van behandelplannen. Studies 
hebben aangetoond dat de resultaten voor de patiënt 
verbeteren en de kosten dalen wanneer AI wordt gecom-
bineerd met het werk van medici.xv AI wordt verder 
gebruikt bij:

•	 Ondersteuning van besluitvorming door medici: van 
elektronische systemen voor medicatiebeheer tot het 
waarschuwen van artsen voor mogelijke interacties  
tussen geneesmiddelen.

•	 Verbeteren zorgadministratie: het doorzoeken van 
declaratiedata voor het identificeren van ongecodeerde 
DBC’s of fouten in de data. En aan de voorkant het 
verbeteren van de kwaliteit en tijdigheid van complexe 
codering.

•	 Nieuwe geneesmiddelen ontdekken: het combineren  
van biologische patiëntgegevens met wetenschappelijke 
literatuur om te bepalen waarom sommige mensen ziekten 
overleven. Met deze inzichten kunnen huidige therapieën 
worden verbeterd, en nieuwe therapieën worden 
ontwikkeld. Ook wordt AI gebruikt om patronen in de 
wetenschappelijke literatuur te vinden en daarmee het 
ontdekken van geneesmiddelen te versnellen.

Robotische hersenchirurg: Onderzoekers van de 
Universiteit van Utah hebben een medische robot ontwikkeld 
die de operatietijd reduceert van twee uur tot tweeënhalve 
minuut. De boormachine produceert snel, schone en veilige 
snijwonden, waardoor de tijd dat de wond open is en 
de patiënt onder narcose ligt wordt verkort. Volgens de 
onderzoekers, onder leiding van neurochirurg William 
Couldwell, vermindert dit infecties, chirurgische kosten 
en menselijke fouten.

TERMIJN

TERMIJN

Automatisering: opkomst van de medische robots

Er bestaat een enorm scala aan medische robotica met 
verschillende toepassingen, en de resultaten zijn vaak 
vergelijkbaar of soms zelfs iets beter dan menselijke 
tegenhangers. In de komende jaren verwachten we dat 
de medische robotica zich zal ontwikkelen en de genees-
kunde ten goede zal transformeren. Ze worden al gebruikt 
om patiënten in ziekenhuizen te begeleiden, te helpen bij 
chirurgische ingrepen en om operatiekamers en apparatuur te 
reinigen en te desinfecteren. Naarmate AI evolueert, voorzien 
we dat medische robots de inspanningen van medici aanvullen 
en in sommige gevallen zelfs uitbreiden. Hoewel sommige 
toepassingen het potentieel hebben om menselijke banen 
in de zorg te automatiseren, voorzien we niet dat ze op de 
korte tot middellange termijn artsen zullen vervangen.

IMPACT

IMPACT
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Nanotechnologiexvii  wordt al decennia gezien als mogelijke 
disruptieve technologie, maar wordt nu pas een realiteit op 
het gebied van medische hulpmiddelen. De nanotechnologie 
wordt onder meer gebruikt bij de ontwikkeling van precision 
medicine, de behandeling van kanker of als een leger van 
kleine chirurgen door het gebruik van nano-camera’s in het 
lichaam bij een operatie.

Medische drones en autonome voertuigen

Drones: Het tijdperk van de drones is aangebroken; zowel 
autonoom vliegen als autorijden is realiteit geworden. In de 
zorg leveren drones op dit moment al medicijnen, bloed en 
zelfs organen op het platteland en afgelegen gebieden over  
de hele wereld.

Autonome ambulances: Zelfrijdende ambulances kunnen  
de benodigde tijd en capaciteit die een ambulance nodig  
heeft bij een medisch noodgeval verminderen en daarmee de 
resultaten van de acute zorg verbeteren. Bij een zelfrijdende 
ambulance is één van de twee ambulancemedewerkers 
namelijk niet meer nodig om de ambulance te besturen en 
kan een andere patiënt met een acute zorgvraag tegelijkertijd 
worden geholpen. 

Verder hebben ambulances in veel landen al de mogelijkheid 
om verkeerssignalen te wijzigen (denk aan: op afstand 
stoplichten op rood zetten). Het gebruik hiervan in combinatie 
met route-optimalisatie en het verminderen van menselijke 
fouten kan de tijd die patiënten nodig hebben om de 
spoedeisende hulp te bereiken aanzienlijk verkorten.

Nanotechnologie: Onderzoekers van de Universiteit van 
Michigan hebben een nieuwe nanotechnologietoepassing 
ontwikkeld die het potentieel heeft om tumoren te 
vernietigen. “Met zogenaamde nanodiscs trainen we het 
immuunsysteem om kankercellen op een individuele manier 
aan te vallen”, aldus James Moon van de Universiteit van 
Michigan. Tot nu toe zijn de nanodiscs met succes getest  
op muizen. Er is aangetoond dat ze tumoren in tien dagen 
tijd kunnen vernietigen.

Bloedtransport met UAV’s – ZipLine: ZipLine, een 
onbemand vliegtuig (UAV) uit San Francisco, heeft een 
contract getekend met de overheid in Rwanda voor een 
proefproject met transport van bloed voor transfusie  
door het hele land. De drones laten bloedpakketten met 
parachutes vallen naast afgelegen gezondheidscentra. 
Gezondheidswerkers kunnen via sms’jes een bloedpakket 
aanvragen en dit komt ongeveer dertig minuten later aan.

Levens redden met een systeem van zelfrijdende ambulances en virtual reality: Frog. 
Frog heeft een concept ontworpen voor een nieuw noodhulpsysteem dat gebruikmaakt van een vloot zelfrijdende 
ambulances. Deze ambulances analyseren data om de positie van de vloot in een stad voortdurend te optimaliseren. 
De logica hierachter is dat als de vloot systematisch rond een stad zou worden geplaatst, de ambulances dichter bij 
willekeurige punten zouden zijn waar zich noodsituaties voordoen. Naast de verpleegkundige heeft de ambulance ook 
een virtuele spoedarts aan boord, zodat acute diagnoses en complexe interventies onmiddellijk ter plaatse kunnen 
worden uitgevoerd. In acute situaties zouden drones medische hulpmiddelen, behandelingen en cruciale instructies 
kunnen leveren, voordat de ambulance met de verpleegkundige arriveert. Het belangrijkste is dat deze technologie leidt 
tot minder vermijdbare sterfgevallen doordat de tijd tussen noodsituatie en tussenkomst van de arts wordt verminderd.xvi 

TERMIJN
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We voorzien en zien dat een brede adoptatie en inbedding in 
het zorgproces een stap is die veel zorgaanbieders op korte 
termijn willen gaan zetten. Een aantal ziekenhuizen hebben 
digitale zorg al tot prominent onderdeel gemaakt van de 
nieuwe koers van de gehele organisatie. Daarmee staat 
het onderwerp inmiddels op de bestuurlijke agenda.

De eerste stappen op weg naar digitale transformatie 
worden dus al voorzichtig gezet. Hieronder geven wij kort 
onze visie op wat dit kan betekenen voor zorgorganisaties. 
Vervolgens bieden wij u met onze aanpak voor digitale 
transformaties een meer concrete routekaart, waarmee 
we kunnen helpen om de noodzakelijke stappen te zetten 
richting de toekomst.  

Meerwaarde, visie en strategie

De digitale transformatie en inzet van technologie kan ons  
veel brengen. Zoals de mogelijkheid om zorg steeds meer een 
integraal onderdeel van ons dagelijks leven te laten zijn. Maar 
zeker ook de mogelijkheid om de toenemende vergrijzing 
ondanks een krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te blijven 
bieden, zodat burgers goede zorg kunnen blijven ontvangen. 

Tegelijkertijd hebben we gezien dat er veel ontwikkelingen  
zijn en het risico om door de bomen het bos niet meer te zien, 
groot is. Het formuleren van een visie en strategie gebaseerd 
op de daadwerkelijke meerwaarde van inzet van technologie  
is daarom cruciaal. Zonder een recept voor succes te willen 
geven, zien we wel een aantal belangrijke elementen: 

•	 Op	basis	van	een	goed	overzicht	van	de	ontwikkeling	 
van technologie een duidelijk beeld ontwikkelen van het 
toekomstige leveringsmodel van de zorg en de positie  
die de organisatie in het technologieveld wil innemen.

•	 De	vertaling	daarvan	in	het	operating	model	voor	de	
organisatie.

•	 Een	overzicht	van	de	mogelijke	partners	met	wie	de	
transformatie wordt vormgegeven (zowel in het 
ontwikkelproces als in de levering van zorg).

•	 Een	goed	overzicht	van	de	succesfactoren	en	mogelijke	
belemmeringen voor de transformatie die nodig is,  
vertaald naar een goed implementatieplan. 

Nieuwe werkwijzen en nieuwe partners

Willen we de mogelijkheden die technologische 
vernieuwingen bieden goed benutten, dan zullen we onze 
traditionele manieren van werken ingrijpend moeten 
aanpassen. Het zorgproces zal drastisch wijzigen en dit 
vereist de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en nieuwe 
functies. Daarbij gaat de kost voor de baat uit. Technici en 
IT-specialisten zullen niet alleen uitvoeren, maar zijn nu al 
nodig om innovatie en ontwikkeling in gang te zetten.  
Niet alleen binnen de muren van organisaties moet  
het zorgproces veranderen. Om de mogelijkheden van 
technologische vernieuwing goed te benutten is een goede 
samenwerking tussen de ketenpartners van toenemend 
belang. Denk bijvoorbeeld aan de noodzaak van een goed 
digitaal platform in de regio, waarop regioaanbieders en 
technologie samenkomen om de zorg aan burgers vorm  
te geven. 

De voorbeelden beschreven in het vorige hoofdstuk tonen 
aan dat de technologie nu al beschikbaar is voor betere zorg. 
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De investeringsagenda

Er zijn investeringen nodig om deze veranderingen concreet 
vorm te geven. Dit vraagt om een vaste koers. Een vaste 
koers waarbij duidelijk kan worden aangemerkt wanneer 
welke technologie kan worden ingezet. Maar die ook de 
basis kan zijn voor het ontwikkelen van de investerings-
agenda. De KPMG technologie radar (zie figuur 2) geeft 
aan wat we kunnen verwachten van verschillende 
technologieen, in welk ontwikkelstadium ze zich bevinden 
en wat de generieke impact op de samenleving zal zijn. 

Figuur 2: KPMG technologie radar

Human
augmentation

Virtual
assistants

Smart
robots

Quantum
computing

Autonomous
vehicles

Machine
learning

Smart
city

Virtual
reality

Volumetric
displays

4D
printing

3D
printing

Neuromorphic
hardware

Nanotube
electronics

IoT
platform

Smart
dust

Serveriess
PaaS

Edge
computing

Connected
home

Augmented
reality

Conversational
user interfaces

Drones

Blockchain

5G

Digital
twin

Cognitive
computing

Artificial
General
Intelligence

Brain
computer
interface

Cognitive
expert
advisors

Software
defined
security

Augmented
Data 
Discovery

Immersive
experience

Artificial
intelligence

Digital
platforms

Immersive
experience, AI & 
Digital platforms

Transformational

High

Type

Impact

Moderate



Healthcare Reimagined | 29

Op basis van de strategie en de positie in het aanbiedersveld 
en de technologieradar, is een technologie- en investerings-
agenda voor de toekomst op te stellen. Deze agenda kan 
enerzijds houvast en duidelijkheid geven, maar is ook de 
basis om te zorgen dat een goede kosten/batenanalyse  
ten grondslag ligt aan de digitale transformatie. Dat vraagt 
om een goed zicht op en een goede selectie van die 
technologieën die daadwerkelijk waarde toevoegen.  
Het overzicht van de impact en termijn waarop technologie 
daadwerkelijk effect heeft op de zorg, kan daar een eerste 
aanzet voor geven. Zie hiervoor ook figuur 3.

Figuur 3: De belangrijke technologische ontwikkelingen  
in de zorg

Zorgvraag en –aanbod in balans:  
nieuwe routes voor de arbeidsmarkt

Het is cruciaal om de invloed van technologie op 
de arbeidsmarkt goed te begrijpen en in te zetten. 
Enerzijds kan technologie de oplossing bieden om 
tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen door taken 
te digitaliseren en robotiseren. Maar er zal ook vraag 
zijn naar nieuwe competenties. Denk bijvoorbeeld aan:

•	 Data-analisten	en	AI	experts
•	 Nano-wetenschappers
•	 AR/VR-ontwikkelaars
•	 User	experience	specialisten	en	designers
•	 Experts	op	het	gebied	van	allianties	en	

partnermanagement 

We verwachten dat er daarbij ook sprake kan zijn van 
combinaties met bestaande functies. Denk aan de inzet 
van verpleegkundigen voor user experience of artsen 
als AI-coaches.

Juist door de uitbreiding van competenties en de 
noodzaak om allianties (met aanbieders van techno-
logie en andere zorgaanbieders) te vormen, is het 
mogelijk om de arbeidsmarkt in de zorg meer flexibel 
en dynamisch te maken. Daarmee is technologie in 
de zorg geen bedreiging, maar kan het juist een 
mogelijkheid zijn om de aantrekkelijkheid op de 
arbeidsmarkt te vergroten. 

De nieuwe toekomst vraagt om 
sterk leiderschap

Zoals gezegd in ons voorwoord; de verdere digitali-
sering van de zorg en de versterking van de rol van 
technologie vraagt om krachtige sturing, met leiders  
die niet verstijven onder invloed van de tsunami aan 
mogelijkheden die op ze afkomt, maar dit zien als een 
cruciale ontwikkeling. Een ontwikkeling die nodig is 
om de zorg in de toekomst beschikbaar te houden en 
aan te laten sluiten op de behoeften van de patiënt. Een 
ontwikkeling die spannend is en effect zal hebben op alle 
facetten van de zorgorganisaties zoals we die nu kennen. 

Dat vraagt om sterk leiderschap met een perspectief op 
de toekomst en met de inzet om ‘mens en machine’ 
daar gezamenlijk naar toe te leiden. Zoals we al 
aangaven ‘niets doen is geen optie’. Wij helpen u graag 
om om de route naar de toekomst uit te zetten. 
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Op basis van onze ervaring met digitale transformaties in verschillende 
sectoren, hebben wij een route opgesteld die handvatten biedt om 
vandaag de afslag te nemen naar nieuwe zorg. Deze route helpt om 
concrete keuzes te maken op basis van de huidige situatie en het 
ambitieniveau van uw organisatie.
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Figuur 4: KPMG route to digital
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De eerste stappen in figuur 4 gaan over het ‘waarom’ van 
digitalisering. Welke bijdrage kan technologie leveren voor  
de zorginstelling en welke specifieke nieuwe technologische 
ontwikkelingen zijn relevant in het licht van de gestelde 
ambities en strategische koers? Het maken van deze 
vertaling helpt om later in het proces concrete keuzes  
te kunnen maken.

Vervolgens het ‘wat’. Om tot concrete resultaten te komen 
die passen bij uw organisatie is het belangrijk om een 
samenhangend geheel van opties en prototypes te ont-
wikkelen, die met elkaar communiceren. De prototypes 
helpen om snel inzicht te krijgen in potentiële waarde van 
de geselecteerde opties, maar ook om snel te stoppen 
(‘fail fast’). Deze stap staat ook in het teken van het maken 
van keuzes en het scheppen van de juiste randvoorwaarden. 
Daarvoor moeten een business case en duidelijk plan worden 
neergezet, in samenwerking met belangrijke partners.

De laatste stap betreft het ‘hoe’. Om de route naar innovatie 
goed in te zetten en te bestendigen moet er continu aandacht 
voor zijn: digitaal wordt het nieuwe normaal.

© KPMG Advisory N.V. 
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Onze aanpak is een vast stappenplan waarmee in korte 
tijd de organisatie kan worden ingericht en keuzes kunnen 
worden gemaakt die bepalend zijn voor de transformatie.  

Discover 8-10 weken
Analyse 

Aspire 

Breng in kaart welke knelpunten 
leven in de instelling en hoe 
medewerkers, patiënten en 
regiopartners denken over de 
toepassing van nieuwe techno-
logie. Houd bijvoorbeeld reguliere 
patiëntpanels om de zorgvraag 
en behoeften goed te begrijpen.

Gebruik een overzicht van goede 
voorbeelden en verschillende 
bewezen zorgtechnologieën als 
inspiratie om te komen tot een 
richting voor de digitale 
transformatie.

Durf over de grenzen van de 
zorgsector heen te kijken om 
inspirerende voorbeelden te 
ontdekken van de toepassing van 
technologie in andere sectoren.

Stel vast in welke mate de 
organisatie in staat is om de 
nieuwe werkwijze en digitaal 
werken over te nemen.

Stel breed in de organisatie de 
ambities vast voor de digitale 
transformatie. Geef daarbij aan 
welke technologie-opties er zijn 
om deze ambities te realiseren.

Sketch 4-6 weken
Mobilize 2-4 weken

Het ontwerpen en verder 
uitwerken van de opties kan een 
organisatie niet alleen. Stel vast 
welke partners nodig zijn om tot 
concrete resultaten te komen en 
betrek ze vroegtijdig in het 
ontwerpproces.

Stel de principes, uitgangspunten 
en randvoorwaarden vast, samen 
met de relevante stakeholders.

Maak een roadmap met daarin 
de belangrijke stappen die de 
zorgorganisatie wil zetten en wat 
daarvoor nodig is (bijvoorbeeld 
organisatie, werkwijze, cultuur 
en leiderschap).

Stel de business case op en zorg 
voor gedragen besluitvorming 
over de route.

Creëer de juiste uitgangssituatie 
en randvoorwaarden. Breng de 
beweging op gang.

Launch 4 weken
Realize …

Lanceer het programma.

Benoem een Chief Digital Officer 
(of Innovation Officer) en start de 
projectteams. Start uitgebreide 
communicatie in de organisatie 
om de innovatieagenda te delen.

Zorg voor snelle successen en 
vier deze.

Na de ‘lanceerperiode’ volgt de 
implementatie van de verschil-
lende initiatieven en het nieuwe 
normaal.

Zorg voor blijvende besturing 
op het realiseren van succes en 
evalueer continu hoe nieuwe 
technologie kan zorgen voor 
innovatie van het zorgleverings-
proces.

Discover Analyse Aspire Sketch Mobilize Launch Realize

© KPMG Advisory N.V. 

Figuur 5: Overzicht stappen route to digital
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