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Inleiding	  
	  
In	  2020	  zal	  het	  gezondheidszorgsysteem	  relatief	  meer	  mensen	  behandelen	  met	  relatief	  meer	  ziekten,	  
volgens	  een	  hogere	  veiligheids-‐	  en	  kwaliteitsstandaard	  met	  relatief	  minder	  belastinggeld	  en	  relatief	  
minder	  mensen	  werkzaam	  in	  de	  zorg.	  In	  dit	  artikel	  wordt	  in	  gegaan	  op	  zorginnovatie	  en	  zorg-‐ICT,	  en	  
hoe	  deze	  zich	  tot	  elkaar	  verhouden	  en	  zullen	  gaan	  verhouden.	  Een	  tweetal	  suggesties	  worden	  gedaan	  
wat	  betreft	  de	  zorginnovatie	  regierol.	  
	  
Innovatie	  
	  
Per	  specialisme	  kan	  de	  vraag	  opgeworpen	  worden	  wat	  het	  meest	  revolutionaire	  technische	  
hulpmiddel	  was	  of	  wat	  de	  meest	  inventieve	  technische	  procedure	  was	  in	  de	  afgelopen	  vijf	  jaren	  en	  
de	  afgelopen	  50	  jaren.	  Dank	  zij	  de	  techniek	  kunnen	  we	  meer	  zien	  (elektronenmicroscopen,	  
functionele	  MRI)	  en	  meer	  parameters	  meten,	  en	  dank	  zij	  de	  techniek	  kunnen	  kleinere	  verschillen	  
gesignaleerd	  en	  gemeten	  worden.	  Nieuwe	  studies	  zijn	  nodig	  ter	  legitimering	  van	  nieuwe	  
‘standaardbehandeling’	  	  waarmee	  we	  altijd	  blijven	  zoeken	  naar	  de	  opvolgende	  “evidence”.	  
Nanotechnologie	  zal	  vroeger	  of	  later	  in	  elk	  vakgebied	  zijn	  intrede	  doen.	  	  
	  
Zorg	  innovatie	  is	  een	  breed	  begrip.	  Het	  zorginnovatie	  platform	  dat	  in	  2008	  door	  VWS	  in	  het	  leven	  
werd	  geroepen	  heeft	  als	  missie	  innovaties	  te	  versnellen	  en	  aan	  te	  jagen	  die	  bijdragen	  aan	  een	  
duurzaam	  gezondheidssysteem	  en	  daarmee	  het	  welzijn	  en	  de	  welvaart	  van	  de	  bevolking	  verhogen.	  
De	  onderscheiden	  innovaties	  zijn	  weergegeven	  in	  figuur	  1.	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  
Onder	  strategische	  innovatie	  worden	  product-‐	  en	  diensteninnovaties	  genoemd	  die	  niet	  passen	  in	  
bestaande	  bedrijfsmodellen	  en	  systemen.	  Het	  is	  het	  type	  innovatie	  dat	  vraagt	  om	  institutionele	  
hervormingen.	  Wanneer	  zo’n	  strategische	  innovatie	  succesvol	  is	  zal	  het	  –	  na	  een	  lange	  doorlooptijd	  
en	  veel	  investering	  -‐	  	  een	  grote	  impact	  hebben.	  	  
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Afbeelding	  1:	  Typen	  innovaties	  (Bron:	  Zorginnovatieplatform)	  
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Bijzonder	  van	  strategische	  innovatie	  is	  dat	  het	  kostenverhogend	  werkt	  en	  tegelijkertijd	  in	  de	  
toekomst	  de	  oplossing	  moet	  bieden	  voor	  de	  voorziene	  problemen	  in	  de	  zorg.	  Investering	  in	  E.health	  
wordt	  al	  enige	  tijd	  bepleit	  om	  de	  zorg	  juist	  doelmatiger	  te	  maken	  en	  om	  te	  besparen	  op	  arbeids-‐
krachten.	  Volgens	  de	  Engelstalige	  Wikipedia	  is	  E.health	  de	  term	  voor	  de	  gezondheidszorgpraktijk	  
ondersteund	  door	  elektronische	  processen	  en	  communicatie.	  	  
Dat	  gaat	  veel	  verder	  dan	  dataverkeer	  en	  communicatie.	  
	  
Informatie	  en	  communicatietechnologie	  
	  
Hier	  wordt	  nader	  ingegaan	  op	  ICT	  in	  de	  zorg	  en	  ICT	  voor	  de	  zorg.	  
Informatie	  en	  Communicatie	  Technologie	  is	  dermate	  snel	  en	  dermate	  
revolutionair	  dat	  het	  een	  grote	  impact	  gaat	  hebben	  op	  mensen	  en	  op	  de	  maatschappij.	  De	  revolutie	  
die	  zich	  aan	  het	  voltrekken	  is	  heet	  mobiel	  internet	  (I-‐phone	  en	  I-‐pad).	  Ook	  de	  toepassing	  van	  
videobeelden	  en	  videoconferencing	  zijn	  trends.	  De	  stijging	  in	  prijs-‐prestatie	  verhouding	  vanaf	  de	  
introductie	  van	  computers	  en	  later	  de	  personal	  computer	  is	  ronduit	  spectaculair.	  We	  spreken	  van	  
“web-‐generaties”	  en	  die	  zullen	  elkaar	  toenemend	  snel	  opvolgen.	  	  
	  
Web	  1.0	  was	  de	  leesversie,	  web	  2.0	  heeft	  betrekking	  op	  interactieve	  mogelijkheden	  tussen	  
gebruikers	  die	  kunnen,	  lezen,	  schrijven	  en	  filmpjes	  toevoegen	  etc.	  Volgens	  Constantinandes:	  “Web	  
2.0	  is	  een	  verzameling	  ‘open	  source’,	  interactief	  en	  gebruiker-‐gecontroleerde	  online	  toepassingen,	  
die	  uitbreiding	  levert	  van	  ervaringen,	  kennis	  en	  marktmacht	  van	  de	  gebruikers	  in	  zaken	  en	  in	  sociale	  
processen	  (in	  maat,	  omvang,	  hoeveelheid	  en	  bereik).	  Web	  2.0	  toepassingen	  ondersteunen	  de	  creatie	  
van	  informele	  gebruikers	  netwerken	  die	  de	  stroom	  van	  ideeën	  en	  kennis	  faciliteert	  door	  efficiënt	  
inhoud	  te	  genereren,	  uit	  te	  zetten,	  te	  delen,	  en	  te	  verbeteren	  en	  verfijnen”.	  
Duidelijk	  mag	  zijn	  dat	  niet	  elke	  nieuwe	  zorggerelateerde	  website	  van	  meet	  af	  aan	  de	  titeltoevoeging	  
2.0	  	  rechtvaardigt	  ook	  al	  wordt	  op	  deze	  wijze	  aan	  PR	  gedaan.	  
	  
Web	  3.0	  wordt	  voorzien	  	  als	  het	  semantische	  web.	  Programmatoepassingen	  helpen	  de	  gebruiker	  op	  
maat	  bij	  het	  selecteren	  en	  interpreteren.	  Met	  andere	  woorden:	  van	  data	  en	  informatie	  op	  maat	  lezen	  
gaat	  het	  naar	  geselecteerde	  informatie	  en	  een	  voor	  de	  gebruiker	  meedenkend	  web.	  E.health	  zal	  in	  de	  
toekomst	  diverse	  technieken	  op	  gebruikersmaat	  integreren	  (EPD,	  telemedicine,	  zorginformatie-‐	  en	  
trainingsmodules,	  zorgcommunities).	  De	  gebruiker	  is	  de	  patiënt	  en	  de	  zorgconsument;	  de	  gebruiker	  
is	  ook	  de	  dokter	  en	  (bv	  IVF-‐)	  de	  community-‐manager.	  Artsen	  krijgen	  nieuwe	  en	  andere	  rollen,	  artsen	  
krijgen	  nieuwe	  en	  andere	  taken	  binnen	  hun	  functie.	  Een	  goede	  illustratie	  is	  te	  vinden	  in	  Medisch	  
Contact	  voor	  sarcoïdose	  patiënten.	  	  De	  specialist	  als	  coach	  geeft	  therapieadvies,	  verstrekt	  informatie	  
en	  begeleidt	  op	  afstand	  (te	  lezen	  onder	  “Topreferente	  zorg	  op	  afstand”).	  
In	  de	  toekomst	  kunnen	  E.consulten	  automatisch	  opgeslagen	  worden	  in	  het	  EPD;	  E.learning	  (kennis	  en	  
vaardigheidsmodules)	  zullen	  op	  verschillende	  manieren	  hun	  weg	  vinden	  binnen	  netwerken	  van	  
zorgorganisaties	  en	  zorggebruikers.	  Medische	  specialisten	  in	  de	  opleidingsziekenhuizen	  kunnen	  meer	  
nadrukkelijk	  het	  voortouw	  nemen	  wat	  betreft	  deze	  innovaties	  in	  de	  zorg.	  
	  
Strategische	  innovatie	  
	  
Vanuit	  zorgmarktperspectief	  en	  vanuit	  zorgmarketingperspectief	  kan	  gesteld	  worden	  dat	  bedrijven	  
en	  organisaties	  door	  web	  2.0	  beroofd	  zijn	  van	  de	  controle	  over	  de	  boodschap,	  dat	  het	  web	  de	  
boodschap	  verzwakt	  heeft	  en	  dat	  het	  heeft	  geleid	  tot	  fragmentatie	  van	  de	  markt	  en	  van	  marketing	  
kanalen.	  Dit	  betreft	  niet	  alleen	  de	  zorgsector;	  het	  betreft	  alle	  sectoren	  en	  alle	  soorten	  van	  werk	  en	  
het	  raakt	  elke	  professional.	  De	  toekomst	  die	  voorligt	  gaat	  toenemend	  over	  ‘connectivity’.	  Participatie	  
is	  niet	  meer	  plaatsgebonden	  en	  niet	  meer	  tijdgebonden	  en	  dat	  geldt	  zowel	  voor	  de	  zender	  als	  de	  
ontvanger	  van	  een	  boodschap.	  Vanuit	  zorgaanbieders	  perspectief	  zijn	  dit	  zowel	  kansen	  als	  
bedreigingen.	  	  
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De	  vraag	  naar	  meer	  gezondheid	  en	  welzijn	  is	  onbegrensd.	  En	  dat	  rechtvaardigt	  de	  stelling	  dat	  de	  zorg	  
en	  ICT	  tot	  elkaar	  veroordeeld	  zijn.	  Het	  impliceert	  dat	  E.health,	  ICT	  in	  en	  voor	  de	  zorg,	  belangrijke	  
strategische	  innovatie	  betreft.	  	  “Ziekenhuis	  en	  zorg	  thuis	  worden	  één”	  aldus	  de	  uitdagende	  titel	  van	  
een	  publicatie	  eerder	  dit	  jaar	  in	  Medisch	  Contact.	  	  Cure,	  care	  en	  preventie	  gaan	  in	  elkaar	  over;	  de	  
klassieke	  grenzen	  tussen	  de	  eerste,	  tweede	  en	  derde	  lijnszorg	  zullen	  meer	  permeabel	  worden.	  
Binnen	  de	  zorg-‐ICT	  lopen	  voorop	  het	  websitegebruik	  en	  het	  gebruik	  voor	  online	  financiële	  transacties	  
(Figuur	  2).	  Dat	  lijkt	  een	  weerspiegeling	  van	  ICT	  gebruik	  in	  de	  maatschappij:	  het	  bankwezen	  en	  het	  
gebruik	  van	  internet	  door	  burgers	  op	  zoek	  naar	  informatie.	  	  
	  
Vooralsnog	  is	  de	  limiterende	  factor	  privacybescherming.	  Zoals	  het	  binnen	  de	  financiële	  
dienstverlening	  geleid	  heeft	  tot	  acceptabele	  beveiliging,	  zo	  mag	  verwacht	  worden	  dat	  dat	  eveneens	  
in	  de	  zorg	  het	  geval	  zal	  gaan	  zijn.	  Dat	  lijkt	  een	  kwestie	  van	  tijd	  en	  van	  geld.	  Tegelijkertijd	  wordt	  hier	  
geconstateerd	  dat	  er	  een	  generatie	  opgroeit	  die	  het	  minder	  nauw	  neemt	  wat	  betreft	  privacy.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Om	  toegevoegde	  waarde	  te	  ervaren	  is	  digitale	  interactie-‐mogelijkheid	  belangrijk.	  Voor	  de	  techniek	  
gaat	  het	  om	  ‘interoperability’	  dat	  zich	  qua	  betekenis	  het	  beste	  laat	  vertalen	  met	  ‘interoperabiliteit’.	  	  
Het	  is	  de	  eigenschap	  die	  verwijst	  naar	  het	  vermogen	  van	  diverse	  systemen	  en	  organisaties	  om	  
onderling	  samen	  te	  werken	  (inter-‐operate).	  
Het	  Landelijk	  Schakelpunt	  (LSP)	  is	  een	  wezenlijk	  onderdeel	  daarin.	  Op	  1-‐1-‐2010	  waren	  574	  (van	  de	  
6.416)	  zorgaanbieders	  aangesloten	  op	  het	  LSP.	  In	  september	  bij	  de	  vaststelling	  van	  de	  VWS	  begroting	  
voor	  2011	  waren	  ±	  1300	  (van	  de	  6663)	  zorgverleners	  vrijwillig	  aangesloten	  terwijl	  ruim	  4000	  
aanvragen	  in	  behandeling	  waren.	  
	  
Zorginnovatie-‐regie	  
	  
De	  Raad	  voor	  de	  Volksgezondheid	  en	  Zorg	  merkt	  in	  haar	  publicatie	  Gezondheid	  2.0	  op	  dat	  het	  niet	  in	  
lijn	  is	  met	  de	  2.0-‐filosofie	  om	  de	  overheid	  aan	  te	  sporen	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  gezondheid	  2.0	  
gerealiseerd	  wordt.	  Dit	  is	  aan	  de	  deelnemers	  van	  de	  maatschappij.	  Uiteraard	  is	  het	  wel	  een	  taak	  van	  
de	  overheid	  om	  de	  kenniskloof	  en	  de	  gerelateerde	  kloof	  in	  gezondheid	  en	  levensverwachting	  binnen	  
de	  perken	  te	  houden.	  De	  RVZ	  komt	  in	  deze	  publicatie	  met	  een	  serie	  belemmeringen	  die	  hoofdzakelijk	  
vallen	  onder	  de	  noemer	  financiering:	  voor	  “gezondheid	  2.0”	  is	  geen	  structurele	  financiering,	  de	  DBC-‐
systematiek	  remt	  innovatie,	  er	  zijn	  te	  veel	  schotten	  in	  de	  financiering,	  baten	  van	  innovaties	  gaan	  de	  
verzekeraars	  aan	  hun	  neus	  voorbij	  en	  de	  Wet	  Marktordening	  Gezondheidszorg	  beschermt	  

Afbeelding	  2:	  	  	   Gebruik	  van	  ICT	  in	  de	  gezondheids-‐	  en	  welzijnszorg,	  2008	  
	  	   	   (Bron:	  CBS,	  ICT-‐gebruik	  bedrijven	  2008)	  
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“traditionele”	  zorgaanbieders.	  De	  Algemene	  Rekenkamer	  kwam	  in	  haar	  rapport	  “Zorg	  op	  afstand”	  tot	  
vergelijkbare	  conclusies:	  nauwelijks	  innovatieprikkels,	  onzekerheid	  tav.	  innovatiefinanciering,	  
belemmerende	  regelgeving	  als	  ook	  het	  ontbreken	  van	  standaarden	  voor	  ICT	  toepassingen.	  
	  
Voor	  ICT-‐vooruitgang	  in	  snelle	  glasvezelverbindingen	  als	  ook	  voor	  het	  mobiele	  internet,	  is	  een	  zekere	  
top-‐down	  sturing	  nodig	  die	  alles	  te	  maken	  heeft	  met	  interoperabiliteit.	  Een	  minimaal	  set	  aan	  
grondregels	  is	  nodig	  om	  software	  en	  hardware	  compatibel	  te	  maken.	  Binnen	  het	  Open	  
Interconnection	  Model	  (OSI	  model	  van	  ISO	  standaard)	  worden	  hiervoor	  een	  7-‐tal	  lagen	  
onderscheiden	  met	  ieder	  een	  eigen	  functie	  bij	  het	  transport	  van	  data-‐eenheden	  op	  een	  netwerk.	  In	  
de	  zorg	  zou	  het	  om	  minder	  lagen	  kunnen	  gaan	  maar	  nog	  altijd	  over	  een	  300	  data-‐aspecten.	  	  
ICT-‐investeringsbeslissingen	  van	  zorgaanbieders	  nú,	  bepalen	  het	  gebruikersgemak	  en	  de	  
tijdefficiëntie	  voor	  de	  aankomende	  generatie	  medische	  professionals.	  	  	  
De	  vraag	  is	  wie	  de	  regie	  neemt	  om	  partijen	  bij	  elkaar	  te	  brengen	  voor	  snelle	  verbindingen:	  voor	  open	  
Next	  Generation	  Access	  Netwerken	  (NGAN).	  	  
	  
Uit	  een	  enquête	  eerder	  dit	  jaar	  van	  ICT-‐zorg	  samen	  met	  de	  Stichting	  Myosotis	  bleek	  dat	  
zorginstellingen	  zich	  sterk	  afhankelijk	  voelen	  van	  hun	  ICT	  leveranciers.	  De	  leverancier	  bepaalt	  zowel	  
de	  prijs	  als	  het	  eindproduct.	  Welke	  zorgbestuurder	  durft	  te	  veranderen	  van	  leverancier	  ?	  
Zorginstellingen	  zien	  weinig	  mogelijkheden	  om	  hun	  afhankelijke	  positie	  te	  verbeteren.	  Alle	  130	  
respondenten	  zouden	  meer	  aandacht	  voor	  open	  source	  software	  en	  open	  standaarden	  willen.	  	  
	  
Gemiddeld	  wordt	  3	  tot	  6	  procent	  van	  de	  begroting	  van	  zorginstellingen	  besteed	  aan	  ICT	  (figuur	  3).	  	  
De	  ICT	  uitgaven	  per	  werkplek	  dalen	  omdat	  het	  aantal	  ICT	  werkplekken	  per	  medewerker	  stijgen.	  
De	  UMC’s	  geven	  circa	  €	  250	  miljoen	  aan	  ICT	  uit.	  ICT-‐Zorg	  meldt	  uit	  het	  rapport	  “Financieel	  rapport	  
UMC’s	  2010”	  (AME	  Research)	  dat	  de	  UMC’s	  zich	  concentreren	  op	  modernisering	  en	  beveiliging	  van	  
hun	  ICT-‐systemen	  waarvan	  zij	  volledig	  afhankelijk	  geworden	  zijn	  .	  
	  

	  
Boekjaar	  2008	  

	  
Gemiddelde	  STZ	  ziekenhuis	  
	  

Omzet	   223	  miljoen	  

Gemiddeld	  aantal	  FTE	   2.350	  

Balanswaarde	  ICT	   5	  miljoen	  

ICT-‐investeringen	   1,84	  miljoen	  

ICT-‐kosten	   9,4	  miljoen	  

ICT-‐kosten	  /	  FTE	   Bijna	  4000	  euro	  

	  
	  	  	  	  	  Figuur	  3:	  	   ICT	  investeringen	  ICT	  door	  STZ	  ziekenhuizen	  2008	  	  

(Bron:	  J.P.	  Adviesbureau)	  
	  
Wellicht	  is	  een	  schone	  taak	  weggelegd	  voor	  provinciale	  overheden	  in	  samenwerking	  met	  de	  
betreffende	  Topklinische	  Opleidingsziekenhuizen.	  De	  provincie	  heeft	  een	  stimulerende	  taak	  mbt	  de	  
economie	  en	  belangrijke	  ruimtelijke	  ordeningstaken	  waartoe	  de	  digitale	  snelweg	  te	  rekenen	  is.	  	  
Het	  onderwijs	  kent	  SURFnet:	  het	  zou	  goed	  zijn	  wanneer	  zorgaanbieders	  hier	  te	  rade	  gaan.	  
SURFnet	  zorgt	  dat	  onderzoekers,	  docenten	  en	  studenten	  eenvoudig	  en	  krachtig	  samen	  kunnen	  
werken	  met	  behulp	  van	  ICT.	  	  SURFnet	  is	  een	  not-‐for-‐profit	  organisatie	  die	  zich	  richt	  op	  het	  
stimuleren,	  ontwikkelen	  en	  exploiteren	  van	  een	  hybride	  netwerk	  en	  is	  de	  ICT	  motor	  voor	  innovatie	  in	  
het	  hoger	  onderwijs	  en	  onderzoek	  in	  Nederland.	  De	  Academische	  Ziekenhuizen	  zijn	  aangesloten	  op	  
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SURFnet.	  Van	  de	  Vereniging	  Samenwerkende	  Topklinische	  opleidingsZiekenhuizen	  zijn	  nog	  slechts	  
vier	  ziekenhuizen	  aangesloten.	  	  Basaal	  en	  noodzakelijk	  voor	  deze	  ambities	  is	  een	  voldoende	  
gemeenschappelijk	  streven	  naar	  meer	  kwaliteit,	  veiligheid	  en	  meer	  doelmatigheid	  in	  de	  zorg,	  even	  
zoals	  dat	  het	  geval	  is	  in	  het	  onderwijs.	  
	  
Samenvatting	  
	  

1. ICT-‐innovatie	  in	  de	  zorg	  is	  strategische	  innovatie:	  het	  heeft	  veel	  impact	  en	  zal	  veel	  meer	  
impact	  gaan	  krijgen.	  	  

2. Zorgverleners	  krijgen	  andere	  rollen	  en	  andere	  taken.	  Medische	  specialisten	  in	  opleidings-‐	  
ziekenhuizen	  kunnen	  een	  pro-‐actieve	  bijdrage	  leveren	  aan	  innovaties	  in	  de	  zorg.	  

3. E.health	  is	  geen	  primaire	  taak	  van	  de	  Nederlandse	  overheid	  (VWS);	  volksgezondheid	  en	  
gezondheid-‐onderwijs	  zijn	  dat	  wel	  (OC&W).	  	  

4. Interoperabiliteit	  bevorderen	  en	  de	  regie	  op	  gang	  brengen	  zou	  een	  taak	  kunnen	  worden	  
van	  de	  provinciale	  overheid	  ism	  de	  STZ	  ziekenhuizen.	  

5. De	  zorg	  kan	  belangrijke	  ICT	  lessen	  leren	  uit	  het	  onderwijs.	  
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