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Door: Marleine de Weerd 

Dinsdag 6 februari was het zover: het introductiedebat Masterclass Nieuwezorg vond plaats in het 

Congrescentrum van Achmea in Zeist. Ruim 250 bezoekers kwamen bij elkaar om naar de verscheidenheid aan 

interessante sprekers te luisteren. Deze dag was er één overkoepelend thema: ‘De toekomst van de zorg’. Zeer 

belangrijk kijkend naar de technologische ontwikkelingen en de duurzaamheid van de huidige zorg. De rol van 

voorzitter werd ingenomen door Elsemieke Havenga. Zij hield zowel het publiek als de sprekers de gehele 

middag en avond scherp. 

De dag werd afgetrapt door Jeroen Kemperman, Senior Manager Strategy Programs bij Zilveren Kruis. Hij 

belichtte zijn zorgdroom ‘Het is uitgestorven in het Ziekenhuis – de zorg komt thuis’. 50% van de toekomstige 

zorg kan veilig thuis worden geleverd. Verscheidene technologische innovaties werden aangedragen die dit 

mogelijk kunnen maken zoals de Hartwacht en het Neo Kidney thuis dialyseren. Het doel is om een transitie 

teweeg te brengen: van de arts als piloot en de patiënt als passagier naar de patiënt als piloot en de arts als 

richtinggevende. Hiervoor is vertrouwen in het goed functioneren van de technologie essentieel. De technische 

innovaties zijn er, maar er is ‘sociale innovatie’ nodig om deze transitie daadwerkelijk teweeg te brengen.  

Karen van Ruiten, Projectleider Innovatie en Zorgvernieuwing bij het ministerie van VWS, deed nog een duit in 

het zakje en wist de rol van de overheid binnen zorginnovaties duidelijk te schetsen. Het doel van de overheid 

is om een vruchtbare grond te creëren voor de innovaties binnen de zorg. Bijvoorbeeld door het Nictiz 

zorgprofessionals te laten trainen in E-health. Gemiddeld duurt de innovatiecurve 5 tot 7 jaar binnen de 

gezondheidszorg. Om deze curve te verkorten moeten we over domeinen heen stappen, een andere rol durven 

aan te nemen. Van Ruiten gaf een tekenend voorbeeld: de recente tweedeling van het ministerie van VWS. Hugo 

de Jonge, minister van VWS, met in zijn takenpakket de langdurige zorg en de care kant van de zorg en Bruno 

Bruins, Minister voor Medische Zorg en Sport, die zich voornamelijk richt op de cure kant van de zorg.  

Vervolgens werd het publiek geïntroduceerd met de impact van Big Data en Kunstmatige Intelligentie op de 

gezondheidszorg door Nicky Hekster, EMEA Technical Presales bij IBM. Nicky wist ons mee te nemen in de 

ontwikkelingen op dit gebied: the Fourth Industrial Revolution met al de robotica, data en kunstmatige 

intelligentie van dien. Hedendaags is er een opkomende belangstelling voor kunstmatige intelligentie, mede 

door de groeiende hoeveelheid data, de snellere processoren die beschikbaar zijn en door de makkelijkere 

toegankelijkheid van programmeren. De gaming industrie heeft hier een grote rol in gespeeld: “homo ludens” 

of “spelende mens” noemde Hekster het. Daarnaast lijden de zorgprofessionals tegenwoordig aan “infobesitas”. 

De medische informatie verdubbelt iedere vijf jaar en een zorgprofessional zou 29 uur per dag nodig hebben om 

up-to-date te blijven over zijn of haar vakliteratuur. Technologische ontwikkelingen en data bieden hier een 

oplossing voor, zo vertelt Hekster. Hij noemt als voorbeeld de Watson for Oncology van IBM. Watson for 

Oncology helpt clinici om relevante data te bundelen om zo een gepersonaliseerde behandeling voor iedere 

individuele patiënt samen te stellen. Daarmee wordt de zogenoemde ‘infobesitas’ gedeeltelijk bestreden. 

Diana Monissen, Voorzitter Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum, gooide het over een hele andere 

boeg. Ze trapte af met een vraagstuk: ‘Hoe verdeelt u 21 varkens over vier hokken? Ieder hok moet een oneven 

aantal varkens bevatten.’ Het antwoord vindt u onderaan dit verslag*. Dit vraagstuk, en met name de oplossing 

hiervan, onderstreept het outside the box-denken. Ze neemt ons mee in het verhaal over het opzetten van het 

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. In het verhaal benadrukt ze een aantal aspecten die belangrijk 

is om een droom te verwezenlijken en een doel na te streven: passie, lef, veel doorzettingsvermogen en 

verdraagzaamheid. “De weg naar Rome is lang, men moet er veel voor over hebben, maar blijf jouw doel voor 

ogen houden en zorg dat jij zelf aan zet bent.” wist ze het publiek mee te geven.  



          
 

Verslag introductiedebat Masterclass NieuweZorg – 6 februari 2018 
 

Van de kinderoncologie gingen we over naar een wat minder beladen onderwerp: block chain technologie in de 

gezondheidszorg. Arno Laeven, Digital Strategy and Innovation Executive, verzorgde een duidelijke uitleg over 

dit ingewikkelde onderwerp. Hedendaags vertrouwen we nog steeds veel op papier, denk hierbij aan een huis 

kopen en gaan trouwen, zo trapte hij af. Digitaal hebben we nog geen equivalent gevonden voor papier. Digitaal 

hebben we wel zogenaamde “trusted third parties” zoals de centrale partij achter de ‘https’ van internetsites, 

maar dit zijn met name monopolistische partijen met veel macht. We zijn dus afhankelijk van deze ene centrale 

partij waarop we moeten vertrouwen. In dit geval zouden we minder moeten vertrouwen, maar meer moeten 

verifiëren door de rol van de centrale partij te verdelen. Block chain biedt hier een mogelijkheid tot: het 

vertrouwen wordt verdeeld over meerdere partijen in plaats van één programmeerbaar centraal punt. Block 

chain zou een oplossing kunnen zijn voor een patiënt-centraal elektronisch patiëntendossier bijvoorbeeld. Als 

voorbeeld om een beeld te schetsen van wat block chain nu precies is, geeft Laeven het voorbeeld van een 

barcode op een ei. “Wanneer men deze barcode scant, kan men zien door welke kip dit ei gelegd is, van welke 

pluimveehouder dit ei komt en welke andere processen dit ei heeft ondergaan.”. Block chain blijft wellicht een 

moeilijk te vatten concept, maar Arno Laeven heeft dit concept zeker weten te verduidelijken.  

Bob de Wit, Hoogleraar Strategisch Leiderschap Nyenrode, trapte af met een kleine geschiedenisles. Hij vertelde 

over meerdere golven: de agrarische-, de handels- en de industrialisatiegolf met tegenwoordig het digitale 

golf/tijdperk.  De overheid is geëxplodeerd en de welvaart wordt voornamelijk beheerd door bedrijven en het 

welzijn door de overheid. Vraag en aanbod digitaliseren en industriële bedrijven worden van de troon gestoten 

door Tech bedrijven. Door de technologie ontstaan de veranderingen gemakkelijker en worden meer dingen 

toegankelijker: de verwachtingen gaan hierdoor omhoog. Op dit moment gaan we als mens er nog van uit dat 

wij de dominanten op aarde zijn, aldus De Wit. We denken superieur te blijven aan de technologie. Echter is de 

mens al eens verslagen door de technologie: denk aan de toentertijd ’s werelds beste schaker Kasparov die een 

schaakspel verloor van de computer Deep Blue. Nu staan we aan de rand van het ontwikkelen van een ander 

superieur organisme door de kunstmatige intelligentie en robotica. Een exponentiële groei van kunstmatige 

intelligentie wordt verwacht. De “tricky part” van dit alles is als we de kunstmatige intelligentie koppelen aan 

robotica, waardoor we een verbeterde versie van de mens kunnen ontwikkelen: een “Sapiens 3.0”. Dit zal ook 

een rol gaan spelen in de zorg. De Wit noemt dat er twaalf categorieën van technologie zijn, welke allemaal van 

toepassing zijn op de zorg. Ook in de zorg kunnen we dus het één en ander gaan verwachten van robotica en 

kunstmatige intelligentie.  

De dag wordt afgesloten door Ruud Veltenaar, filosoof, TedX spreker en trendwatcher. Hij vertelt over de 

“paradise shift” en het feit dat we emotie moeten omzetten in beweging. Volgens Veltenaar zijn er twee 

elementen die kunnen zorgen voor een radicale verandering: het Icarus denken/hoogmoed en een drievoudige 

crisis op ecologisch, sociaal en spiritueel gebied. Deze elementen dwingen o.a. de zorg te kantelen. Veltenaar 

introduceert ons met het concept ‘omdenken’ en zegt dat deze twee elementen een “droom scenario” zijn en 

kunnen zorgen voor fundamentele gedragsveranderingen. Het biedt een mogelijkheid om meerder gebieden 

zogenoemd te democratiseren. Een voorbeeld is de democratisering van data door middel van block chain 

technologie. Stappen worden gemaakt naar wederzijdse afhankelijkheid. Veltenaar spreekt over een initiatief 

van de MIT voor democratisering van IQ. Hij schetst een toekomstbeeld waarbij later alle kennis voor iedereen 

beschikbaar is ongeacht zijn of haar IQ. Veltenaars kleinkinderen zullen hem later uitlachen, omdat hij zijn PhD-

titel op traditionele manier, door veel te studeren, heeft behaald. “Nou, dan kan het niet moeilijk zijn geweest 

zo’n PhD te behalen opa!” grapt Veltenaar. Veltenaar sluit af met de boodschap dat het creëren van een betere 

wereld geen baan of een project is, maar een levensstijl. Hij drukt ons op het hart dat jijzelf, alleen, ook een 

verschil kan maken en systemen kan veranderen. Met deze inspirerende woorden werd de dag, en wordt tevens 

dit verslag, afgesloten. 
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* Antwoord op de vraag van Diana Monissen: 

 

 


