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Verslag college Rotterdam – 24 & 25 mei 2018 

Door: Marleine de Weerd 

College 1 – Zorglandschap van de toekomst 

Spreker: Anna van Poucke, Sectorleider Health & Partner, MC SC&O Healthcare 

Presentatie: Zorg-allianties van de toekomst – Wie heeft er nog een ziekenhuis of dokter nodig 

- Trends in het zorglandschap: 

o Zorggebruik  

▪ Oud en multimorbide wordt de nieuwe norm; zowel demografisch en 

epidemiologisch. Meer patiënten met multimorbiditeit in combinatie met een 

toegenomen levensverwachting. De framing  van de “bejaardenberg”:  deze is 

vaak negatief in de publiciteit. Maar er zit ook een kracht achter, een 

verdienmodel.  

▪ We hebben meerdere opties: of 1) we gaan een steeds hogere zorgpremie 

betalen of 2) we gaan accepteren dat we een layering krijgen in de kwaliteit 

van de zorg of 3) we accepteren dat we minder zorg uit het basispakket 

kunnen leveren. Het nationaal Zorgfonds gaat niet de oplossing zijn, want het 

probleem dat er  aan ten grondslag ligt, blijft fundamenteel hetzelfde.  

▪ De algehele discussie verplaatst van ziekte en deze ziekte behandelen naar 

welzijn, activeren van patiënten en gezondheidservaring. De groei in 

zorgvraag zit met name in de chronische zorg en oncologische zorg. 

▪ De kosten van de medische specialistische zorg zijn  de afgelopen jaren met 

ongeveer 5% gestegen (periode 2006 – 2016); dit wordt verklaard door zowel 

het volume aan zorg als de prijs van de zorg. Fundamentele interventies zijn 

nodig om ervoor te zorgen dat de vraag van zorg niet blijft stijgen. 

▪ We willen dat er meer regionaal wordt samengewerkt, minder centrale regie, 

maar ondertussen zitten we met marktwerking. De marktwerking 

dwarsboomt gedeeltelijk de samenwerking wat de zorg niet ten goede komt. 

De centrale regie ontbreekt. Het is prima dat de Hoofdlijnenakkoorden zijn 

afgesloten, maar maak ook een implementatieplan: hoe gaan we dit doen? 

Hierdoor zie je dat dingen soms nog ongecontroleerd verlopen bijvoorbeeld 

het sluiten van afdelingen SEH’s en ziekenhuizen. 

▪ Op drie punten is er echter consensus: 

1. Minder zorg nodig 

2. Minder beroep op medisch specialistische zorg 

3. Efficiëntere organisatie van medische specialistische zorg 

Maar hoe organiseren we dat nu? Dat blijft de grote vraag. 

 

o Behoefte van de patiënt  

▪ De patiënt vraagt of hij/zij een mens mag zijn en geen ziekte. Mantelzorgers 

helpen met het ondersteunen van patiënten. Er is goede basisvoorziening in 

de buurt en informatie is beschikbaar. Er is een model ontwikkeld: de burger 
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en het sociale netwerk staan centraal met daaromheen georganiseerde zorg 

zoals de wijkdienst en de huisarts. Dit heeft als doel dat de patiënt zo lang 

mogelijk op eigen kracht thuis kan wonen. 

▪ Jongere generaties kijken naar online reviews en de mogelijkheden om online 

afspraken te maken. Zorgvraag wordt via technologie opgelost. Maar op dit 

moment blijft dat nog achter. Waarom blijft dat dan achter? Kort door de 

bocht gezegd: ziekenhuizen en huisartsen investeren in technologie, maar 

allemaal op hun eigen eilandjes. Er is geen plan om door heel Nederland zorg 

uit te rollen. Het is een grote fout geweest om het plan voor een nationaal EPD 

af te schieten. 

 

o Financiering  

▪ Ontwikkeling: steeds meer gaan betalen voor zorg op kwaliteit/waarde. Uit 

meerdere studies wordt geconcludeerd dat er een volgende trend is: er is 

lagere zorgvolumes/vraag voor kleinere ziekenhuizen (in hun huidige functie). 

De grotere ziekenhuizen gaan met name groei laten zien. 

▪ Wat is er nodig? Het is leuk en aardig dat er een hoofdlijnakkoord is. Maar we 

moeten wel bereid zijn om te investeren in het opgang komen van 

transformatie; het ombuigen van nieuwe functies, transformatie van 

systemen etc. Er wordt niet voldoende nagedacht over wat er nu nodig is om 

transformatie op gang te krijgen; we blijven hangen in oude patronen. 

In sommige regio’s wordt al meer gewerkt aan samenhang; concentratie en 

spreiding van zorg, anderhalve lijnszorg, samenwerking tussen eerste lijn en 

ziekenhuizen, verwijs-vriendelijke ziekenhuizen, goed afgewogen 

locatieprofielen, meer-jaren afspraken met zorgverzekeraars etc.  

 

o Arbeidsmarkt 

▪ Er is een gigantisch tekort op de arbeidsmarkt. Er moet veel slimmer 

nagedacht worden over de plaats van de zorg door het personeelstekort; 

welke zorg moet in ziekenhuizen plaatsvinden? Wat zijn innovaties die kunnen 

helpen? Een voorbeeld: Japan ligt ver voor in de vergrijzing van de populatie. 

Jongeren trekken daar naar de steden. Als oudere naar een verpleeghuis gaan 

is daar een culturele schande; alleen wanneer het echt niet anders. Er is nu 

een contract met o.a. Google, IBM en de Staat. Google zorgt voor een 

aangepaste iPad voor functies van het monitoren van zorg en welzijn. IBM 

doet de achterliggende data-analyses. De postbodes helpen de ouderen met 

de iPad om te gaan, maar houden ook een oogje in het zijl. Zij geven een 

seintje wanneer het niet goed gaat. De zorg wordt steeds gerichter ingericht. 

Zorg en welzijn moeten realiseerbaar blijven: andere functies en 

functiegroepen. 
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o Digitalisering 

▪ Medische technologie wordt steeds belangrijker; dit vinden ook 

ziekenhuisbestuurders. Het belang van technologie wordt steeds meer 

ingezien. Het wordt steeds belangrijker om een goed proces en een goede 

zorginfrastructuur in stand te houden. Hoe ver zijn we in digitale transformatie 

in de zorg? Deze blijft achter ten opzichte van sectoren zoals  media, IT en 

financiering 

▪ Strategische, landelijke ICT agenda 

Niveau 1: focus op EPD 

Niveau 2: focus op digitale zorg 

Niveau 3: focus op het digitale zorgnetwerk 

Een ander voorbeeld: Israël is een land met een hele hoge gemiddelde 

levensverwachting, hoge overlevingskansen binnen de oncologie, grote 

tevredenheid m.b.t. het zorgsysteem en een lage perinatale sterfte. Israël zit 

geeft jaarlijks 7,5% van het BBP uit aan zorg. Dit percentage ligt lager dan in 

Nederland. Israël heeft een goed georganiseerd netwerk: Clalit. Dit bestaat 

o.a. uit een centrale huisartsenkliniek. Hierop is de wijk is aangesloten, maar 

ook paramedische functies. Daarnaast staat er een aantal bedden. Dit systeem 

wordt ontzettend goed ondersteund door data-analytics. Diagnostische data, 

ziekenhuisdata etc. is allemaal opgeslagen in één systeem. Dat betekent dat 

ze voor hun populatie (lage SES, veel ouderen) veel voorspellende analyses op 

populatie- en patiëntenniveau kunnen doen. Zorgverleners krijgen hierdoor 

adequate medische gegevens. De arts krijg een lijst van de patiënt met 

klachten waar hij/zij over komt praten, maar attendeert de arts er ook op dat 

er gesproken moet worden over bijvoorbeeld obesitas of hypertensie. 

Hierdoor zijn ziekenhuisopnames gehalveerd, zijn ze beter in staat patiënten 

thuis te behandelen en om patiënten effectief te behandelen. Groot 

voorbeeld voor Nederland: zo kan het dus.  

 

- Wie doet het met Wie? 

o Casus Havenziekenhuis: zij hebben om de tafel gezeten en te besloten op welke groep 

ze gaan zitten. Het concept heeft een aantal lagen. 1) Een loket waar de oudere burger 

terecht kan voor zorg- en welzijnsvragen met tevens faciliteiten voor andere zaken. 2) 

Er worden programma’s ontwikkelt voor de meest voorkomende zorgvragen. 

Daarnaast worden eerstelijnsbedden ingezet. Het is een kennis- en expertisecentrum 

voor ouderenzorg met intensieve multidisciplinaire samenwerking en een proeftuin 

voor innovatie. Medische specialisten ondersteunen de zorg daar met 

meekijkconsulten. Het concept is met betrokkenen en zorgverleners neergezet. 

 

o We moeten in Nederland gaan nadenken over wanneer we nog gaan behandelen? 

Moeten we het accent leggen op de eerste lijn en wijksystemen? Investeren in ICT. 

Het wordt heel belangrijk om centrale regie en decentrale transformatie te gaan 
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vormen; de overheid moet een centrale rol spelen. Deze centrale moet inhouden dat 

de overheid regio’s aanspreekt om deze decentrale transformatie teweeg te brengen. 

 

 

College 2 – Dromen, durven, doen 

Spreker: Tom Oostrom – Directeur Nierstichting 

Presentatie:  Dromen, durven, doen 

In 70 jaar is de techniek van het dialyse apparaat niet of nauwelijks veranderd. Kunstenaar in hart- en 

nieren. Interessant boek over Kolff die dialyse apparaat en hart-longmachine heeft ontwikkelend en 

daarmee miljoenen levens heeft gered. 

Het dialyseapparaat is zo groot als een koelkast. De patiënt moet ongeveer drie keer per week naar 

een dialysecentrum. Zijn of haar leven staat totaal in het teken van dialyseren. Het zo ideaal zijn om 

de behandeling af te stemmen op het leven van de patiënt in plaats van andersom. 

Feiten over dialyse:  

- Het is geen leven, maar overleven 

o Dialyse verwijdert maar 10 – 20% van de afvalstoffen uit het bloed. Sterk beperkte 

autonomie en mobiliteit. 

- Levensverwachting beperkt 

o “De sterftekans van een 25-jarige dialyse patiënt is hetzelfde als die van een 

gemiddelde persoon van 85 jaar.” 

- Gebrekkig alternatief 

o De wachtlijst voor een transplantatie nier is gemiddeld 3,5 jaar. 

- Duur 

o  >€90.000 per patiënt per jaar exclusief de maatschappelijke kosten; er is bijvoorbeeld 

geen productiviteit voor de maatschappij van dialysepatiënten. In Nederland zijn er 

ongeveer 6500 dialyse patiënten en ongeveer 10.000 getransplanteerde patiënten. 

- Kortom een doorbraak is nodig. 

In juni 2004 vond het congres van het SIO plaats. Toekomst: een kunstnier die in het lichaam te 

implementeren is. Er vond een expert meeting plaats om te kijken of dit een reële optie is. Dit vormde 

een belangrijke tweesprong voor de Nierstichting 1) accepteren, financiering onderzoek, passieve rol 

gaan spelen of 2) we komen als Nierstichting in actie, we stimuleren innovatie en nemen een actieve 

houding aan. Dat laatste heeft de Nierstichting gedaan. 

- Er werd geïnnoveerd met andere disciplines: samenwerking tussen technici, nefrologen etc. 

- Er was €40 miljoen nodig; hoe zou dat betaald gaan worden?  

o Aansluiting topinstituut BMM; kunstnier zou samen worden ontwikkeld. 

o Dat is gebeurd. Er waren drie grote projecten/problemen: 

▪ Slechte zuivering bloed: biologische kunstnier 

▪ Meer mobiliteit en autonomie/vaker dialyseren: draagbare kunstnier 

http://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/05/Tom-Oostrom-Dromen-durven-doen_s.pdf
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▪ Vaattoegang verbeteren: vaattoegang kweken (een van de grootste 

problemen die dialysepatiënten ervaren) 

Projecten één en drie werden goedgekeurd, maar project twee werd afgekeurd. Dit wekte verbazing 

aangezien men dacht dat dit het ‘makkelijkste’ was.  

Wat nu te doen; dit accepteren of het zelf gaan doen? Nu zou de Nierstichting het echt zelf op gaan 

pakken. Het consortium is kleiner gemaakt en er is met iNephron samengewerkt. 

- Een businessplan was nodig dus deze is opgezet. 

- De Nierstichting ging in gesprek met de Belastingdienst: ANBI. De Belastingdienst was zeer 

bereidwillig om mee te denken. Er is toen besloten een andere stichting op te zetten: de 

Neokidney foundation waar een aantal Bv’s onder hangt.  

- De Nierstichting ging op stap met het businessplan en om de tafel met bedrijven die het 

apparaat zouden kunnen ontwikkelen. Doel: het aantal benodigde dialysevloeistof te 

verminderen. Een van de grote redenen waarom dialyse in het ziekenhuis nodig is, is omdat er 

vele liters vloeistof nodig zijn om te kunnen dialyseren. 

 

- Technologisch innoveren is stap 1. Er is echter veel meer nodig om technologie daadwerkelijk 

bij de patiënt terecht te laten komen; o.a. steun van zorgprofessionals en zorgaanbieders. 

- Er is sociale innovatie nodig: je moet ervoor zorgen dat de arts, de verpleegkundigen en ook 

de patiënt hier mee willen gaan werken in de toekomst. Vanaf stap 0 moet je samenwerken 

en ze meenemen in het gehele proces: 

o We hebben aanbevelingsbrieven van internationale organisaties gevraagd. Het is 

belangrijk dat mensen hun naam aan dit project verbinden. Steun vanuit professionals 

en patiëntenorganisaties. 

o Financiële steun vanuit donateurs (ook internationaal), events, vermogen 

particulieren en zorgverzekeraars. De Nierstichting is langs alle zorgverzekeraars 

geweest. Uiteindelijk is het gelukt een drietal verzekeraars mee te krijgen; welke voor 

6,8 miljoen euro participeren in dit project. Dit is goed: niet alleen vanwege het geld, 

maar het dient ook als voorbereiding om het vergoed te krijgen binnen het basispakket 

in de toekomst. 

o Teven is er koninklijke ondersteuning verkregen. 

Het betreft geen eenmalig project. Status van de kunst nier nu: een prototype wordt ontwikkeld. De 

hoop is volgend jaar klinische testen met patiënten te kunnen doen. Daarna moet een marktpartij 

gevonden worden die het project overneemt. Er is nu vooral samenwerking met ontwikkelpartijen, 

maar het moet ook op de markt gebracht worden. Wel spannend of dat gaat lukken. Er is wel veel 

interesse. Verwachting: het zou jammer zijn als het binnen vijf jaar niet op de markt is. Het moet wel 

herhaaldelijke testfases doorgaan. Een grote vraag is wanneer stappen marktpartijen in? Dit zijn 

allemaal onzekerheden in het proces.  

Er is geen of weinig discussie over de kosteneffectiviteit van nierdialyse. Waarom? De vergoeding t.a.v. 

dialyse is vanuit de verzekeraars omlaag gegaan. Maar er is een grote bereidheid om voor deze 



 

Masterclass NieuweZorg 3.0 - Databankweg 12A - 3821 AL - Amersfoort 

patiënten dialyse te betalen. Maar er kan altijd een moment komen dat hier kritisch naar wordt 

gekeken. Een kunstnier kan de kosten wel flink drukken. 

50% van de nierziekten is leefstijl gerelateerd (metabool syndroom) en 50% niet. Een vroege opsporing 

kan veel van deze behandelingen voorkomen. Het punt is dat we twee nieren hebben dus men krijgt 

pas echt klachten wanneer het goed mis is met de nieren. 

Zes veranderingen 

1. Fondswervende organisatie 

a. Geld naar wetenschappelijke raad = subsidiemodel. Daarna werden er meer 

programma’s ontwikkeld. Nu een derde fase: de stichting wordt meer een regisseur. 

Wat is er beter en mogelijk voor de rol van de patiënt en wat gebeurt er nog niet? Je 

moet van toegevoegde waarde zijn. 

 

2. Basisonderzoek → klinisch onderzoek 

3. We gaan steeds meer over grenzen heen; we werken met andere partijen samen om 

doelstellingen voor elkaar te krijgen. 

4. Meer patiëntgedreven onderzoek en innovatie opgericht vanuit patiëntproblemen. 

5. Additionaliteit & impact – is onze rol van toegevoegde waarde? En hoe we kunnen we met 

onze middelen zoveel mogelijk van dit bereiken? 

6. Moonshot – Matthew Bisschop chief van het blad the Economist. Hij heeft een boek 

geschreven over filantropie. “Philantropy must be bigger, faster, stronger.” Jullie hebben geld 

en constateren dat er fouten in het systeem zitten. Dan moet je daar juist instappen en wat 

mee te doen. Goede doelen zijn veelal te voorzichtig. We accepteren dat dingen mislukken. 

Maar als je niet probeert dan verandert er nooit wat. “Durf te dromen, groots te denken en 

risico’s te nemen”. 

Niet alleen voor de patiënt van nu, maar ook voor de patiënt van de toekomst. 

Er is vorig jaar een nieuw onderzoeksprogramma gestart dat is opgebouwd vanuit patiëntproblemen. 

Er wordt gekeken naar wat het probleem is en dan wordt er terug geredeneerd hoe er uiteindelijk een 

oplossing gevonden kan worden. Dit is echt een nieuwe insteek.  

Nieuw project: Onze droom – gezonde generatie. Initiatief van 21 gezondheidsfondsen. Ieder jaar is er 

een bedrag van de Lotto beschikbaar; bij elkaar is dit een flink bedrag. Dit geld wordt gebundeld en 

samen gaan we Nederland gezonder maken. We gaan vooral dingen doen die nog niet gebeuren..  

Ander initiatief: een investeringsfonds gericht op zelfstandigheid en technologie. Vooral kleine 

bedrijven die innoveren en deze zelfstandig houden. Zelfstandigheid is voor heel veel fondsen een 

belangrijk begrip.  

De lessen van de afgelopen jaren:  

- Formuleer een visie – plicht voor patiëntengroep met wat je het met het geld wilt doen.  

- Vertrek vanuit het perspectief van de patiënt.  
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- Durf groot te denken – stip op de horizon geeft energie, maar vertaal het in stapjes.  

- Durf risico’s te nemen – wanneer je niks durft, dan verandert er nooit wat. 

- Toets op impact en additionaliteit 

- Zoek actief de samenwerking 

- Ga voor borging en het multipliereffect – voor duurzaamheid: zorg dat het in de zorgdriehoek 

terecht komt. Probeer een euro te vermeerderen zodat je veel meer tijd krijgt voor de 

doelstelling zelf.   

 

 

College 3 – Inzet van robots voor zorg en welzijn.  

Spreker: Tom Ederveen, Robotisering in de zorg 

In begin 2014/2015 is Tom gestart met robotica. Veel zorgpartijen waren betrokken bij robotisering en 

de toepassingen hiervan. Naast robots in de bredere zin is hij zich ook meer gaan specialiseren. 

Centrale vraag: ‘Hoe ziet het werken in de zorg er in de toekomst uit, zeker als robots meer ingezet 

gaan worden bij verschillende taken?’. Waarom robotica en wat willen we met robotica? 

In 2014 was er vooral negatieve framing van de media over robotica. Robotica zouden onze banen 

inpikken bijvoorbeeld. Drie jaar later heeft er een mindshift plaats gevonden. We kijken nu veel meer 

naar wat robotica voor ons kan betekenen.  

Er is een toenemende vraag van zorg door 1) dubbele vergrijzing 2) het consumentisme 3) nieuwe 

ziekten en 4) betere behandeling van bestaande ziekten. 

Daarnaast is er een afnemend aanbod van zorg door 1) het afnemende aantal werkkrachten 2) een 

stabiele zorgcapaciteit van professionals en daarnaast 3) is er controle van zorgkosten nodig. 

- Hoe ziet werken in de toekomst er uit?  

o Dienstverlening in het ziekenhuis is aan het veranderen. Dat heeft tevens 

consequenties voor de nazorg. Japan loopt al een tijdje op ons voor qua demografie 

en problemen die ze tegenkomen. Zij zeggen dat robots binnen twee jaar een zorgtaak 

moeten gaan bieden aan 80 procent van de Japanse ouderen. Zij ontwikkelen robots 

die één taak doen; dus geen robots die multifunctioneel zijn.  

- Welke megatrends leven er nu in de maatschappij en worden gevoed door technologie? 

o Dit is belangrijk om in de gaten te houden en om naar één doel toe te werken. 

Eén van de belangrijkste trends is dat we op alle terreinen met elkaar verbonden zijn.  

1. Het slimme huis – zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 

Domotica zijn allemaal digitale toepassingen die je in huis toepast; ze zitten vast aan je huis en 

bewegen in principe niet. Een robot beweegt door het huis heen; dit heeft veel implicaties. 

De robot wordt ook onderdeel van je netwerk.  

2. Molly  de hartfalen coach – Molly is een avatar die patiënten begeleidt in de nazorg van 

hartfalen. Dit gebeurt met behulp van een weegschaal en een bloeddrukmeter. Deze waardes 
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worden verzameld. Op het moment dat er een afwijking is dan wordt een voorstel gedaan om 

een afspraak te maken met been arts. Dit is een voorbeeld van een combinatie netwerk in het 

huis en slimme appraten; remote care. 

Stapje voor stapje moeten we wennen aan robotica in de samenleving. Daarom zijn de robots nog klein 

en aandoenlijk. 

Vanaf 2020 gaan we van een 4G netwerk naar een 5G netwerk wat 100x sneller is. We hebben dan 

zo’n snelle beeldstreaming waardoor een arts een operatie kan begeleiden in de ziekenauto. Wat 

willen we met die snelheid? Dat moeten we nog gaan bepaalden voor verschillende sectoren. Het 

netwerk en de toegang tot het netwerk is erg belangrijk. 

Nog meer digitalisering: diagnosesystemen, nazorgsystemen, triagesystemen etc. Data is essentieel en 

een robot is een databom. Maar de robot is ook onderdeel van het proces. 

Wat is in Toms ogen een robot: 

- Een robot is fysiek 

- Een robot moet voor een deel autonoom zijn. Bijv. een stofzuiger die een deel van zijn 

omgeving kent en daarna gaat stofzuigen. 

- Een robot moet bij voorkeur ook interactief zijn en een beetje kunnen communiceren 

- Het allergrootste verschil met andere devices is dat een robot beweegt. Daarmee komt een 

robot in onze leefwereld terecht. Alle andere onderdelen hebben andere devices ook. Als 

mensheid moeten we wennen aan die bewegingen en dat heeft impact. Wat nou als de robot 

in ene keer een onverwachte beweging maakt en iemand per ongeluk raakt?  

Wat is eigenlijk een zorgrobot? 

- Activering – robot die helpt bij het in beweging te komen of mensen bijvoorbeeld begeleiden 

met de weg vinden. Het geeft bijvoorbeeld meer weerstand wanneer je van een helling 

afloopt, of komt naar je toe wanneer je niet uit bed kan komen. Zo’n robot kost rond de €9000. 

- Het feit dat we een mensachtige robot hebben die meerdere taken aankan is nog ver weg. 

Robottoepassingen die helpen bij de invulling van de zorg. Bijvoorbeeld een Lea robot die een 

revalidatieproces begeleidt en helpt versnellen. Een robot thuis kan een buddy zijn die je helpt 

en jouw maatje wordt; het centrale punt waar jij iets aan vraagt.  

Waarom zijn robots zo interessant? 

- Bij saaie, gevaarlijke en smerige willen we graag een robot. Als het bijdraagt aan efficiëntie  

dan vinden we het ook mooi zoals bij hulp in de huishouding over het overnemen van zwaar 

werkt. Buitenshuis krijgen we pas met robots te maken wanneer we een goed netwerk 

hebben. 

- In het ziekenhuis kan men denken aan logistieke taken, schoonmaak & hygiëne, hospitality, 

operaties en clientservices. 
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- In een zorginstelling kan men denken aan logistieke taken, schoonmaak, hospitality, revalidatie 

en clientservices (hoe kunnen we de service aan de cliënt vergroten, meer het sociale stuk; hoe 

kunnen we buiten naar binnen brengen of hoe communiceren we naar de buitenomgeving?) 

- In de thuisomgeving gaat het om zelfredzaamheid, schoonmaak, communicatie, nazorg en 

lichte zorg. 

Deze taken zouden we graag gerobotiseerd zien worden. 

Waar gaat het naartoe? Hiervoor moeten we eerst bekijken wat de onderliggende technologieën zijn. 

Een aantal belangrijke componenten: 

- Spraak- en spraakherkenning: belangrijk omdat het toegankelijk is. Toegankelijkheid is heel 

belangrijk. Spraak kan de toegang vergemakkelijken. Bijvoorbeeld een oudere die een telefoon 

moet gebruiken en niet meer goed de knopjes kan gebruiken, kan wel met spraak toegang 

hebben tot bepaalde functies van zijn of haar telefoon. 

- Beeldherkenning  

Kunstmatige intelligentie (KI) – Tom zou veel eerder investeren in kunstmatige intelligentie dan in 

robotica. Kunstmatige intelligentie kan zoveel meer; heeft meer data beschikbaar en kan meer data 

genereren. We moeten dit meer gaan gebruiken en slimmer toepassen. 

Kunstmatige intelligentie is een containerbegrip en bevat veel elementen. Het zou zo maar eens 

kunnen zijn dat we uiteindelijk meer gaan vertrouwen op het advies van een computer die gebruik 

maakt van kunstmatige intelligentie dan op het advies van een mens. KI neemt het belang van de 

mensheid in ogenschouw en niet het belang van het individu. Dat zou zo maar eens kunnen gebeuren. 

Chipjes worden steeds kleiner en kunnen op steeds meer plekken ingebracht worden. Doordat het 

lokaal wordt gehouden, willen we dat de data ook lokaal blijft. Daar gaat nog een grote slag komen; 

wat blijft er lokaal op zo’n robot staan aan informatie en wat niet. 

Toekomstperspectief:  

Een inschatting van Tom is dat er tussen 2020 – 2022 robotjes op de markt zijn voor cliëntservices en 

communicatie. Het is niet gevaarlijk, want het bestaat maar uit één ding. Dit ding kan wel enigszins 

bewegen. Ieder mens wordt aangetrokken door zulke beweging.  

Robotisering en automatisering hebben ontzettend veel met elkaar te maken. Maar daar zit een 

verschil in. Ander belangrijke vraag: hoe autonoom is een apparaat? Dat is een punt wat we op dit 

moment nog overschatten. 

 

College 4 – De Kwaliteit van Straks 

Spreker: prof. dr. Jan Kremer, gynaecoloog, hoogleraar patiëntgerichte innovatie 

Presentatie: De Kwaliteit van Straks 

Een idee was om de kracht van de patiënt als persoon te gaan gebruiken in combinatie met de kennis 

van de professional. Dit is opgenomen in het nieuwe curriculum van geneeskunde aan de Radboud: 

http://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/05/Jan-Kremer-De-Kwaliteit-van-Straks-2.pdf
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Universiteit. Ze zijn gaan werken met een patiëntbuddy in de bacheloropleiding waarbij elk jaar de 

student een nieuwe patiënt krijgt toegewezen.  

Innovatie is een sprongsgewijze verandering. Innovatie doet ook een beetje pijn. We denken wel vaak 

dat het fun en leuk is, maar ook het tegendeel is waar. Het brengt je uit evenwicht. Nieuwe en oude 

dingen moeten in evenwicht worden gebracht. Er gebeurt heel veel in de hoofden van mensen als je 

gaat innoveren. Veranderingen vinden mensen niet zo erg, maar wel als ze dingen gaan verliezen. 

Innovatie betekent ook dat sommige mensen dingen zullen gaan verliezen. Het is belangrijk om hier 

goed mee om te gaan. Innovatie hoeft niet per definitie iets nieuws te zijn, maar innoveren is vooral 

schoksgewijze verandering. 

Innovatie raakt aan de moderne kunst. Een quote van Helene Kröller-Muller: 

“Het zien van nieuwe dingen heeft altijd een pijnlijke kant, doordat ze ons innerlijk uit het evenwicht 

brengen en ons dwingen het oude te herzien, het nieuwe te doorgronden en beiden naar waarde te 

schatten. Allicht moet men daarbij afstand nemen van veel, dat men vroeger mooi vond.” 

Onderscheid tussen innovatie en kwaliteit; innovatie gaat over morgen en kwaliteit heel erg over 

gisteren. Dit ligt tevens aan het perspectief wat men heeft over kwaliteit. Je moet dit samen zien: 

kwaliteit is dat wat we samen goede zorg vinden. Dat moet continu worden vormgegeven.  

Kwaliteit leidt tot discussie; bijvoorbeeld in de  geboortezorg en de tandzorg. Meerdere ontwikkelingen 

komen samen. Deze zijn als volgt: 

Vier trends in kwaliteit 

1. Kwaliteit gaat personaliseren 

a. Patiënten zijn geen dingen die gerepareerd willen worden. Ze hebben context, een 

verhaal. Ze willen meegenomen worden in het proces. Iedereen is anders. 

b. Zingeving en passie van professionals. Wij als mensen hebben een bepaalde 

meerwaarde, wij kunnen nadenken, kennis bronnen bij elkaar brengen. Bovendien 

halen wij uit dit werk zingeving; wij willen betekenisvol zijn. Vaak willen we dit in de 

relatie met de persoon die je aan het behandelen bent. Op dit moment loopt het 

ziekteverzuim op en krimpt de arbeidsmarkt. Kempen heeft het idee dat dat komt 

omdat het we het eigenaarschap van het vak een beetje kwijt zijn.  We moeten meer 

focus leggen om het vuur weer aan te wakkeren en de zingeving teruggeven. 

c. Doelmatigheid gaat personaliseren – de minister moet zeggen wat wel en niet mag. 

Het echte besluit wordt genomen in de spreekkamer. Die zijn niet zo zwart/wit als 

beleidsmakers soms denken. Er is veel vertrouwen in gedeelde of persoonlijke 

besluitvorming wat past bij een specifieke patiënt. 

d. Personalised medicine – persoonlijke chemotherapieën etc; we kunnen veel meer en 

veel gemakkelijker waardoor therapie gepersonaliseerd kan worden. 

e. Technologische revolutie – door democratisering van kennis krijgen patiënten de 

mogelijkheid om hun eigen persoon en context op de agenda te zetten. Dit gaat tegen 

de richting in van standaardiseren en uitkomsten meten. Er vindt beweging plaats naar 

context in plaats van gemiddelden en standaardiseren.  
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i. Voorbeeld PGD (MijnZorgnet) waarbij de patiënt regie heeft over zijn/haar 

eigen dossier. De patiënt kan artsen “ontvrienden” wanneer hij/zij denkt dat 

toegang van die persoon niet meer nodig is. De patiënt heeft een overzicht 

over de artsenbrieven en onderzoeksuitslagen. Nu is het EPD eigenlijk het 

dossier van de dokter. Deze ontwikkeling is onvermijdelijk; het eigenaarschap 

gaat wisselen en de patiënt wordt eigenaar van zijn/haar dossier i.p.v. de 

behandelaar.  

2. Kwaliteit gaat differentiëren - wij denken dat zorgprofessionals één ding doen, maar we doen 

drie verschillende dingen. 

i. Adviseur – wat is mijn diagnose? Wat is een goede stap? Hier zijn we eigenlijk 

niet heel goed in en we hebben er te weinig tijd voor. De kwaliteit van 

besluitvorming wordt onderschat. We moeten ons afvragen of behandeling 

nodig is en of behandelen wel goed is? We hebben mensen nodig die 

complexiteit kunnen hanteren, die wijs zijn.  

ii. Monteur – behandeling bestaande uit protocollen etc. We hebben nu betaling 

naar productie; je doet iets en je krijgt er geld voor. Dat gaat heel erg over 

efficiëntie.  Kwaliteit is makkelijk te meten. Het gaat om handvaardigheid en 

vlieguren maken. 

iii. Regisseur – begeleiding van een chronische aandoening; kwaliteit van leven. 

Het gaat over samenwerken, zorgplan maken etc. Misschien past daar wel een 

abonnementtarief bij.  

1) Voorbeeld: FertilityConsult. Advies krijgen en gezamenlijke 

besluitvorming. Opvallend: 1) beeldbellen gaat fantastisch, relaxter 

dan in de spreekkamer en 2) het is heel anders als je alleen maar over 

advies hoeft te praten. Je gaat voor de volle 100% voor dat advies en 

patiënten hebben dat in de gaten en ervaren dat als prettig. 

3. Kwaliteit zoekt verbindingen – interprofessioneel, samenwerken, multidisciplinair etc. de zorg 

is te complex geworden om het alleen te doen. Er zijn drie melanoompathologen in Nederland; 

dan zul je wel moeten verbinden en netwerken moeten maken. Maar ook netwerken met de 

zorgverzekeraar is belangrijk. De uitdaging is echter hoe kunnen we elkaar vinden als we de 

zorg beter en betaalbaarder willen maken? Samenwerken tussen ziekenhuis en 

zorgverzekeraar is belangrijk. Dit speelt nu in Bernhoven en Dordrecht, een paar GGZ-

instellingen etc. Samenlevingsperspectief: betaalbaarder en vanuit de patiëntperspectief: 

hogere kwaliteit. 

4. Kwaliteit impliceert samen leren – Niemand is tegen kwaliteit. We moeten de goede definitie 

van kwaliteit vinden: de goede dingen doen op een veilige, effectieve, efficiënte, 

patiëntgerichte, tijdige en toegankelijke manier. We moeten meten en verbeteren. Nu hebben 

we een kwaliteitsindustrie: indicatoren zijn de taal van het systeem geworden en niet die taal 

van de mensen.  

Maar de eerste barsten zijn zichtbaar. Er is een toenemende druk bij professionals; ze verliezen 

eigenaarschap van hun vak. Daarnaast is er een discussie over evidence based medicine: over 

methodologie en validiteit.  
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Persoonsgerichte zorg botst met standaardisatie zoals richtlijnen en protocollen. Jan Kremer raakte 

een beetje van slag. Is toen naar een spreekkamer van een filosoof gegaan. Zij zijn samen opgetrokken 

met de vraag: wat is kwaliteit nu eigenlijk? Wat is waarheid? Wat zijn theorieën? Theorie is er 

voldoende, maar laten we praktisch zijn. Ze liepen door de botanische tuinen en stonden bij een 

prieeltje. Vraag aan Jan Kremer: zie je de kwaliteit aan het bos? Niet echt. Wat zie je? Bomen en een 

prieeltje. Maar wat is kwaliteit dan? Dat zit in hart en ziel, waarde die je hecht aan wat je goed vindt 

aan de buitenwereld. Het is een moreel principe. Kwaliteit is niet objectief, het is subjectief; moreel 

gelaten en afhankelijk van context. Wat voor mij kwaliteit is, hoeft voor jou geen kwaliteit te zijn. Het 

kan zelfs tijdsafhankelijk zijn. Je hebt geen één kwaliteit, maar kwaliteiten. Dit kan verschillen per 

patiënt. Bijvoorbeeld pijnloos sterven of zo lang mogelijk kunnen leven voor verschillende patiënten 

met borstkanker. Terwijl tegenwoordig de overheid, de inspectie e.d. een duidelijke mening hebben 

over kwaliteit, een duidelijk idee.  

Voorbij de kwaliteitsillusie: 

Oude kwaliteit is statistisch, reductionistisch en objectief. Nieuwe kwaliteit is dynamisch, pluralistisch 

en moreel geladen. Kwaliteit is intersubjectief: het ontstaat pas als we met elkaar erover praten. Het 

is een sociaal construct. Kwaliteit bestaat alleen in hart en zien van mensen. Kwaliteitsverbetering is 

een reis zonder eindbestemming. 

Nu hebben we een protectionistische parktijk: “I am the doctor, trust me.” Daar vonden we wat van 

als samenleving en daar gaven we het volgende antwoord op.  

Huidige kwaliteit maakt gebruik van  

- Expliciete kennisbronnen; er is geen discussie over mogelijk) 

- Reductionistische praktijk; we moeten niet nadenken maar doen en naleven. 

- Uniformiteit; met één indicator kijken of wat goed is of niet goed was 

Nieuwe kwaliteit maakt gebruik van 

- Lerende praktijk 

- Expliciete en impliciete kennisbronnen waarbij evidence best mee mag doen, maar we ook 

gebruik maken van big data en ervaringen van mensen 

- Pluriformiteit  

- NB: gebruik makende van veel nieuwe indicatoren die veel meer op het leerproces zijn 

gefocust.  

Travelkit voor de kwaliteitsreis bestaat uit de volgende onderdelen:  

- Neem een kompas van gedeelde waarden zoals solidariteit, compassie, autonomie en 

pluriformiteit. Voer de discussie over wat dit nu precies is. 

- Stel vage doelen om ruimte te maken voor creativiteit, het morele debat en een lerende 

cultuur. Harde doelen remmen de ruimte over hier over te discussiëren. 

- Gebruik verschillende kennisbronnen, naast evidence ook big data, lokale data, leerervaringen 

en verhalen. 
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- Betrek veel verschillende mensen; dokters, verpleegkundigen, betalers en jonge mensen. 

 

 

College 5 – Wanneer is een geneesmiddel te duur? 

Spreker: Matthijs Versteegh, Business Director, iMTA Erasmus University Rotterdam.  

Presentatie: Wanneer is een geneesmiddel te duur? 

 

Een voorbeeld: Nivolumab is een antikankermiddel voor  niet kleincellig longcarcinoom. Het betreft 

zo’n 3.000 – 4.000 patiënten. Het geneesmiddel kost €50.000 per patiënt en levert een mediane 

overlevingswinst van 3 maanden op. Is dit geneesmiddel te duur? 

Stel je een iMTA ziekenhuis voor met vier afdelingen: 1) reumatologie 2) oncologie 3) cardiologie en 4) 

kindergeneeskunde. Iedere afdeling heeft evenveel patiënten en heeft een even groot budget.  Nu is 

het volgende aan de hand: de EMA heeft Nivolumab goedgekeurd en de artsen willen het graag 

voorschrijven. De vraag is of dit een goed idee is of niet waarbij rekening gehouden moet worden dat 

de rekeningen aan het einde van het jaar betaald moeten worden. Dit terwijl alles goed op orde is in 

het ziekenhuis en men eigenlijk geen nee kan zeggen; je wilt de patiënt immers niks onthouden. 

Het geld voor dit geneesmiddel moet ergens vandaan komen dus je overlegt als ziekenhuis met de 

afdeling cardiologie of niet wat geld van hun budget naar de afdeling oncologie kan zodat Nivolumab 

betaald kan worden. Er wordt bij de cardiologie, de reumatologie en de kindergeneeskunde aangeklopt 

of er wat geld van hun budget naar de afdeling oncologie kan om het middel te kunnen betalen. 

Uiteindelijk is de conclusie dat er absoluut minder zorg geleverd kan worden. Waar je voor twee 

eurotekentjes eerder twee patiënten kon behandelen kun je nu voor twee eurotekentjes één patiënt 

met Nivolumab behandeling. Dit concept heeft verdringing; als je iets in de zorg toelaat wat meer geld 

kost dan ga je er netto als land op achteruit qua gezondheid.  

Het probleem van “the invisible patient”; aan de ene kant is er een patiënt die een nieuw geneesmiddel 

moet krijgen en aam andere kant de instituties en de macroprocessen.  

Een oplossing kan zijn dat er meer geld bijgelegd moet worden zodat alles betaald kan worden. Maar 

hoe rechtvaardig is dit? Moet ik betalen voor anderen terwijl dat veel geld kost en weinig 

gezondheidswinst oplevert? 

1. Opportuniteitskosten (verdringing) (k) = als je iets anders had kunnen doen voor hetzelfde geld 

dat meer gezondheid oplevert waarom doe je dat dan niet?  

2. Bereidheid te betalen voor gezondheidswinst (v). Wat zijn we bereid te betalen voor premie? 

De formule waarmee wordt bepaald of een geneesmiddel wordt vergoed of niet is als volgt: 

De incrementele kosten / de incrementele effecten (gewonnen levensjaren of QALYs etc.) 

De uitkomst van deze formule vergelijk je met een grens die we als land hebben gesteld. In Nederland 

ligt deze grens op de €80.000/QALY. Deze grens is afgeleid uit 3x het BBP per capita. In deze formule 

http://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/05/Matthijs-Versteegh-Wanneer-is-een-geneesmiddel-te-duur-2.pdf
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wordt ook naar productiviteitskosten gekeken; dus in hoeverre kan een patiënt bijvoorbeeld nog 

werken met de oude en de nieuwe behandeling. 

Casus: Orkambi als medicijn tegen taaislijmziekte. Kosten: €170.000 euro per patiënt per jaar. 

Totaal geproduceerde gezondheidswinst Orkambi = 750 * 4,64 = 3480 QALYs 

Kosten €1.500.000.000 euro over de gehele periode. Verdringingsvraag: wat hadden we daarvoor 

kunnen kopen over die periode? 

Cardiologie: 36.585 QALYs kunnen kopen. Dus we hebben een verlies van 33.105 QALYs wanneer we 

Orkambi vergoeden en we het geld bij de cardiologie vandaan halen.  

Moeten we nu maar meer geld in de zorg stoppen? Er is een grens. In het hoofdlijnakkoord is er ook 

een grens aan groei gesteld. 

Waarom zijn geneesmiddelen zo duur: dit komt door de marktmacht en winstmaximalisatie (via 

aandeelhouders) van farmaceutische bedrijven. Bedrijven gedragen zich precies zoals we verwachten 

in het huidige systeem. Je geeft de ruimte om hoge bedragen te vragen en deze bedragen worden ook 

nog eens betaald.. Het is eigenlijk onbegrijpelijk als deze bedrijven zich ethisch zouden gaan gedragen 

in deze marktsituatie. 

Pensioenfonds voelt de morele verantwoordelijkheid om hier wat mee te doen. Ze hebben aandelen 

in Biogen etc. Wie is een van de belangrijkste stakeholders: pensioenfonds Zorg & Welzijn. Zij kijken 

welke bedrijven in het portfolio meer of minder kosteneffectief producten in de markt zetten. 

Pensioenfonds belegt met een horizon van 40 – 50 jaar. De angst van het pensioenfonds is dat het een 

maatschappelijke trend wordt om meer nee te zeggen tegen hoge prijzen, terwijl ze belegd hebben in 

bedrijven die hoge bedragen vragen voor medicatie.  

Kritiek: prikkel voor investeren in zeldzame of erg belastende aandoeningen wordt afgenomen.  

Het is niet boeiend dat een farmaceutisch bedrijf failliet gaat, want een ander bedrijf koopt dat toch 

op. Hoe meer bedrijven vrije kaststroom hebben om startups te kopen, hoe duurder de 

geneesmiddelen worden.   

 

College 6 – Ontwikkelingen in de gezondheidszorg – Integrative Medicine 

Spreker: Ines von Rosenstiel, kinderarts Rijstate ziekenhuis, Haga ziekenhuis.  

Presentatie: Ontwikkelingen in de gezondheidszorg – Integrative Medicine 

Integrative medicine is het kijken naar alle domeinen van geneeskunde. Nederland staat op de laagste 

plaats van de integratie van integrative medicine op de wereld. Er is een groot schot tussen de 

conventionele/ziekenhuis aanpak en bijvoorbeeld yoga.  Maar we zijn wel het tweede land in de 

wereld met een Consortium over Integrative medicine. 

Integrative medicine is een beweging die wereldwijd is.  

 

http://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/05/Ines-von-Rosenstiel-Ontwikkelingen-in-de-gezondheidszorg-Integrative-Medicine-s-1.pdf
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Definitie van de vier pijlers van integrative medicine. 

1) Patiënt-arts relatie is gebaseerd op ‘partnership’ (arts als coach) 

2) Preventie en welzijn 

3) Aandacht voor gezonde omgeving; bejegening 

4) Combineert reguliere geneeskunde met aanvullende technieken die bewezen effectief en 

veilig zijn 

Vertaalslag van deze visie naar bijvoorbeeld de huisartsenstandaarden is de uitdaging. 

Pijler medisch specialist 2025: 

- Unieke patiënt waarbij de moderne hulpverlener coach is 

- Netwerkgeneeskunde; gaat verder dan eerste en nulde lijn. 

o Er is bijvoorbeeld bewijs dat een MRI bij lage rugpijn niet zinvol is. MRI’s werden 

daarom minder ingezet bij lage rugpijn wat heeft geleid tot drukking van de kosten. 

- Aandacht voor leefstijl en gedrag 

- Innovaties (eHealth) 

Patiënten horen het liefste het advies van de reguliere geneeskunde en willen het liefste een dialoog 

kunnen starten om bijvoorbeeld mindfulness bespreekbaar te maken. De persoon staat in het midden 

waarbij er zelfzorg/management om de patiënt heen staat. Dat richt zich op slaap, omgeving, eten en 

drinken. Daaromheen staat de preventie en de professional met afgetopt de community. We zien een 

trend binnen community: hoe kunnen we de wijk inzetten om mensen gezond te maken. 

De eerste grote reviews zeggen dat integrative medicine positieve resultaten geeft bij mensen met 

chronische aandoeningen, ouderen, kinderen en binnen de huisartsgeneeskunde. 

Gedeelde besluitvorming is een belangrijke pijler. Nederland is koploper in gedeelde besluitvorming. 

Gezondheid vereist een integrale aanpak. 15% van de medische zorg wordt bepaald door 

zorgprofessionals. 85% heeft te maken met de omgeving. “It’s not the genetic code, it’s the ZIP-code”.  

Denemarken zet al verschillende onderdelen van de samenleving in zoals scholen, wijken etc. 

Nederland neemt ook initiatieven om op deze manier naar gezondheid te kijken zoals bijvoorbeeld 

wijkscans. 

Wetten en geldstromen moet veel meer op elkaar aansluiten voor integrative medicine. Van volume 

naar waarde. Een internist in het LUMC heeft de leiding genomen en gezegd dat hij niet eerst 

metformine voorschrijft voor diabetes patiënten maar eerst wat gaat proberen met voeding en dieet. 

Dit is een groot succes.   

Er zijn meer dan 130 diverse integratieve aanpakken waarvan15% is voorzien van genoeg clinical 

evidence. In Nederland doen we vooral onderzoek naar leefstijl therapieën: voeding, bewegen, 

mindfulness. Maar bijvoorbeeld in Amerika wordt ook onderzoek gedaan naar bio-energetische 

therapieën zoals acupunctuur etc. De helft van de anesthesisten is tevens opgeleid als acupuncturist. 
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Er is een ethisch raamwerk; men kijkt naar therapie of het effectief of veilig is. Wanneer je nog niet 

helemaal weet of een therapie werkzaam is, dan zijn er in ieder geval veiligheidsstudies gedaan die 

hebben geconcludeerd dat de behandeling het veilig is. Men moet wel communiceren naar de patiënt 

dat men niet weet of het effect meer is dan placebo. Sommige dingen zijn niet werkzaam en niet veilig 

dan zul je het ten sterkste moeten afraden. In de kindergeneeskunde betekent dit dat er een melding 

gemaakt moet worden bij Veilig Thuis. Casus: jongetje kwam met kaalheid naar de kinderarts. Was 

onder behandeling voor eczeem waarbij gebruik werd gemaakt van Chinese kruiden. Er bleek veel 

dexamethason in te zitten. Uiteindelijk was er intensieve begeleiding van het kind nodig en is de casus 

gemeld bij de Inspectie waardoor de hele Chinese bende is opgerold. 

Hoe weet de normale Nederlander of iets veilig en effectief is?  Er wordt een website aan het opgericht 

met een goed overzicht die de leek hierin moet begeleiden. Betrouwbare informatie voor de burger 

wat volgens een schema is te genereren. Voorbeeld: prikkelbare darmsyndroom. Wat is er onderzocht 

in de literatuur wat werkzaam en veilig is? Hieruit komen 11 verschillende dingen naar voren. Alle 11 

opties werken ongeveer even goed. Als er nu iemand met PDS komt dan krijgt de patiënt een hele lijst 

mee met behandelopties: van voeding, antidepressiva tot relaxatie. Dan kan de patiënt thuis drie 

opties kiezen en komt hij terug bij de specialist. Patiënten zijn veel tevredener als ze zelf mogen 

beslissen over hun behandeling; ene patiënt heeft voorkeur voor voeding, de ander tabletten. 

Resultaat: 15% minder scopiën nodig door deze aanpak.  

Is zelfregie geen placebo-effect? Er zit zeker een component van placebo binnen de zelfregie. In 

Amerika is placebo heel belangrijk: maximise the placebo-effect. Wij in Nederland hebben te lang 

gedacht dat het effect van de pillen of chirurgie de beste aanpak is. Hoe groot het effect van placebo 

in zelfregie is, is een substantieel effect, maar niet exact bekend. 

Zorgt het ook voor een toename van de therapietrouw? Ja!Voor elk specialisme is er inmiddels een 

leerboek over intergrative medicine wat om de twee jaar wordt geüpdatet.  

Projecten ouderenzorg. In Canada biedt elk ziekenhuis wat elderly-friendly is Tai Chi aan. Dit blijkt 

tevens een kosteneffectieve behandeling te zijn. 

Als je kijkt naar de twintig grote ziekenhuizen op het gebied van integrative medicine dan ziet men dat 

er veel mind-body medicine, counsellingen en exercise counsellin plaats vindt. De focust ligt vooral op 

voeding, beweging en ontstressen. 

Met name in de oncologie is integrative medicine een extra uitdaging; er zijn vele supplementen te 

koop op het internet wat niet samengaat met chemotherapie of bestraling. De apotheek is nodig om 

dit gebruik heel goed uit te vragen en samen een systeem te ontwikkelen om specifiek uit te vragen 

wat schadelijk is/niet samengaat met oncologische behandeling. Samenwerking tussen artsen, 

verpleging en apotheek. 

Implementatieproces integrative medicine: we staan op dit moment op het punt dat het heel 

belangrijk is dat er geaccrediteerde (na)scholingen zijn. Er zijn nu e-learnings beschikbaar wat artsen 

kunnen volgen in eigen tijd. Dit is heel handig om kennis te verspreiden naast geaccrediteerde 

(na)scholingen.  
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College 7 – Tailored access and effectiveness data – A sustainable model of medicine development 

Spreker: Ronald Brus, oprichter en CEO myTomorrows 

Presentatie: Tailored access and effectiveness data – A sustainable model of medicine development 

 

Paradise lost – alles wat we hebben georganiseerd in onderzoek naar medicijnen heeft hele goede 

bedoelingen gehad. Vergelijking met de taxi’s in Amsterdam: steeds meer regelgeving wat ertoe heeft 

geleid dat deze regelgeving betaald moet worden. Hierdoor word je nu afgezet wordt. Dit geldt ook 

voor de farmaceutische industrie. Regels zijn er in de beginne om wat nuttigs te doen, maar worden 

uiteindelijk gebruikt om een gilde te beschermen. Dat is al 1000 jaar oud en dit geldt ook voor 

medicijnen. 

Heel veel ziektes hebben de noodzaak voor therapie. Regels worden in stand gehouden door het 

systeem. In Nederland mag je een middel vroeg gaan gebruiken, voordat het op de markt is, maar we 

zeggen wel: je moet zelf uitvinden hoe we dat gaan betalen. Dit zorgt voor weerstand, want dan zou 

het alleen voor de rijken beschikbaar worden. Je moet goed afspreken hoe je de financiering regelt. 

Klinische studies – studie die je nodig hebt om approval voor je medicijn te krijgen. Als je van tevoren 

precies weet wat je moet doen, ga je alleen maar de juiste patiënten includeren in de studies. Deze 

studies zijn dus heel erg gebiased naar een bepaalde patiëntenpopulatie. Voorbeeld: studies naar 

coloncarcinoom. In deze studies is de gemiddelde leeftijd studie 55 jaar terwijl de gemiddelde leeftijd 

van de diagnose coloncarcinoom 71 jaar is. De leeftijd van 71 jaar was zelfs een exclusiecriterium van 

die studie. We gaan dus betalen voor middelen die niet op de juiste real-world populatie zijn getest. 

Artsen doen vrolijk mee aan deze klinische studies, omdat je geld per geïncludeerde patiënt krijgt. 

Hierdoor wordt het hele systeem in stand gehouden. Geld drijft heel erg naar uitkomsten van klinische 

studies, omdat we afhankelijk zijn van sponsoring.  

Research – development kosten zijn 160 miljard per jaar. Er komen 40 nieuwe moleculen per jaar op 

de markt. Per medicijn kost het ongeveer 4 miljard (ruwe rekening). Veelvoud van die 4 miljard moet 

worden terugverdiend. Geld wat in de toekomst wordt verdiend is minder belangrijk en minder waard 

dan wat je vandaag terugverdiend. 

Wet van Moore – elke twee jaar is de capaciteit die je op een printplaat kan printen verdubbeld. 

Elk jaar zit er ongeveer twee keer zoveel geheugen in een telefoon. In 1955 duurde het drie jaar een 

medicijn te ontwikkelen en op de markt te brengen. Nu duurt het ongeveer 14 jaar om een medicijn 

op de markt te brengen.  

Return on investment van research & development in de farmaceutische industrie gaat heel hard naar 

beneden. Je kunt beter als farmaceutische bedrijf je geld op de bank zetten dan het te besteden aan 

research. Dat is met de hoge medicijnprijzen van vandaag. En dan hebben we ook nog allemaal 

regeringen op de wereld die gaan afdingen op de prijs. Daarom is transparantie over prijzen lulkoek.  

Andere mogelijkheden voor de farmaceutische bedrijven om met het geld te doen: 

- 260 miljard aan eigen aandelen gekocht. Als je echt niet weet wat je met je geld moet doen is 

het je eigen aandelen kopen. Doel: aandelenprijs omhoog krikken, omdat dat door vraag en 

http://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/05/Ronald-Brus-Tailored-access-and-effectiveness-data-A-sustainable-model-of-medicine-development-2.pdf
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aanbod wordt bepaald. Terwijl je eigenlijk wilt dat je aandeelprijs omhoog gaat, omdat jouw 

bedrijf het zo goed doet. 

 

Inclusiecriteria voor studies worden zo ingericht dat de resultaten van de medicijnen beter worden.). 

Meerdere farmaceutische bedrijven vechten om ongeveer dezelfde 3% van de patiëntenpopulatie. 

Vandaar dat prijzen opgedreven worden voor artsen om patiënten te includeren voor studies. Steeds 

meer patiënten eisen dat ze vroegtijdig toegang krijgen tot een medicijn; ze zijn niet ‘goed’ genoeg om 

geïncludeerd te worden in een trial, maar ze willen wel toegang tot het medicijn. 

“Regels zijn er niks voor niks”. Iedereen zegt dat om het systeem in stand te houden. Maar in de 15de 

eeuw verbrandden we ook heksen op brandstapels en dat is ook afgeschaft. Miljoenen regels zijn 

afgeschaft omdat ze niet ten dienste waren voor wat ze stonden. Mensen zeggen dan: wil je een 

nieuwe softenon? Softenon is weer op de markt, maar wordt gebruikt voor een hematologische 

maligniteit (M. Kahler of Multipel Myeloom). Dierenstudies zouden softenon moeten voorkomen, 

maar we mogen nooit op zwangere patiënten testen. Dit impliceert dus dat het geen waterdicht 

systeem is. 

Real-world evidence is waar het om gaat: werken medicijnen bij mensen zoals jij en ik? Er is een nieuwe 

wet in Amerika aangenomen ‘right to try’ elke patiënt mag elke medicatie gebruiken. Daarnaast is er 

geen verplichting om bijwerkingen te melden aan de autoriteit.  

MyTomorrows verkoopt geneesmiddelen vanaf fase IIb (klinische fase) geneesmiddelenstudies. Data 

komt naar buiten van de behandelde patiënten. Dat is de vorm van transparantie die MyTomorrows 

aanhoudt. Gebeurt in 22 landen en straks ook in de VS. Tot nu toe hebben er nul ongelukken 

plaatsgevonden, maar hebben we vel vele patiënten kunnen helpen met deze aanpak.  

Voorbeeld: HIV patiënten hadden vroeger niks te verliezen dus HIV medicatie kwam heel snel op de 

markt. Expanded access begint weer klank te krijgen. Dit zou heel slim gebruikt kunnen worden om 

prijzen naar beneden te kunnen krijgen. Prijzen kunnen met 50 – 60% naar benden worden gebracht 

als je de onderzoekstijd verkort van 14 naar 10 jaar. 

Een systeem blijft altijd in elkaar zitten, omdat mensen financieel afhankelijk zijn. Quote Joe Jimenez 

in Forbes: “This is a system that is going to implode… The only way is to get rid of the inefficiency in the 

system. That’s were I see digital technology starting to have a significant impact.” 

 

 

College 8 – Briljante mislukkingen 

Spreker: Paul Iske, oprichter en eigenaar Instituut der Briljante Mislukkingen 

 

Het verschil tussen gecompliceerd en complex is als volgt: iets wat gecompliceerd is, is moeilijk maar 

wanneer je het begrijpt dan kan je het voorspellen (denk aan een Zwitsers horloge). Complexiteit: op 

het oog lijkt best wel simpel, maar het collectieve gedrag snap je niet. Neem bijvoorbeeld een zwerm 
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volgens: ze vliegen niet te dichtbij maar ook niet te ver van elkaar af. Hoe gaat dat precies in zijn 

werk?  

Leren omgaan met drie dingen 

- Verandering 

- Anderen 

- Onzekerheid 

o Wat er precies gaat gebeuren, weet niemand. Er zullen altijd dingen gebeuren die niet 

te voorspellen zijn. 

Dus: hoe gaan we om met de werkelijkheid? Kijk naar de andere parallelle wereld om daarvan te leren 

en ideeën op te doen. Sta open voor andere manieren van kijken en denken; ook naar dingen die niet 

goed gaan. Anders ga je een heleboel dingen niet zien. 

Probleem: op een oude manier van werken doorgaan in een nieuwe wereld. Dan kan er een mismatch 

ontstaan. Nieuwe technologieën in een oude organisatie is een dure, oude organisatie. Als je maximaal 

wilt profiteren van je investeringen in innovatie, dan moet je de helft besteden aan sociale innovatie: 

hoe functioneren mensen? Hoe gaan mensen met systemen om? Hoe gaan mensen met elkaar om? 

Maar het merendeel van het budget gaat op dit moment naar systemen en apparaten. Wat is nu de 

impact op de aanpasbaarheid van processen? 

Creëer ondernemerschap: ik zie kansen en ik doe er wat mee. Ondernemerschap is een attitude: een 

manier van kijken en opties zoeken. Eigenschappen: passie, risico durven te nemen, flexibiliteit etc.  

Je moet een diverse groep niet leren controleren, maar je moet juist leren om ermee te navigeren. 

Een ondernemer ziet dus nieuwe kansen; nieuwe perspectieven. Fosbury (de hoogspringer) vroeg zich 

drie dingen af die we altijd in de praktijk kunnen toepassen/afvragen: 

- Waarom ‘springen’ we altijd op dezelfde manier? 

- Zou ik nu de eerste en enige zijn die dat zich nu afvraagt? 

o Zou ik de enige zijn die over deze techniek wel eens heeft nagedacht gedacht? 

Nee, vaak is er al iemand anders geweest die erover na heeft gedacht. 

- Hoe kan ik oplossingsruimte vergroten? 

o Als ik anders kan springen dan kan ik ook anders landen. 

Voorbeeld: Het Baader-Meinhof effect: wanneer je gaat letten op rode auto’s dan zie je alleen maar 

rode auto’s. Ga net als Fosbury kijken of het ook anders kan: welke inzichten van andere mensen kan 

je gebruiken? Probeer de oplossing buiten je normale denken te formuleren. Waarom zou de oplossing 

alleen binnen jouw eigen organisatie of discipline liggen?  

Wij, als mens, hebben geen generaties nodig om te veranderen. Wij komen als mens vooruit, omdat 

wij in korte tijd dingen kunnen veranderen.  

- Creativiteit; vermogen om steeds nieuwe perspectieven te kiezen of nieuwe patronen te 

creëren. PO = provocative operatio: af en toe dingen doen die niet kunnen, onlogisch zijn of 
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zelfs ongepast zijn. Dan zie je ineens totaal nieuwe dingen. Bijvoorbeeld praten met iemand 

die je nooit eerder hebt gesproken, of op een totaal andere plek te gaan zitten. Dat zijn dingen 

die je jezelf aan kan leren. 

 

- Tools om creativiteit binnen een organisatie te bevorderen zijn: 

o Het stellen van vragen 

▪ Wat gebeurt er als? Wat kunnen we samen doen? Dat soort vragen geven 

nieuwe inzichten. 

o Het leggen van nieuwe verbindingen 

▪ Iets wat elders bedacht is, hier combineren. Dit wordt lateraal denken 

genoemd. Per definitie komt er een nieuw patroon tot stand.  

 

- Als je het aantal keren dat je vragen stelt vermenigvuldigt met het aantal keren dat je lacht 

dan krijg je een bepaalde index: een creativiteitsindex. 

o Hoe verloopt de creativiteitsindex ten opzichte van de leeftijd. Op 4-jarige leeftijd 

heeft men veel meer creativiteit dan op 44-jarige leeftijd; dan zijn mensen zogenaamd 

‘terminaal serieus’ geworden. Volwassen mensen lachen ongeveer 11x op een dag. 

Dat doen we onszelf aan, we werken met veel passie in een organisatie en zien bijna 

het leven eruit geslagen worden. De creativiteitsindex is een mooie manier om te 

meten hoe het er nu eigenlijk voor staat. 

 

- Verbindingen tussen complexe systemen: waarom zijn wij zo slim?  

o Wij zijn zo slim, omdat we allemaal verbindingen in de hersenen hebben. Mensen 

kunnen veel beter met complexe organisaties omgaan als je veel verbindingen aan kan 

gaan. Het is heel menselijk om over hetzelfde onderwerp volledig anders te denken.  

Het idee achter gesloten en open innovatie 

- Gesloten innovatie: ik bedenk iets en breng het op de markt. 

- Open innovatie: ik heb een probleem en wie heeft de kennis? 

o Mensen concentreren zich echter heel erg op hun eigen competenties en omgeving. 

Maar het is belangrijk om ook wat te snappen van de ander.  

 

- Wat hebben we nodig? 

o Culturele fit: hoe compatibel zijn management teams en culturen? 

o Strategische fit: het gemeenschappelijk doel stroomlijnen met individueel doel 

o Operationeel fit: kunnen de mensen samenwerken; elkanders taal spreken.  

 

Samenwerken is een nieuwe capability. Dit loopt vaak fout ondanks de aanwezige middelen etc. De 

kunst van het samenwerken is vrij lastig. 

- Mensen zijn bang voor het onbekende, bang dat het fout gaat, bang dat je geld verbrand. 

- Waarom zijn mensen bang om te falen?  
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o Men denkt direct aan wat anderen ervan vinden om te falen en wat dit voor jou positie 

betekent. Meer dan de helft van de mensen denkt (in een bepaald bedrijf) dat het een 

negatieve invloed heeft op de carrière wanneer ze gewerkt hebben aan een mislukt 

project. Perceptie speelt hierin een grote rol in 

o Geven we mensen nu daadwerkelijk een tweede kans? We worden opgeleid met start-

up, maar niet met start-down. Juist in deze tweede kans geloven en leren. 

- Verschillende mensen hebben een heel ander perspectief op dezelfde situatie 

o Men kan een ander perspectief kiezen: zijn er mensen die op een andere manier tegen 

dingen aankijken? 

- Serendipiteit 

o Viagra is uitgevonden voor angina pectoris en bleek bij 50% een welbekende 

bijwerking te hebben. 

 

College 9 – De betekenis van blockchain in de zorg 

Spreker: Jeroen van Megchelen, CEO Ledger Leopard 

Blockchain is geen oplossing voor alles. Het is een datastructuur. 

- Hoe moet je blockchain eigenlijk zien?  

o Het is de onderliggende laag om dingen zoals bitcoins te kunnen faciliteren. 

o Blockchain is een behoorlijke hype. Verwachting is wel dat het nog een stukje naar 

beneden zal kukelen net zoals vele andere dingen die een hype worden. 

Blockchain in stapjes uitgelegd 

- Het zijn allemaal kleine databasejes waar je allemaal kleine stempeltjes van bepaalde events 

in kan stoppen. Stempels met bijvoorbeeld welk event er heeft plaatsgevonden en wie dit 

event heeft gedaan. 

- Iedereen die betrokken is bij zo’n netwerk heeft dus zo’n database op zijn computer staan. 

- Om onderdeel te kunnen zijn van zo’n netwerk moet je een wallet hebben. Dit is een sleutel 

waarmee je je identificeert om toegang te krijgen tot zo’n netwerk. 

- Twee verschillende netwerken in blockchain 

o Openbaar netwerk om te minen; je moet cryptografische oplossingen geven om een 

blokje aan een blockchain te kunnen binden 

o Je hebt verschillende platformen die aan elkaar worden verbonden 

Bedrijven hebben ideeën om blockchain op te pakken, maar weten nog niet zo goed hoe en waarom. 

Er zijn verschillende juridische componenten die nogal een spanningsveld met zich meebrengen 

De stakeholders die een defensieve houding hebben moet je zachtjes duwen naar een oplossing Je 

komt bij het Zorginstituut Nederland (ZIN) en dan zijn het daar in eerste instantie niet mee eens. Zo ga 

je door het gehele juridische pad heen. Uiteindelijk hebben we een certificaat gekregen. 

TU Delft heeft ook nog de blockchain gecheckt en heeft deze goedgekeurd. VGZ, het ZIN en Ledger 

Leopards hebben de eerste baby op blockchain gezet. 
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Nederland wil heel graag stapjes voorwaarts doen en het verste zijn van iedereen. Maar we hebben 

nog heel weinig bedrijven die echt blockchain kunnen leveren. 

Blockchain heeft vier voordelen die aansluiten bij de zorgsector. Deze vier punten tezamen bieden het 

voordeel ten opzichte van andere dingen die beschikbaar zijn op de markt. 

1. De regie ligt bij de patiënt. 

a. De patiënt kan zelf bepalen wat je met die data doet. Wie mag deze data zien? Dat 

wordt dus ook onweerlegbaar gelogd: wie doet wat met welke data? Je voorkomt 

hiermee dat mensen ongewenst in jouw dossier kunnen kijken.  

2. De onweerlegbaarheid van de data. 

a. Men kan niet op eigen houtje zomaar iets veranderen aan de data. Een hacker ziet één 

database en gaat daarop af. Als hij op blockchain afkomt ziet hij opeens zes of zeven 

databases. De hacker heeft veel computerpower nodig hebben om die databases te 

kunnen hacken. De verwachting is dat er pas in 2038 een computer beschikbaar is die 

dit aankan. 

3. In de zorg hebben we allemaal dataeilandjes.  

a. Blockchain verbindt deze eilandjes en legt over deze eilandjes een laag. 

4. Het is een geautomatiseerde afhandeling wat geld oplevert.  

a. De administratieve druk in de zorg wordt op een gegeven moment niet meer 

houdbaar. Blockchain is daar een oplossing voor. Het biedt een efficiënte oplossing. 

Blockchain zorgt dat processen parallel lopen; wanneer de administratie wordt gedaan 

dan wordt ook de financiële afhandeling gedaan. 

Praktijkvoorbeeld van het Radboud ziekenhuis - de patiënt geeft consent over zijn of haar data. Artsen 

bouwen een dossier op en willen dit uitwisselen met andere partijen. Als patiënt kan je toestemming 

geven om data uit te wisselen met ziekenhuis A en B. Blockchain maakt dit mogelijk. Maar je kan ook 

zien wie wat met jouw data heeft gedaan. Zo kan je op steeds diepere systemen zitten. 

 

 


