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ALLEMAAL DIGITAAL? 

De termen digitalisering, digitalisatie en digitale transformatie worden vaak door elkaar gebruikt. Nochtans zijn er 

duidelijke verschillen tussen deze. Digitalisering heeft alles te maken met het omzetten van analoog naar digitaal. Je 

meet een aantal waarden en schrijft die op in een schrift, dat is analoog. Eens je die in het patiëntendossier opneemt 

worden die digitaal. Digitalisatie is de stap waarin je gaat kijken hoe bepaalde bedrijfsprocessen anders kunnen lopen 

doordat je gebruik maakt van digitale technologie. Dus de meter die rechtstreeks gekoppeld wordt aan het 

patiëntendossier, zorgt ervoor dat de meting niet meer door een persoon moet uitgevoerd worden, en heeft daardoor 

invloed op het proces. De laatste stap is digitale transformatie, waar je gaat kijken naar alles wat rond het proces nog 

verder gebeurt en of het proces wel op een bepaalde manier dient gevolgd te worden. De meting die thuis gebeurt 

via tele-monitoring en waarbij de zorginstelling optreedt als data verwerker is een nieuw business model, bovenop 

een nieuw proces. Het is slechts in dit laatste geval dat men spreekt van digitale transformatie. 

Dit wil echter zeggen dat organisaties die echt inzetten op digitale transformatie, dit moeten doen vanuit de 

verschillende invalshoeken, zijnde technologie, organisatie én business model. Met andere woorden, digitale 

transformatie heeft te maken met technologie, maar draait niet rond technologie. Het heeft meer te maken met alles 

wat mogelijk geworden is door de evolutie van de technologie, waar je vroeger alleen nog maar kon van dromen. De 

verantwoordelijkheid voor digitale transformatie moet dan ook liggen bij de algemene verantwoordelijke van de 

organisatie, of het nu de CEO, algemeen directeur of andere rol is. De functietitel speelt weinig rol, maar wel de 

verantwoordelijkheid. Organisaties die digitale transformatie neerleggen bij het IT-departement slaan de bal dus mis. 

Het is een bedrijfsdiscussie, meer nog het is een discussie die best gevoerd wordt met het bestuursorgaan.  

Digitale transformatie is het inzetten van digitale technologie voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsprocessen, 

klantenervaringen, aanpakken, ingegeven door een veranderende omgeving waarbinnen een organisatie opereert. 

Dit dwingt ons ook om te kijken naar de verandering in de wereld rondom ons, waarbij we trends merken zoals: meer 

inzetten op preventie, Value Based Healthcare, sociale determinanten en hun impact op gezondheid, population 

health, verandering in de verschillende lijnen van zorg, toegenomen patiëntenvraag, tele scenario’s, de data explosie, 

…  

Dit zijn zaken die aan het gebeuren zijn, dus de vraag is niet zozeer of je met digitale transformatie dient bezig te zijn 

als zorgorganisatie, maar hoe het best aan te pakken.  

Maar anderzijds mogen we ons ook niet blindstaren op digitaal als technologie. We werken in een omgeving waar 

nog niet iedereen op dezelfde trein zit, sommigen zijn nog niet eens in het station aangekomen. We mogen hier niet 

blind voor zijn. Een recente publicatie van de Koning Boudewijnstichting1 toont aan dat maar liefst 40% van de 

algemene bevolking niet mee is met digitale tools, grotendeels gekoppeld aan socio-economische status. De digitale 

kloof bestaat, maar het mag echter geen reden zijn om de digitale trein volledig te missen.  

In deze paper willen we een hele hoop voorbeelden geven van hoe het kan, grote en kleine zaken. Ingegeven vanuit 

start-ups, bedrijven of vanuit zorgorganisaties zelf. Beschouw het als een bron van inspiratie. Daarnaast willen we ook 

een aantal handvaten meegeven, voor zij die aan het begin van de reis staan. Maar ook laten we de patiënt aan het 

woord, die – in niet mis te verstane woorden – oproept tot meer aandacht voor digitaal, ten behoeve en ter 

ondersteuning van hen.  

Veel leesplezier! 

Tom Braekeleirs – CEO   

 

1 Barometer Digitale Inclusie, Koning Boudewijnstichting, Juni 2020  
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HANDVATEN VOOR DIGITALE TRANSFORMATIE 

Technologie evolueert vandaag aan een hoge snelheid. Vaak wordt gesteld dat deze evolutie exponentieel verloopt. Wat 

zeker is, is dat zij op zichzelf voortbouwt en dit in een steeds hoger tempo. Dit komt doordat elke nieuwe generatie van 

technologie gebaseerd is op de vorige generatie, waardoor het mogelijk wordt voort te bouwen op bestaande kennis en 

nieuwe en meer geavanceerde technologieën te creëren. 

Voor veel organisaties is het een hele uitdaging om door de bomen het bos te blijven zien en deze op de juiste wijze en 

plaats in te schakelen om er waarde uit te halen. Een goede digitale transformatie op gang brengen is niet makkelijk. 

Technologie als motor van de digital transformatie 

Digitale transformatie is het proces waarbij digitale technologieën worden gebruikt om nieuwe - of bestaande - 

bedrijfsprocessen, producten en diensten te creëren of te wijzigen om klanten en werknemers aanzienlijke waarde te 

bieden. Het gaat om het gebruik van technologie om de manier waarop u werkt en waarde creëert te verbeteren. En 

het gaat niet alleen om de aanschaf van nieuwe technologie.  

Digitale transformatie wordt daarom vaak verward met digitalisering, dat is het gebruik van digitale technologieën 

om de prestaties of mogelijkheden van bestaande producten, processen of diensten te verbeteren. Digitale 

transformatie gaat dus veel verder dan digitalisering.  

Er is een breed scala aan digitale technologieën die een digitale transformatie mogelijk kunnen maken. Enkele van 

de meest voorkomende zijn cloud computing, big data en analytics, artificiële intelligentie (AI) en het Internet of 

Things (IoT). Elk digitaal transformatie-initiatief is anders en zal een andere combinatie van technologieën vereisen. 

De cloud en data vormen belangrijke enablers voor AI omdat het de middelen biedt die nodig zijn om AI-algoritmen 

te trainen en uit te voeren. Cloud-gebaseerde AI-diensten kunnen ook de schaalbaarheid bieden die nodig is om 

grootschalige AI-implementaties te ondersteunen. Iets wat nog zeer moeilijk te realiseren valt op uw eigen 

infrastructuur. 

Waarom is een digitale transformatie zo belangrijk in de gezondheidssector? 

Digitale transformatie is onvermijdelijk in de gezondheidszorg. De sector verandert en technologie wordt meer en 

meer geïntegreerd in elk aspect van de gezondheidszorg. Van patiëntenzorg tot administratie, digitale transformatie 

heeft vandaag al een onmeetbare invloed op elk niveau van de gezondheidszorg. 

De hele gezondheidszorg staat onder druk om digitaal te transformeren. Veranderingen in de regelgeving, de 

noodzaak om meer te doen met minder en de opkomst van het zogenaamde “consumerism” zijn slechts enkele van 

de krachten die verandering stimuleren. De gezondheidszorg bevindt zich gelukkig ook in een unieke positie om te 

profiteren van digitale transformatie. 

Er zijn een aantal verschillende benaderingen voor digitale transformatie, al vallen de meeste zaken te classificeren 

onder drie belangrijke thema's:  

1. Patiëntenzorg en -resultaten verbeteren  

2. Operationele efficiëntie verhogen  

3. Creëren van nieuwe inkomstenstromen  

Met de juiste aanpak kan digitale transformatie organisaties in de gezondheidszorg helpen deze thema’s juist in te 

vullen. 

Verbetering van de patiëntenzorg en -resultaten is vaak de belangrijkste drijfveer voor digitale transformatie in de 

gezondheidszorg. Door gebruik te maken van digitale technologieën kunnen organisaties in de gezondheidszorg 



 

8 

nieuwe manieren ontwikkelen om met patiënten in contact te komen, gegevens te verzamelen en te beheren, en zorg 

te verlenen. Digitale patiëntportalen kunnen patiënten bijvoorbeeld 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang 

geven tot hun gezondheidsinformatie, het gemakkelijker maken om afspraken te maken en lijsten in te vullen, en hen 

helpen om contact te houden met hun zorgteam.  

Digitale technologieën kunnen zorgorganisaties ook helpen gegevens doeltreffender te verzamelen en te beheren. 

Elektronische patiëntendossiers (EPDs) bieden een gecentraliseerde, elektronische opslagplaats voor 

gezondheidsinformatie over patiënten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de zorgcoördinatie te 

verbeteren, de resultaten bij te houden en initiatieven voor gezondheidsbeheer te ondersteunen. Daarnaast kunnen 

gegevens van draagbare apparaten en andere aangesloten apparaten worden gebruikt om real-time inzicht te krijgen 

in de gezondheidsstatus van patiënten. Deze informatie kan worden gebruikt om chronische aandoeningen proactief 

te beheren, heropnames te voorkomen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.  

Ten slotte kunnen digitale technologieën gezondheidszorgorganisaties helpen om op nieuwe en meer doeltreffende 

manieren zorg te verlenen. Zo kunnen tele-gezondheidsoplossingen patiënten overal en altijd toegang tot zorg 

bieden. Dit is met name van belang voor achtergestelde bevolkingsgroepen die wellicht moeilijk toegang hebben tot 

zorg. Daarnaast kunnen virtuele zorgoplossingen zorgverleners helpen patiënten met chronische aandoeningen 

effectiever te behandelen. Door patiënten toegang te bieden tot informatie over het zorgplan en herinneringen aan 

afspraken, kunnen deze oplossingen helpen bij het verbeteren van medicatietrouw, zelfmanagement van ziekten en 

algemene gezondheidsresultaten.  

Welke grote obstakels liggen er typisch op het pad van de digitale transformatie? 

Digitale transformatie kan een complex en ontmoedigend proces zijn. Beleidsmakers in de gezondheidszorg moeten 

de risico's en kansen van digitale transformatie begrijpen en een duidelijke strategie ontwikkelen voor het inzetten 

van digitale technologieën om hun organisatorische doelen te bereiken. Er zijn verschillende redenen te bedenken 

die een digitale transformatie in de gezondheidszorg bemoeilijken. 

De regelgeving voor de gezondheidszorg is bedoeld om patiënten te beschermen en de kwaliteit van de zorg te 

waarborgen. Deze voorschriften kunnen het echter ook moeilijk maken om nieuwe technologieën te implementeren. 

Dit komt omdat nieuwe technologieën mogelijks moeten worden getest en bewezen voordat zij in een zorgomgeving 

kunnen worden gebruikt. Bovendien kan de regelgeving voor de gezondheidszorg regelmatig veranderen, wat het 

moeilijk kan maken om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.   

Een voorbeeld hiervan is de GDPR wetgeving. GDPR-voorschriften zijn ontworpen om de privacy van patiënten te 

beschermen, maar zij kunnen het ook moeilijk maken om gegevens uit te wisselen tussen verschillende organisaties 

in de gezondheidszorg. Dit komt omdat voor het delen van gegevens toestemming van de patiënt nodig kan zijn. 

Daarnaast zijn bestaande of zogenaamde legacy systemen vaak moeilijk te vervangen omdat ze verouderd zijn en 

niet langer door de leverancier worden ondersteund. Bovendien kunnen legacy systemen op maat zijn gebouwd, 

waardoor ze moeilijk te vervangen zijn zonder een aanzienlijke investering. Elk legacy systeem is anders en zal een 

andere aanpak voor vervanging vereisen. Samenwerken met de leverancier om een ondersteunde vervanger te 

vinden, investeren in een vervanger op maat of het legacy systeem opdelen in kleinere onderdelen en deze één voor 

één vervangen is dan ook de boodschap. Het is vaak een traag en kostelijk proces. 

Hoe pakt u een digitale transformatie best aan? 

Er zijn een aantal factoren waarmee rekening moet worden gehouden wanneer men aan een digitale transformatie 

begint. Maar het belangrijkste is misschien wel om te beginnen met een duidelijk begrip van wat u wilt bereiken en 

waarom. Wat zijn uw doelstellingen? Welke specifieke pijnpunten probeert u aan te pakken? Wat zijn de unieke 

behoeften van uw patiënten, medewerkers of andere belanghebbenden? Zodra u een duidelijk beeld hebt van uw 

doelstellingen, kunt u beginnen met het ontwikkelen van een stappenplan voor transformatie. 
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Er bestaat geen pasklare aanpak voor digitale transformatie. Elke organisatie in de gezondheidszorg is anders en zal 

haar digitale transformatiestrategie moeten afstemmen op haar eigen specifieke behoeften en doelstellingen. Er zijn 

echter enkele algemene principes die alle organisaties in de gezondheidszorg kunnen volgen bij het ontwikkelen van 

een digitale transformatiestrategie:  

1. Definieer uw doelen: Wat wilt u bereiken met digitale transformatie? Verbeterde patiëntenzorg? Lagere 

kosten? Verhoogde efficiëntie? Een betere ervaring voor de patiënt? Door vooraf uw doelen te bepalen, kunt 

u een gerichtere en effectievere digitale transformatiestrategie ontwikkelen.  

2. Beoordeel uw huidige staat: Waar begint u? Welke digitale technologieën gebruikt u momenteel, en hoe 

goed werken ze? Welke hiaten bestaan er in uw huidige staat die digitale transformatie kan helpen oplossen? 

Het uitvoeren van een grondige beoordeling van uw huidige staat zal u helpen een meer gerichte digitale 

transformatiestrategie te ontwikkelen.  

3. Identificeer uw doelstaat: Hoe ziet uw ideale toekomstige staat eruit? Welke digitale technologieën heeft u 

nodig om uw doelen te bereiken? Welke processen en structuren moeten er zijn? Het definiëren van uw 

doeltoestand zal u helpen een meer haalbare digitale transformatiestrategie te ontwikkelen.  

4. Ontwikkel een stappenplan: Hoe komt u van uw huidige staat naar uw doelstaat? Welke stappen moet u 

zetten, en in welke volgorde? Welke middelen heb je nodig? Het ontwikkelen van een stappenplan zal u 

helpen uw digitale transformatiestrategie effectiever te plannen en uit te voeren.  

5. Implementeer en itereer: Digitale transformatie is geen eenmalige gebeurtenis. Het is een doorlopend 

proces dat in de loop van de tijd voortdurend moet worden aangepast en verbeterd. Het implementeren 

van uw digitale transformatiestrategie is slechts de eerste stap. U moet ook plannen hoe u uw vooruitgang 

zult monitoren en evalueren, en indien nodig aanpassingen zult aanbrengen. 

Digitale transformatie is een complexe reis. Maar door te beginnen met een duidelijk begrip van uw doelstellingen 

en een strategische aanpak, kunt u uw gezondheidszorgorganisatie positioneren voor succes. 

Wat is mijn rol als leidinggevende in een digitale transformatie? 

Om uw organisatie succesvol doorheen een digitale transformatie te leiden dient u volgende elementen als essentieel 

te (h)erkennen:  

1. De noodzaak om digitale transformatie te omarmen om voorop te blijven lopen en competitief te blijven 

door te investeren in de juiste technologie en platformen. 

2. Het belang van een duidelijke visie en strategie voor digitale transformatie met duidelijk gedefinieerde 

doelen en doelstellingen.  

3. De noodzaak om een wendbare en responsieve organisatie op te bouwen die zich snel kan aanpassen aan 

veranderingen door te investeren in de juiste mensen en processen die bouwen aan een cultuur van 

innovatie.  

4. Het belang van het betrekken van de hele organisatie bij het digitale transformatieproces (en dus niet enkel 

IT) door op alle niveaus van de organisatie de mensen bij het transformatieproces te betrekken om ervoor 

zorgen dat iedereen de toegevoegde waarde ziet en begrijpt. 

Als leidinggevende moet u vandaag bereid zijn om de uitdagingen aan te gaan die digitale transformatie met zich 

meebrengt. Een digitale transformatie is een onderneming die niet zonder risico’s is, maar zeker de moeite waard 

kan zijn.   

 



 

 

 

“ 
HET GEBRUIK VAN TECHNOLOGIE 

ALS DOEL EN NIET ALS MIDDEL IS DE 

GROOTSTE FOUT DIE EEN 

ORGANISATIE KAN MAKEN. 

INSPIRATIE CASES 
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DIGITALE EFFICIËNTIE IN HET OPERATIEKWARTIER 

Na een gezamenlijke ervaring van meer dan 30 jaar in de healthtech sector, begonnen Jeroen Dille en zijn co-

founders 6 jaar geleden na te denken over hoe ze data, digitalisatie en best-in-class mechanismen uit andere 

industrieën zoals Six Sigma, waarbij fouten in productieprocessen tot een minimum worden gereduceerd, konden 

binnentrekken in ziekenhuizen. Vanuit die insteek tekenden Jeroen en het team, het hele orthopedisch proces uit 

van verkoop van implantaat over operatie tot en met revalidatie van de patiënt. Honderden uren 

productontwikkeling in de operatiekwartieren van een 20-tal ziekenhuizen en de samenwerking met key opinion 

leaders zoals Professor Corten van het Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL), creëerden de fundamenten voor de 

oprichting van DEO.care. 

Iedereen wint 

DEO.care (of Data-Driven Efficiency in the Operating Room) is simpel omschreven een data platform dat op 

een zeer eenvoudige manier toelaat data te verzamelen en deze te gebruiken om te simuleren wat beter, 

efficiënter, en goedkoper kan. DEO.care richt zich vandaag uitsluitend op operatiekwartieren om de processen, 

materiaalgebruik en samenwerking tussen de verschillende actoren te verbeteren. Een oplossing die Jeroen 

Dille omschrijft als een ‘everybody-wins’ oplossing. “Eigenlijk zijn er alleen winnaars in dit verhaal. Het 

ziekenhuis wordt er financieel beter van omdat er efficiënter met middelen omgesprongen wordt. Het 

zorgverlenend personeel wordt minder belast (lees: vermoeid) door een optimalisatie van de processen én de 

ergonomie. En de patiënt ontvangt op het einde van de rit de best mogelijke zorg.” 

“De aanbevelingen worden niet enkel gedaan op basis van verzamelde data en aansluitende analyse maar 

komen ook uit een database van best-practices. Het is deze combinatie van data, een voorspellend model dat 

gebruikt maakt van AI, en best-practices die een krachtige combinatie vormen om verbeteringen te 

implementeren.”  

Adoptie binnen ziekenhuizen 

Er spelen verschillende elementen mee die ervoor gezorgd hebben dat DEO.care in andere ziekenhuizen werd 

uitgerold. “Covid heeft hierin duidelijk een versnellende rol gespeeld en de focus van DEO.care op het 

operatiekwartier is niet te onderschatten. Het is een omgeving waarbij de chirurg de centrale dirigent is, maar 

waarbij heel wat andere stakeholders ook een belangrijke rol spelen. Het meenemen van die ondersteunende 

processen bleek een cruciaal element te zijn om reële en blijvende impact te maken.” 

Sleutel tot succes 

De meest succesvolle projecten die DEO.care onderneemt zijn diegene waarbij het hele team in het 

operatiekwartier samen aan de slag gaat. “Dit betekent echter niet dat het management geen initiatief kan 

nemen, maar de betrokkenheid van de chirurg en het team is pivotaal om echte veranderingen teweeg te 

brengen. Dit is waar het platform zijn meerwaarde heeft als communicatie en visualisatie tool voor alle 

stakeholders. Het wordt kristalhelder voor alle partijen waar de mogelijkheden voor verbeteringen liggen, wat 

hun eigen winst zal zijn en hoe hier op een gepaste en onderbouwde manier actie genomen kan worden.”  

Het belang van data 

Veel ziekenhuizen hebben data, maar toegang ertoe krijgen kan lang duren. Sommige ziekenhuizen hebben 

bovendien geen toegang tot de juiste data om betekenisvolle conclusies te kunnen trekken. “DEO.care heeft 

resoluut de keuze gemaakt om een eigen, zeer gedetailleerde, consistente en kwaliteitsvolle dataset te 

creëren. Dit laat het team toe de juiste inzichten op een efficiënte manier in kaart te brengen.” 
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Succesvol innoveren 

Volgens Jeroen, is een positieve evolutie dat meer en meer ziekenhuizen profielen aantrekken die uit andere 

industrieën komen. “Die personen brengen andere ervaringen en zichtpunten mee, wat innovatie en 

digitalisatie ten goede komt,” bemerkt hij.  

Hij is ook voorstander om innovatie en digitalisatie in ziekenhuizen aan te pakken met een Lean innovatie 

systeem waarin je experimenteert. Hiervoor moeten ziekenhuizen openstaan om gefocuste testprojecten uit 

te voeren in een specifieke omgeving, uiteraard altijd met de juiste medische en ethische omkadering. “Die 

experimenten dragen ook bij aan een cultuur van continue verbetering en maakt change management 

makkelijker,” vertelt Jeroen. “Deze aanpak maakt het mogelijk om (succesvolle) innovaties te valideren bij een 

bepaalde afdeling, waarna er verankerd en opgeschaald wordt naar de rest van de organisatie. Zo’n piloot 

approach moet natuurlijk wel met duidelijke doelen, conclusies en resultaten werken,” benadrukt Jeroen. “Je 

moet niet experimenteren zonder doel. Data is zo belangrijk, omdat het je in staat stelt te bewijzen wat de 

meerwaarde is. Dus geen experiment, zonder data.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“ 
Je moet niet experimenteren zonder doel. 

Data is zo belangrijk, omdat het je in staat 

stelt te bewijzen wat de meerwaarde is. 

Dus geen experiment, zonder data. 

 

~ Jeroen Dille, CEO & Co-Founder DEO.care 
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LEREN VAN DE BUREN 

Niall McDonagh is de Healthcare Sector Director West-Europa bij Microsoft. Hij begon zijn carrière met het 

ontwerpen en implementeren van grote transformatieprojecten in meerdere industrieën. Hij heeft zich de 

afgelopen twaalf jaar volledig gericht op de publieke sector en leidt de gezondheidszorgsector voor Microsoft in 

West-Europa. Het team van Niall werkt aan de meer uitdagende en innovatieve veranderingsprojecten. Ze  

creëren ook linken tussen landen, zodat ze kunnen leren van elkaars best practices. In die hoedanigheid heeft hij 

ook een vrij goed overzicht van wat andere landen in Europa doen in de digitale arena.  

Het verlangen naar digitale transformatie 

Voor Niall moet digitale transformatie in de zorg de drijfveer zijn naar een positieve verbetering van de 

belangrijkste doelstellingen in de zorg, zoals kwaliteit van zorg, toegang tot zorg, de betaalbaarheid van zorg, 

patiënten- en werknemerstevredenheid.   

“Er zijn veel mogelijkheden om deze belangrijke ambities te verbeteren door middel van digitale 

transformatie.” Niall vermeldt onder andere de wens om meer zorg buiten de ziekenhuizen te plaatsen, waar 

de relatie met de patiënt op afstand een digitale component vereist. Als we het hebben over preventieve zorg, 

betekent dit dat we de patiënt betere gegevens moeten geven over hun zorg, conditie en levensstijl. Als we 

het hebben over de verschuiving naar precisiegeneeskunde en het afstemmen van behandelingen en 

diagnostiek op de specifieke kenmerken van de patiënt en de ziekte, vereist dat een enorme hoeveelheid 

analyses en uiteindelijk het bouwen van krachtige AI-modellen. Hoewel er veel kansen zijn, loopt de zorgsector 

achter op andere sectoren, die al te maken hebben gehad met veel van de digitaliseringsuitdagingen die nog 

steeds niet zijn opgelost in de gezondheidszorg. Voorbeelden hiervan zijn supply chain management, 

capaciteitsoptimalisatie, digitalisering van handmatige processen, real-time operationele rapportage:  "In 

vergelijking met andere sectoren waarin ik heb gewerkt, heb ik geen andere gezien waar de fundamentele 

veranderingen die nodig zijn in de industrie zo afhankelijk zijn van digitale technologie en tegelijkertijd die 

net zo slecht bediend is door digitale technologie." 

Alle hens aan dek 

Tijdens Covid werden enkele bureaucratische barrières weggenomen vanwege de noodsituatie en moesten er 

snel beslissingen worden genomen. Niall heeft dit zelf aan de lijve mogen ondervinden  met de  

gezondheidszorg in Ierland: "Er moest een volledig digitaal traject gebouwd worden voor Covid; van 

eerstelijnszorg naar track en trace naar de laboratoria en vervolgens terug naar de ziekenhuizen en dat met 

een rapportage over alle lagen heen. Het was een ‘alle hens aan dek’-situatie.”  

Niall wijst ook op de versnelling die plaatsvond tijdens Covid: "Niet alleen zetten mensen sneller stappen 

vooruit met technologie, maar ze begonnen ook technologie te gebruiken die ze al hadden, maar nog niet 

hadden geïmplementeerd. Covid had dus zeker een dwingende functie." 

Sommige van de organisaties waarmee Niall tijdens Covid werkte, zijn gewoon teruggegaan naar de manier 

waarop ze eerder werkten - nadat Covid zo'n beetje voorbij was. Maar voor anderen was dit het moment dat 

ze besloten dat het tijd was om een goed digitaal traject uit te stippelen en na te denken over met wie ze 

wilden samenwerken.  

Praktische tips 

Niall heeft de ervaring om veel best practices in heel Europa te hebben gezien. Hij is ervan overtuigd dat 

landen van elkaar kunnen leren als het gaat om digitale transformatie binnen de zorg. Hij noemt enkele 

inspirerende voorbeelden. 

Helsinki University Hospital's Health Village is zo’n voorbeeld en waarschijnlijk de meest diepgaande. "Ze 

hebben meer dan 100 digitale zorgpaden ontworpen. Het stelt mensen in staat om deel te nemen aan hun 
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eigen zorg, zelfs voordat ze de diagnose krijgen. Het maakt ook triage mogelijk met verwijzingen naar 

eerstelijnszorg en het zorgt zelfs voor een persoonlijke ervaring zodra een patiënt een pad heeft ingeslagen. 

De effectiviteit is ondertussen bewezen in business cases die de besparingen laten zien. Andere ziekenhuizen 

in Finland zijn al begonnen met het adopteren van Health Village." 

Niall vult aan: "Het laat zien wat er kan als je een IT-team hebt dat echt samenwerkt met de klinische kant. Het 

IT-team leverde een reeks componenten en mogelijkheden, maar het ziekenhuis creëerde de ruimte voor 

medisch personeel, weg van hun klinische taken, om de paden echt te ontwerpen. En dit is de manier om 

vooruit te gaan." 

Ze zijn ook een leider in datagestuurde zorg, omdat ze een van de eersten waren die een dataplatform 

ontwierpen om alle gegevens uit elektronische medische dossiers samen te brengen, gecombineerd met 

biobankgegevens, samen met gegevens uit andere registers. De onderzoekers hebben een gecontroleerde 

toegang tot die gegevens om modellen te bouwen die uiteindelijk kunnen worden teruggebracht naar het 

toedienen van zorg. "Een enorme hoeveelheid innovatie wordt tegengehouden door hoe lang het duurt 

voordat onderzoekers toegang hebben tot alle gegevens die ze nodig hebben," voegt Niall eraan toe.  

Daarom  bouwen ze  in Noorwegen het health analytics platform op nationaal niveau. Het brengt alle 

geregistreerde gegevens samen in één nationaal platform en creëert als zodanig een digitale 

onderzoeksomgeving.  

Een ander goed voorbeeld is het San Raffaele Ziekenhuis in Italië met hun gestructureerde aanpak van AI. 

"Ze bouwen een AI-expertisecentrum uit in een publiek-private samenwerking. We hebben veel uitdagingen 

met data in de zorg. Je kunt de beste toepassingen bedenken, maar als je geen manier vindt om de gegevens 

te structureren, op te schonen en te delen, zal je geen significante vooruitgang boeken. Want toepassingen 

zonder de data hebben geen nut in de zorg."  

Spraak naar tekst 

Microsoft heeft onlangs de handen in elkaar geslagen met Nuance. Ze zijn leiders in klinische spraak naar 

tekst. Niall ziet het gigantische potentieel van het combineren van zowel klinische spraak als tekst met NLP 

(Natural Language Processing) omdat we vanuit een gesproken klinisch consult helemaal naar de klinische 

notitie zouden kunnen gaan. "Het zou de verpleegkundige in staat stellen om handsfree te werken en 

biomarkers op te nemen door te dicteren zodat ze correct worden opgehaald en doorgegeven in het medisch 

dossier van de patiënt. We kunnen de zorgverlener een eenvoudige, intuïtieve, mobiele app geven waarmee 

hij toegang heeft tot de patiëntgegevens, gegevens kan vastleggen en in gestructureerd formaat kan 

doorgeven aan het EPD; andere leden van het zorgteam kan vinden; waarschuwingen kan ontvangen, enz ...” 

Niall is erg enthousiast om te zien hoe deze technologieën zorgverleners kunnen helpen om de gegevens te 

verzamelen die ze nodig hebben en efficiënt te rapporteren, terwijl ze zich kunnen concentreren op de zorg 

voor hun patiënt. "Ik denk dat applicaties als deze in de komende drie tot vijf jaar een gigantische impact 

zullen hebben." 

Rol van start-ups 

Het uitgangspunt van Microsoft op digitale transformatie is het idee van een platform en een ecosysteem. Zij 

willen de infrastructuur en het platform leveren, waarna je op specifieke domeinen gespecialiseerde ISV's 

(independent software vendors) nodig hebt om daarbovenop hun applicaties te bouwen. "Gezondheidszorg 

wordt gedreven door heel veel ISV’s en ze spelen dus een grote rol in het ecosysteem." 

Microsoft besteedt veel tijd aan het maken van de verbinding tussen dat ISV-ecosysteem en zichzelf, maar 

ook met hun klantenbestand: "We willen dat onze klanten afstappen van dit monolithische systeem dat in het 

verleden de gezondheidszorg heeft gediend en naar een platformgebaseerd concept gaan met 
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gespecialiseerde applicaties die de beste oplossingen bieden voor specifieke problemen. Maar daarvoor heb 

je kritische massa aan goede ISV's nodig." 

In dit opzicht is de rol van industriestandaarden erg belangrijk om al deze klinische oplossingen samen te 

brengen. "Je kunt de problemen van de gezondheidszorg niet oplossen als je je niet aan een standaard houdt. 

Veel zorgorganisaties hebben gefragmenteerde systemen waarbij software leveranciers de data in hun eigen 

standaarden onderhouden. Zodra je deze systemen met elkaar wilt verbinden, heb je een probleem. We 

moeten van een app-gecentreerde aanpak naar een datagedreven benadering. Begin met de data en de 

industriestandaard en bouw van daaruit een dataplatform. We hebben FHIR, openEHR en OMOP als 

standaarden voor de gezondheidszorg. Bepaal eerst welke industriestandaard of combinatie van 

industriestandaarden je wilt gebruiken; kies vervolgens een platformprovider die deze standaarden 

ondersteunt;  en dan kun je gaan nadenken over de toepassingen die daar verder op bouwen."  

Hindernissen voor digitale transformatie 

Volgens Niall hebben we nog veel hordes te nemen als het gaat om digitale transformatie in de zorg. Het 

eerste grote probleem waar hij op wil wijzen, is het gebrek aan duidelijke regels door landen. "De regels zijn 

gewoon niet duidelijk genoeg. De onzekerheid houdt ons tegen en dat is in niemands belang." Vanuit 

beleidsoogpunt is een interessante ontwikkeling de Europese Health Data Space (EHDS) wetgeving die zich in 

de ontwerpfase bevindt. "Dat zal een groot verschil maken en een duw geven aan digitale transformatie."  

Een ander groot probleem is de kloof tussen IT-talent en klinisch talent. Niall beschrijft hoe IT'ers in de zorg 

af moeten van de legacy IT-verantwoordelijkheden zoals het onderhouden van servers en desktops. "We 

hebben een enorm probleem in de gezondheidszorg over hoe we verandering kunnen stimuleren. Er is vaak 

een gebrek aan waardering vanuit de klinische kant over enterprise IT en een gebrek aan begrip en vertrouwen 

in digitalisering." 

Een grote stap in de richting van verandering is voor Niall de ‘klinische ontwikkelaar’. Ze zouden een 

versterking kunnen worden om workflows en applicaties te helpen ontwerpen en veranderingen binnen hun 

eigen omgeving te stimuleren. Low code applicaties bestaan vandaag de dag en kunnen niet-IT'ers in staat 

stellen om eenvoudig applicaties te ontwerpen. "De IT-mensen in de zorg moeten business partners worden 

van de mensen in de frontlinie van de zorg. En ook mensen in de frontlinie moeten meer getraind worden in 

IT." 

 

 

 

 

  “ 
We moeten van een app-gecentreerde 

aanpak naar een datagecentreerde 

aanpak. Begin met de data en de 

standaard en bouw van daaruit een 

dataplatform. 
 

~ Niall McDonagh, Healthcare Sector Director 

Microsoft West-Europa 

e 
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COMBINATIE VAN TECHNOLOGIE EN MEDISCHE KENNIS 

Eva Degraeuwe en Steven Vercammen startten hun ervaringen in digital health tijdens hun medische studies in 

2014. Het eerste concept dat werd uitgewerkt was de Emergency Volunteer Application. EVapp is een 

smartphone-applicatie, die bij een hartstilstand medisch geschoolde vrijwilligers mobiliseert om de tijd tot de 

aankomst van de urgentiedienst te overbruggen. “Het idee achter EVapp ontstond uit het feit dat alle 

hartaanvallen die in België plaatsvinden, slechts 9% van de mensen het overleeft. Dit ondanks dat het aantal 

medische opgeleide mensen in België jaar na jaar stijgt.” Zo zijn er vandaag meer dan 700.000 individuen die 

gecertificeerd zijn om reanimatie uit te voeren. Hoe vlugger iemand gereanimeerd wordt, hoe hoger de 

overlevingskansen. In 2014 hadden  60% van die mensen een smartphone waarmee ze bereikt (en geactiveerd) 

konden worden. EVapp was een sterk beginpunt waarmee het team achter Prior-IT hun eerste stappen zette 

binnen digitalisatie in gezondheidszorg. 

Verder bouwen 

Vandaag kijken Eva en Steven met Prior-IT, gevestigd in Gent, naar manieren om oplossingen te vinden voor 

de gezondheidszorg aan de hand van AI. “We stellen ons de vraag hoe we de noden van de werkvloer, die we 

als artsen maar al te goed begrijpen, kunnen transformeren naar applicaties en data systemen.” 

Prior-IT biedt verschillende oplossingen aan zoals ‘Legaat’, een geïntegreerde oplossing voor de administratie 

en allocatie van – aan de wetenschap geschonken – lichamen. Daarnaast ontwikkelden ze ook AED-Hunter, 

die de locatie zichtbaar maakt van de dichtsbijzijnde Automated External Defibrillators of AED’s.  

Oplossingen voor ziekenhuizen 

Een andere oplossing is Hermes. Hermes begon als een beddenmanagement oplossing, die evolueerde naar 

een AI oplossing. Die stelt ziekenhuizen in staat om knelmomenten te voorspellen voor bedden en personeel. 

Op basis van data en predictieve modellen kunnen ziekenhuizen hun beddenmanagement en 

personeelsbezetting efficiënter inzetten en spreiden, maar ook eenvoudig transfers aanvragen met andere 

ziekenhuizen. 

“Deze oplossing staat in schril contrast met hoe vandaag bedden worden gemanaged. Vaak is dit nog 

simpelweg een verpleegster met een Excel die verantwoordelijk is om het overzicht te houden over welke 

bedden beschikbaar zijn of welke andere ziekenhuizen mogelijks nog vrije bedden hebben. Dit is een log en 

manueel proces waar we de mogelijkheid zagen voor een moderne combinatie van data en algoritmes.” 

Steven en Eva kijken ook naar Hermes binnen de context van een evoluerend ziekenhuissysteem. Een systeem 

waarbij specialisatie en uitwisseling van patiënten tussen ziekenhuizen mogelijk is en op een intelligente 

manier gepland en uitgevoerd kan worden.  

Impact & Expertise 

Eva en Steven benadrukken beiden het belang van de klinische kennis als arts voor een start-up en bij het 

pitchen van nieuwe ideeën aan ziekenhuizen. “Zonder die diepe kennis van de sector is het moeilijk een sector 

zoals de gezondheidszorg te benaderen.”  

Digitalisatie Ziekenhuizen 

Door hun ervaring met buitenlandse ziekenhuizen kan Prior-IT ook vergelijken. “ We merken dat men in het 

buitenland veel assertiever is, en vlugger zal luisteren. Daar waar bij Belgische ziekenhuizen we vaak worden 

doorgestuurd naar de dienst informatica, puur omdat onze oplossing digitaal is.”  

Zowel Eva als Steven vermelden wel dat bepaalde ziekenhuizen meer open staan dan andere  voor nieuwe 

ideeën. “Het verschil zit hem vooral in het feit dat ze iemand toegewezen hebben aan innovatie als job. Zo’n 

contact maakt een eerste introductie eenvoudiger.” Eva voegt hieraan toe: “Vaak hangt de digitale appetijt af 
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van de medische discipline waar een ziekenhuis op in zet. Die inzet creëert namelijk op zijn beurt ook een 

draagvlak voor innovatie en digitalisatie.” Ze geeft hierbij het voorbeeld van UZ Gent, die sterk inzetten en 

investeren in R&D om Clinical Trials uit te voeren vanuit hun centra voor de rest van België. 

Waar beiden het zeker over eens zijn is dat historische keuzes een grote impact hebben op de bereidwilligheid 

voor nieuwe technologie. “Die organisaties die 10 jaar geleden gestart zijn met een eigen visie, een eigen 

development team, of een eigen EPD, plukken daar nu de vruchten van.” 

Enkele hordes 

“Vaak moet je als start-up tegen de bierkaai vechten. Sommige ziekenhuismanagers hebben een zekere schrik 

voor het onbekende. En die schrik speelt een vertragende rol voor de digitalisatie omdat alles zo snel 

evolueert.” “Mijn advies is om zeker niet te wachten op een overheid om acties te ondernemen, want dan loop 

je direct 5 jaar achter,” vult Steven aan.  

 

 

 

 

  “ 
Organisaties die 10 jaar geleden gestart 

zijn met een eigen visie, een eigen 

development team, of een eigen EPD 

plukken daar nu de vruchten van.  

 

~ Eva Degrauwe, Co-Founder Prior-IT & EVapp 
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LOKALE NODEN, GLOBALE INVULLING 

Daan Vens is Innovation and Business Excellence Director BeLux bij AstraZeneca. Dit houdt in dat hij, met een 

sterke focus op digitaal, innovatie drijft binnen de organisatie. Daarbij is Customer Experience (of CX) voor zowel 

zorgverleners als patiënten dé drijfveer om op (digitale) innovatie in te zetten: digitale innovatie gedreven vanuit 

de patiënt en hun noden. Dit is een mantra dat centraal staat in de digitale transformatie inspanningen. 

Lokale noden, internationale invulling 

Omdat innovaties zich vaak op het globale toneel afspelen combineert AstraZeneca een globale en lokale 

aanpak om de meest interessante opportuniteiten, innovaties en start-ups te screenen en te selecteren. 

“Vanuit een lokale blik worden opportuniteiten gedetecteerd die voor een specifieke regio relevant zijn en 

deze worden ingevuld door therapeutische oplossingen die elders op het globale toneel beschikbaar zijn. De 

taak van de lokale teams spitst zich voornamelijk toe op een gepaste vertaling van de meest geschikte 

technologie naar de plaatselijke markt. Hierbij willen we ook actief deelnemen aan het lokale ecosysteem.” 

Binnen dit kader legt AstraZeneca een zeker realisme aan de dag over het type start-ups waarmee 

samengewerkt wordt. Er wordt vooral gekeken naar technologieën die klaar zijn om te implementeren.  

Transformatie, Coöperatie, en Customer Experience 

Eén van de drijfveren voor digitale transformatie ontstond bij AstraZeneca uit het inzicht dat de organisatie 

zelf niet alles kan. “Het is ook onze core business niet om zelf alle oplossingen te bouwen” verklaart  Daan. 

“De manier om aan digitale transformatie te doen is uniek voor elke organisatie.” Bij AstraZeneca start dit vaak 

vanuit één van de verschillende patient care pathways, waarbij onder andere samenwerking met externe 

organisaties een cruciaal ingrediënt is voor succes. Deze samenwerkingen worden onder andere gefaciliteerd 

door platformen, zoals BlueHealth Innovation Center, die zorgorganisaties in contact brengen met digitale 

health start-ups.  

Focus op de patiënt, Customer Experience als differentiator 

De focus op de Customer Experience is voor Daan een onderscheidende factor voor de organisatie. “Elk 

farmabedrijf lanceert baanbrekende innovaties, maar het verschil wordt uiteindelijk echt gemaakt door een 

betere klanten en-patiënten ervaring.” Daarbij komt nog dat de manier waarop bedrijven georganiseerd zijn, 

een grote drempel kan zijn om succesvol digitaal te innoveren en transformeren.  

Samenwerken om te slagen 

Samenwerken is voor AstraZeneca een kernwoord. Indien de expertise intern ontbreekt wordt er met externe 

partijen samengewerkt. Dit leidde in het verleden reeds tot verschillende succesverhalen. Een voorbeeld 

hiervan is de samenwerking met  LynxCare en het OLV Aalst om een gestructureerd register van patiënten die 

lijden aan hartfalen op te zetten. Belangrijk hierbij was dat AstraZeneca deze samenwerking geïnitieerd heeft 

vanuit een puur wetenschappelijke en medische interesse. 

“Het gebruiken van technologie als doel en niet als middel is de grootste fout die een organisatie kan maken.”  

Digitaal talent 

Een andere reden voor samenwerking is de ‘war for talent’. “Het aantrekken en behouden van de juiste 

profielen met de juiste skills is enorm moeilijk geworden. Zeker als we spreken over specifieke profielen zoals 

data scientists. Het is belangrijk om specifieke profielen intern te hebben, zeker als deze een bijdrage kunnen 

leveren aan de focus op Customer Experience. Dit is een core-expertise waarvoor de nodige skills intern 

aanwezig moeten zijn,” vult hij aan.  
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Digitale Transformatie : een stap voor stap verhaal 

Als we denken aan digitale transformatie komen er ook een aantal vuistregels naar boven. Er is eerst en vooral 

een zekere maturiteit nodig. Een organisatie moet in staat zijn naar haar patiënt of klant te kunnen luisteren 

en te detecteren wat hij of zij nodig heeft. Daarnaast is een duidelijke definitie van de doelen cruciaal. “Het is 

niet enkel belangrijk om een grootse visie te hebben, maar ook een roadmap om die visie te realiseren. Vaak 

is een visie te groot, en niet hapklaar. Een goede visie moet in hapklare brokken gesneden worden om effectief 

uitgevoerd te worden. En tot slot is er uiteraard vertrouwen nodig. “Als samenwerkingen met andere partijen 

noodzakelijk zijn, moet het vertrouwen aanwezig zijn om deze samenwerking mogelijk te maken. En dat bouw 

je door steeds duidelijk het project te kaderen vanuit een gemeenschappelijke interesse, en niet vanuit een 

commercieel verhaal.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“ 
Het gebruiken van technologie als doel 

en niet als middel is de grootste fout die 

een organisatie kan maken. 

 

~ Daan Vens, Innovation & Business Excellence  

Director BeLux AstraZeneca 
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SCHALEN VAN SOCIAL PROFIT OPLOSSINGEN 

Stijn Coolbrandt, managing Director Health Endeavour en co-founder van Zipster, is gepokt en gemazeld als het 

aankomt op digital health. Met Health Endeavour levert Stijn diensten aan gezondheidsinstanties om digitalisatie 

efficiënt en gericht aan te pakken. Niet met digitalisatie als doel op zich, maar als een manier om zorg te 

ondersteunen. Zo benadrukt Stijn dat technologie de mogelijkheid heeft om fricties in de zorg weg te nemen, 

maar enkel als deze vanuit een multidisciplinair standpunt aangepakt wordt.  

De passie van Stijn ligt sterk bij preventieve zorg. Echter bemerkt Stijn dat: “In Vlaanderen en België kan men er 

zeer weinig  mee bezig zijn omdat het business model, dat draait rond curatieve zorg, moeilijk om te buigen is”. 

In één zelfde adem hoopt Stijn wel dat de veranderingen die voormalig minister De Block heeft ingevoerd, 

omtrent de terugbetaling van zorgapplicaties, tevens een katalysator kunnen zijn voor preventie in de zorg. 

Geboorte van een idee 

Naast een duidelijke drive voor preventieve zorg vertelt Stijn hoe hij 5 jaar geleden in contact is gekomen met 

het concept van ‘Social Determinants of Health’ (SDoH). Het WHO definieert de SDoH als de niet-medische 

factoren die gezondheidsuitkomsten beïnvloeden. Tot deze factoren behoren onder andere de condities 

waarin een persoon woont, werkt, en leeft, maar ook de bredere economische en sociale krachten en systemen 

die een impact hebben op de gezondheid van een persoon. Stijn zag enerzijds de enorme impact van deze 

factoren, maar anderzijds dat het aanbod om gezondheidsprofessionals hierin te ondersteunen, zeer beperkt 

was. 

Dit leidde tot een ‘Aha-moment’ voor Stijn en mede-oprichter Frans Verstreken. Moesten ze erin slagen om 

gezondheidsprofessionals te ondersteunen om deze niet-medische noden te detecteren én personen met een 

ondersteuningsnood toe te leiden naar de geschikte ondersteuning dan zou een enorme gezondheidswinst 

mogelijk zijn. En zo ontstond het idee voor Zipster. Een idee dat al een aantal jaren sluimerde op de 

achtergrond. Zipster is een samenwerking tussen Health Endeavour en NSX, een universitaire spin-off van de 

Universiteit Antwerpen, dat dynamische en modulaire informatiesystemen ontwikkelt.  

Covid als katalysator 

De katalysator die Zipster nodig had, bleek Covid te zijn. Zo had de Stad Antwerpen, in samenwerking met 

BlueHealth Innovation Center, een oproep gelanceerd om oplossingen te vinden voor enkele problemen die 

de pandemie voortbracht. Zipster positioneerde zich hier als een manier om de psychosociale impact, die 

Covid had, aan te pakken. De Stad Antwerpen besloot te investeren in Zipster en rolde de oplossing uit in de 

zomer van 2020 in 2 districten bij een 17-tal huisartspraktijken. Als volgende stap werd Zipster ook ingezet in 

het kader van de Covid Coaching van stad Antwerpen.  

Elke Antwerpenaar die met Covid besmet raakte, werd opgebeld door een Covid Coach. Hierbij faciliteerde 

Zipster de ondervraging die de coaches uitvoerden en zorgde het systeem voor een eenvoudige 

doorverwijzing naar andere stakeholders en zorgverleners. “Eigenlijk kan Zipster gezien worden als een 

gestructureerde manier om noden en factoren te identificeren waarmee patiënten worstelen én deze dan op 

een zo eenvoudig mogelijke manier naar de juiste hulpverlener door te verwijzen.” Als een persoon nood heeft 

aan administratieve hulp, dan kijkt Zipster welke ondersteunende organisaties in de buurt aanwezig zijn en 

wordt een doorverwijzing opgezet. Deze doorverwijzing kan dan geconsulteerd worden door de 

ondersteunende organisatie en er kan eenvoudig feedback gegeven worden. Deze feedback is belangrijk 

omdat vaak na een doorverwijzing niets terugvloeit naar de dokter of zorgverlener die deze doorverwijzing 

doet. Zo blijft iedereen op de hoogte. “Het is deze intuïtieve en snelle manier van probleem identificatie en 

gericht doorverwijzen waarmee Zipster het verschil maakt, vergeleken met het traditionele proces dat vaak 

gebaseerd is op het sturen van e-mails of telefoontjes waarbij je het geluk moet hebben de juiste persoon te 

pakken te krijgen.”   
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Adoptie 

Twee van de grootste hordes die Zipster vandaag moet nemen is integratie en adoptie. 

“Evangelisatie bij zorgverleners is een belangrijke taak vandaag. Voor dokters bijvoorbeeld moeten we 

duidelijk maken hoe een consultatie van 10 minuten eenvoudiger kan gemaakt worden en hoe tijd bespaard 

kan worden doordat Zipster de administratieve afhandeling van doorverwijzingen op zich neemt.” Zipster 

zorgt er bijvoorbeeld voor dat de arts zelf geen contact meer moet opnemen met een Centrum Algemeen 

Welzijnswerk (CAW) wat de drempel verlaagt voor de arts om dit soort gesprek aan te gaan met de patiënt.  

Daarnaast verwachten zorgverleners dat dit soort oplossingen kant en klaar in de software zit die ze reeds 

gebruiken. Maar het is geen evidentie om de integratie van Zipster op de agenda van al deze pakketten te 

krijgen. “De fragmentatie van het landschap werkt gegevensdeling niet in de hand. Daarnaast is er een verschil 

in digitalisering tussen de kleine en grote zorgorganisaties. Sommige organisaties moeten de eerste stappen 

nog zetten naar digitalisatie terwijl de grotere al over integratie kunnen nadenken”.  

De rol van data 

Voor de toekomst wordt er gekeken naar hoe Zipster de verzamelde data kan inzetten om overheidsinstanties, 

zoals lokale besturen, een real-time beeld te kunnen geven van het aantal doorverwijzingen en waar het 

systeem vandaag niet genoeg aanbod voorziet om tegemoet te komen aan die doorverwijzingen. “Dit real-

time aanbod omtrent psychosociale noden bestaat vandaag niet, maar zou een sterke meerwaarde zijn.”  

Digitalisatie  

Stijn heeft met Health Endeavour ook een hele hoop ervaringen omtrent digitalisatie in ziekenhuizen. 

“Historisch werden oplossingen niet gemaakt vanuit het perspectief van de patiënt. De  betrokkenheid van de 

patiënt verhogen blijft een grote opportuniteit voor de sector. Het is ook de beste manier om uiteindelijk het 

meeste waarde te creëren.” 

Als laatste tip geeft Stijn nog mee: “Soms mogen zorgorganisaties wat harder op tafel kloppen. Er is vaak 

reeds een aanbod van producten, maar er is meer co-creatie en integratie nodig. Het is alleen via partnerships 

dat we er samen iets van kunnen maken”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“ 
Het is deze intuïtieve en snelle manier van 

probleem identificatie en doorverwijzen 

waarmee Zipster het verschil maakt, 

vergeleken met het traditionele proces dat 

vaak gebaseerd is op het sturen van 

emails. 

~ Stijn Coolbrandt, Co-Founder Zipster 
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ADOPTIE VAN NIEUWE TECHNOLOGIEËN IN KINESITHERAPIE  

In 2015 onderzochten een groep kinesisten aan de UGent hoe ze technologie konden gebruiken om patiënten 

beter te helpen. De aandacht ging daarbij vooral naar DCD, Developmental Coordination Disorder, een 

ontwikkelingsstoornis die voor kinderen een vrij lang revalidatietraject kan betekenen. Echter zagen de kinesisten 

dat een klein verschil in motivatie op zo’n lange behandelingstermijn een grote impact kan hebben.  

Het idee belandde vrij snel bij studenten van de opleiding productontwikkeling. Deze haalden hun inspiratie 

omtrent beweging en evenwicht bij een computer-dansspel waar spelers dansen op aangeven van visuele 

elementen op een dansvloer. Zo konden grove motorische bewegingen gestimuleerd worden bij de jonge 

patiënten.  

Geboorte van een start-up 

Het initiële prototype voor Matti, de uiteindelijke naam van de oplossing, bestond uit aluminiumfolie en wat 

draden. Dit groeide al snel uit naar een mat met 4x4 sensoren. Onder impuls van Arno Penders, één van de 

studenten, werd een start-up opgericht onder de naam Creative Therapy. Vandaag wordt hun eerste product 

Matti in de markt gezet als totaaloplossing inclusief een mat, bestaande uit meer dan 56x56 sensoren, en een 

reeks van spellen die patiënten van alle leeftijden de mogelijkheid geven om op een intuïtieve en leuke manier 

oefeningen uit te voeren. 

Van kinesitherapeuten naar ziekenhuizen 

Ondanks dat kinesitherapeuten een interessant marktpotentieel vertegenwoordigen, lag de conversiegraad 

van de verkoop te laag. Ziekenhuizen, met een beperkter aantal bedden van slechts 200, bleken echter een 

significant hogere conversiegraad te hebben. Voor elke 4 telefoontjes die ze pleegden mochten ze 1 keer hun 

oplossing komen voorstellen. Bovendien hadden ze na deze introductie 50% kans dat er een positieve 

beslissing viel. Dit vertaalt zich ruwweg op één verkochte oplossing per 8 contactnames. 

Meerwaarde voor patiënt en ziekenhuis 

“Vandaag verkopen we geen technologische oplossing maar een oplossing om therapeuten te ondersteunen. 

Zo is het steeds de bedoeling om met de therapeuten samen een case te ontwikkelen waarin de meerwaarde 

van Matti voor hen duidelijk gemaakt wordt.” In zo’n traject wordt duidelijk wat de meerwaarde is voor zowel 

patiënt als therapeut en wordt benadrukt dat de technologie niemand zal vervangen. 

Adoptie binnen ziekenhuizen 

Arno ziet een verschil in interesse voor hun oplossing. Er zijn enerzijds ziekenhuizen waarbij het hoofd van de 

kinesisten een pure managementfunctie uitvoert en anderzijds die waarbij het hoofd zelf nog therapeutische 

activiteiten uitvoert. “Het is moeilijk die mensen te bereiken die constant bezig zijn met hun patiënten,” vertelt 

Arno. “Het zijn managers die het overzicht behouden, die vaak geïnteresseerd zijn in technologie om het leven 

van hun teams te verbeteren.” Eén van de argumenten is dat Matti toelaat om 2 individuen tegelijk te 

begeleiden. “Die tijdswinst is natuurlijk zeer aantrekkelijk voor afdelingshoofden die hier aandacht aan 

spenderen.” 

 

 

 

  “ 
Vandaag verkopen we geen 

technologische oplossing maar een 

oplossing om therapeuten te 

ondersteunen. 

 

~ Arno Penders, CEO & Co-Founder Creative Therapy 
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DIGITALE TRANSFORMATIE ALS TEAMSPORT 

Isabelle Decker is een Business Management Expert met een jarenlange expertise in de gezondheidszorg en 

daarbuiten. Voordat ze op 1 juli 2022 haar huidige rol als Managing Director van Roche Diagnostics België op 

zich nam, leidde Isabelle verschillende marketing- en commerciële organisaties in Duitsland en Zwitserland, 

zowel binnen als buiten Roche. Isabelle groeide tweetalig op in het Duits en Frans en studeerde in het Verenigd 

Koninkrijk. 

“Voor mij is digitale transformatie geen doel op zich. Ons doel bij Roche is: ‘Doing now what patients need next’. 

In een wereld die steeds meer digitaal wordt, ontstaan er voortdurend nieuwe kansen - ook voor de zorg. De 

vraag is echter hoe we deze kansen kunnen grijpen en waarde genereren door middel van digitale transformatie 

om betere zorg te leveren.   Roche werkt samen met veel verschillende spelers en innovatoren in de 

gezondheidszorg in open ecosystemen om nieuwe, op wetenschap gebaseerde oplossingen te ontwikkelen. 

Hiervoor hebben we getalenteerde mensen nodig - en natuurlijk willen we niet alleen uitzonderlijk getalenteerde 

mensen aantrekken, maar ook behouden. Dus één ding dat me nauw aan het hart ligt, is om teams te creëren 

en in staat te stellen samen te werken om zo de toekomst van ons bedrijf vorm te kunnen geven. Roche 

Diagnostics Belgium is actief in België, maar tegelijkertijd hebben we de brede mogelijkheden die een 

internationale organisatie biedt.” 

Digitaal tijdperk 

"We leven in een digitaal tijdperk. Dat hoef je niet te ontkennen. Digitale transformatie moet echter vanuit 

verschillende invalshoeken bekeken worden, niet alleen vanuit technologie. Het is van cruciaal belang voor de 

toekomst van ons bedrijf," zegt Isabelle. Om het succes van het bedrijf op de lange termijn in een dynamische 

omgeving te garanderen, is Roche altijd op zoek naar innovaties en verbeteringen van hun eigen 

werkmethodes - altijd met het doel om de praktijk van de geneeskunde verder te ontwikkelen en patiënten 

te helpen langer en beter te leven. 

Technologische ontwikkelingen worden voortdurend getoetst aan de interne technologie roadmap en de 

waarden van de organisatie. “Digitalisering verandert de manier waarop we geneesmiddelen en diagnostiek 

onderzoeken en ontwikkelen en hoe patiënten en hun artsen beslissen of, wanneer en hoe ze hun aandoening 

behandelen. Het belang van een patiënt-first benadering is nog belangrijker in een digitaal tijdperk en is nu 

ook haalbaarder. Zo denken we niet alleen na over wat belangrijk is voor het bedrijf, maar ook wat de 

toegevoegde waarde is voor de maatschappij en het land waarin we opereren. We vragen ons altijd af hoe we 

het digitale landschap mee vorm willen en kunnen geven", legt Isabelle uit. 

Roche gebruikt zijn 125 jaar ervaring en diepgaande medische kennis om het leven van patiënten te 

verbeteren. Isabelle vermeldt dat dit gebeurt met de grootst mogelijke aandacht voor de veiligheid van de 

patiënt en zijn of haar gegevens. "Data en vertrouwen gaan hand in hand. We kunnen niets anders doen dan 

het vertrouwen van de patiënt te beschermen." 

Digitale transformatie is een teamsport 

Digitale transformatie kan je niet alleen doen. Je moet samenwerken als je enige hoop op succes wilt hebben. 

Isabelle benadrukt hoe cruciaal deze samenwerking is met het hele gezondheidsecosysteem. "We moeten dit 

gefragmenteerde systeem samenbrengen", vervolgt Isabelle. "Er zit zoveel potentieel in het verbinden van die 

verschillende onderdelen, want uit die samenwerkingen komen nieuwe inzichten voort.” 

Elke partner in dat gezondheidsecosysteem heeft data. De vraag is hoe je nuttige informatie uit die data kunt 

halen. Het uiteindelijke doel is om nieuwe ideeën te detecteren die de diagnose verbeteren, klinische 

besluitvorming ondersteunen en het makkelijker maken om zorg aan patiënten te verlenen. "Zodra het 

datavliegwiel draait, zal dit op zichzelf nieuwe inzichten genereren die uiteindelijk de patiënt, de 

zorgprofessional, de samenleving en het zorgsysteem zelf ten goede zullen komen." 
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Mogelijkheden om inzichten te gebruiken 

Isabelle legt uit dat de vaardigheden van mensen cruciaal zijn om met die inzichten aan de slag te gaan. Dit 

begint al in het vroegste stadium: de rekrutering. Roche is altijd op zoek naar de juiste combinatie van mindset 

en vaardigheden. "We werken ook samen met organisaties zoals Vlerick en BlueHealth Innovation Center om 

de toekomst van het gezondheidssysteem vorm te geven. De samenwerking met deze (jonge) talenten 

ondersteunt niet alleen Roche, maar brengt ook inzichten en ideeën samen." 

Daarnaast investeert Roche ook fors in de ontwikkeling van zijn eigen mensen. Als er echter vaardigheden zijn 

die ze binnen de organisatie missen, gaan ze naar de buitenwereld kijken. "Partnerschappen vormen de kern 

van hoe we de toekomst zien bij Roche. We geloven sterk in de fundamentele waarde van partnerschappen 

en de samenwerking met baanbrekende partners. Roche zet zich in om innovatie te stimuleren, niet alleen 

binnen ons bedrijf, maar we werken ook samen met organisaties als BlueHealth Innovation Center, of door 

jonge start-ups zoals ImmuneWatch te ondersteunen. Alleen door samen te werken met de knapste koppen 

in de wetenschap en de gezondheidszorg kunnen we dit mogelijk maken." 

Succesvolle samenwerkingen 

“Om nieuwe waarde te creëren voor een betere duurzame gezondheidszorg, voor patiënten, de gezondheid 

van de bevolking en voor de samenleving is Roche op zoek naar partners die onze ambities en waarden delen 

en patiënten centraal willen stellen in de zorg.“ 

Roche heeft in de loop der jaren enkele succesvolle partnerschappen gelanceerd in België:  

• “We slaan de handen in elkaar met de Belgische Vereniging voor Medisch Oncologen om 

patiënten kwaliteitsvolle diagnoses en gepersonaliseerde behandelingen te bieden. Het GeNeo Pilot 

Project is gewijd aan het opzetten van een nationaal gepersonaliseerd gezondheidszorgkader in het 

Belgische gezondheidszorgsysteem. We willen kankerzorg transformeren door middel van een 

gepersonaliseerde benadering van diagnose en behandeling, aangedreven door genomische 

profilering en real world data.” 

• Samenwerkingen met start-ups zijn ook belangrijk. Internationaal houdt Roche nieuwe start-ups in 

de gaten en scout de meest interessante voor mogelijke projecten. Ze werken samen met meerdere 

start-up initiatieven, maar hebben een paar jaar geleden ook MySugr overgenomen. Onlangs 

tekenden ze een samenwerking met de Belgische scale-up Ugentec. Op hun 60ste verjaardag in 

België gaven ze ook een research grant aan een veelbelovende onderzoeksgroep van de Universiteit 

Antwerpen. Ondertussen evolueerde dit onderzoek naar een spin-off genaamd ImmuneWatch, een 

bio informatica-platform dat is gebouwd om het immuunsysteem in kaart te brengen en beter te 

begrijpen. T-cellen spelen hierin een cruciale rol door bepaalde doelwitten te herkennen, afkomstig 

van bijvoorbeeld een virus of kankercel. 

R&D met de patiënt centraal 

Roche heeft ook een reputatie als investeerder in R&D. "Het is een onderscheidend element," merkt Isabelle 

op. “Roche zal blijven investeren in manieren om de resultaten voor patiënten te verbeteren. Dit vertaalt zich 

in betere markers voor diagnoses of de toepassing van digitale technologie. We weten dat de kans groter is 

dat er de komende jaren nieuwe digitale biomarkers worden ontdekt dan biologische. Het is deze unieke 

combinatie die de gezondheidszorg echt zal helpen evolueren. Vanuit R&D-perspectief moeten we hier klaar 

voor zijn." 

Roche's ervaring om R&D te vertalen in tastbare verbeteringen voor de patiënt is opnieuw afhankelijk van de 

expertise van zijn medewerkers.  Isabelle benadrukt: “De opzet van Roche is innovatie ‘by design’. Onze 

autonome onderzoeks- en ontwikkelingscentra en allianties met meer dan 250 externe partners bevorderen 

een verscheidenheid aan wetenschappelijke benaderingen en wendbaarheid. Onze wereldwijde schaal en 
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bereik stelt ons in staat om talent aan te trekken in de toonaangevende wereldwijde wetenschapsclusters en 

om onze oplossingen snel te brengen naar mensen die ze nodig hebben.” 

Een mentaliteitsverandering 

Isabelle zegt dat de samenleving – als geheel – een mentaliteitsverandering nodig heeft: "We hebben nood 

aan een verschuiving in hoe we denken over en vorm geven aan het gezondheidssysteem en hoe we digitale 

oplossingen in de toekomst gebruiken." Daarnaast pleit Isabelle voor meer openheid en uitwisseling. "We 

moeten nu niet stoppen met leren van en uitwisselen met elkaar", benadrukt ze. "Het is juist door de 

uitwisseling van ideeën dat we die mindshift kunnen verderzetten." 

Deze mentaliteitsverandering speelt ook een rol binnen Roche. De relaties die ze vandaag met partners 

hebben, worden onder de loep genomen. Roche wil samenwerken met andere organisaties. "Onze organisatie 

wordt steeds meer open. We kunnen ons geen gesloten systeem veroorloven," benadrukt Isabelle. "Geen 

enkele speler kan de gezondheidszorg op eigen kracht transformeren. Samenwerking is onze gedeelde 

toekomst, in een steeds meer verbonden en geïntegreerd systeem. Daarom stellen we onze digitale 

infrastructuur ook open voor andere experten om meer verbonden zorg te bieden. We werken ook samen 

met innovatoren, van start-ups tot technologieleiders, om laboranten, clinici, onderzoekers en patiënten 

sneller toegang te geven tot een breder scala aan innovatie met onze vertrouwde kwaliteitslabel." 

Binnen Roche kijken ze altijd verder dan oplossingen en staat patientenervaring op de eerste plaats.. "Met een 

status quo gaan we niet vooruit geraken. Een nieuwe mindset is nodig om de innovatieve technologieën van 

vandaag en morgen volledig te benutten. Dat betekent het opnieuw uitvinden van oude benaderingen van 

hoe gezondheidszorg wordt gefinancierd, gereguleerd en geleverd. Het betekent dat we onze ambitie voor 

slimmere, efficiëntere zorg moeten afstemmen op gedurfde transformaties van incentives, infrastructuur en 

hoe we omgaan met data. De kern van deze nieuwe aanpak is de patiënt. Altijd." 

De kern van het verhaal 

Isabelle benadrukt dat om digitale transformaties succesvol te maken, 5 elementen nodig zijn in haar visie: 

1. Getalenteerde vakmensen 

2. Mensen met de juiste mindset 

3. Open relaties met verschillende partners (bouwen aan een lerend ecosysteem) 

4. Maximale focus op de patiënt 

5. Aandacht voor de sociale omgeving en context 

  

“ 
Data en vertrouwen gaan hand in hand. 

We kunnen niets anders doen dan het 

vertrouwen van de patiënt te beschermen.  

 

~ Isabelle Decker, Managing Director  

Roche Diagnostics Belgium 
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DIGITALE TRANSFORMATIE IN OUDERENZORG 

Dimitri De Rooze is verantwoordelijk voor data en digitalisering bij het Zorgbedrijf Antwerpen, dat met bijna 

4000 werknemers, één van de grootste ‘zorg’- dienstverleners voor senioren is in het Antwerpse. Dimitri heeft 

binnen de organisatie een belangrijke, drijvende rol om digitale transformatie in goede banen te leiden. 

Hierbij zijn twee doelgroepen belangrijk: de klanten (senioren) alsook de medewerkers. Hierbij kadert Dimitri dat 

deze beide groepen soms niet helemaal klaar zijn voor digitalisatie. Toen een zestal jaar geleden een bevraging 

werd uitgestuurd onder het personeel, bleek dat één op vier zelfs nog nooit een mail gestuurd had. “En dit is ook 

hun job niet,” kadert Dimitri, “maar dat betekent niet dat er geen opportuniteiten liggen voor digitale 

oplossingen.”  

Covid & Smartphones 

Eén element waar Covid een voelbare impact op had was communicatie. Er stroomden tijdens de eerste 

maanden van de gezondheidscrisis vragen binnen van ongeruste klanten en werknemers over wat wel en niet 

mocht, en hoe men om moest gaan met veiligheidsmaatregelen. Echter had op dat moment niet iedereen 

toegang tot e-mail of een smartphone om die breedschalige informatiedeling toe te laten. 

Langs de andere kant bleek Covid wel een welgekomen katalysator voor de digitale transformatie van het 

Zorgbedrijf. Zo besliste het management op 21 maart 2021, toen de lockdown net was gestart, om de 4000 

collega’s van een smartphone te voorzien. Desondanks het feit dat de lockdown het verkrijgen van de 

smartphones bemoeilijkte, slaagde het zorgbedrijf erin om de nodige toestellen in de handen van hun 

medewerkers te krijgen. Dit gaf het startschot voor de verdere transformatie van de organisatie. 

“Eens de smartphones er waren, was de volgende stap om mogelijke digitale adoptie drempels te 

verminderen. Dit werd gedaan door op diverse locaties workshops te houden waar in mensentaal, en niet door 

IT mensen, werd uitgelegd hoe met een smartphone om te gaan. Er werden ook zeer korte filmpjes getoond 

over het gebruik van de smartphone, maar ook bijvoorbeeld over hoe een werkplanning via smartphone 

geraadpleegd kon worden.” 

Van quick wins naar duurzame verandering 

Dimitri vertelt dat initieel voor enkele quick wins gekozen werd, zoals de digitalisatie van het proces rond het 

F53 formulier. Dit is een document dat getekend moest worden door een klant nadat gezinshulp 

langsgekomen was. Al deze documenten werden achteraf gedeponeerd in een viertal postbussen in het 

Antwerpse, en werden vervolgens opgehaald door drie mensen die deze gegevens manueel in het systeem 

verwerkten. Een enorm manueel en tijdsintensief proces, dat digitalisatie zou kunnen verhelpen. Het zijn dit 

soort monotone en tijdsintensieve processen, waarbij gemakkelijk fouten gemaakt worden, die eerst 

aangepakt werden.  

De digitale ontwikkeling in het Zorgbedrijf gaat vandaag veel verder dan slechts de thuiszorg, waarin het F53 

formulier leefde. Het bereikt ook de mensen in de woonzorgcentra. “Iedereen heeft de smaak van de 

digitalisatie goed te pakken,“ vertelt Dimitri. Dit laat de organisatie ook toe om creatiever met technologie om 

te gaan. “Vanuit die optiek wordt er in de woonzorgcentra samengewerkt met start-up Senso2Me, die 

systemen voorziet die op een actieve manier, via druk op een knop, of op een passieve manier, via sensoren, 

detecteren wanneer er iemand in nood is.” Alarmmeldingen vanuit het Senso2me systeem zullen naar iedereen 

verzonden worden die aanwezig is in het woonzorgcentrum. Dit omdat bij aankomst (en vertrek) collega’s een 

QR code scannen die hen inlogt op het netwerk. “Zo ontvangt niet alleen iedereen alle oproepen, maar 

stimuleert het op zijn beurt het gebruik van de smartphones doorheen de hele organisatie.” Door het scannen 

van de QR code, verschijnen alle aanwezige medewerkers ook met foto en functie op een scherm in de 

ontvangsthal. Zo weet iedereen, bezoekers en collega’s, wie er aanwezig is. Dit initiatief is belangrijk omdat 

bezoekers of klanten vaak niet wisten wie er daadwerkelijk aanwezig was in het woonzorgcentrum.  
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Er werd ook nog een andere applicatie ontwikkeld, die als doel had de betrokkenheid tussen bewoner en 

familie te verhogen. Deze applicatie geeft de familie informatie over het menu, de activiteiten, en laat zelfs toe 

foto’s weer te geven op het TV scherm van de bewoner. Momenteel onderzoekt Dimitri zelfs hoe bewoners 

en familie met elkaar kunnen videochatten via een camera op de TV.  

Tot slot geeft Dimitri nog het voorbeeld van Mijnzorgbedrijf.be. “Via deze website krijgen klanten of familie 

toegang tot al de aspecten van hun dossier. Dat klinkt triviaal, maar dit zou meer mogen gebeuren in de zorg. 

Mijnzorgbedrijf.be geeft een overzicht van welke diensten afgenomen worden, het laat klanten toe om een 

klacht in te dienen, er kunnen maaltijden besteld worden,...” Elke klacht beschouwt Dimitri als een 

opportuniteit om iets beter te kunnen doen. 

De extra mile 

Klantentevredenheid is belangrijk volgens Dimitri. Zo bleek dat klanten van de thuiszorg zeer tevreden waren 

en de mensen in de woonzorgcentra minder tevreden. “Hier zijn verschillende redenen voor,” vertelt hij. “Eén 

ervan is dat  in de thuiszorg vaak  hetzelfde gezicht, dezelfde poetsvrouw, dezelfde verpleger langs komt. In 

een woonzorgcentrum is dit anders. Door het grote aantal werknemers is er een grotere rotatie.” Hiervoor 

creëerde het Zorgbedrijf een “Mijn Thuis” schriftje. Dit is een fysiek of digitaal document waar de familie het 

levensverhaal, de voorkeuren van de persoon in het woonzorgcentrum kan registreren.  Die zaken worden 

gedigitaliseerd en alle werknemers die verantwoordelijk zijn voor een specifieke bewoner moeten dat schriftje 

gelezen hebben (inclusief poetspersoneel die voor meerdere bewoners verantwoordelijk zijn), en moeten ook 

een actie of  activiteit  plannen. “Het is die ‘extra mile’ die we gaan voor de klant om die het leven zo 

aangenaam mogelijk te maken.”  

Technologie als middel  

Het Zorgbedrijf zal steeds die technologie gebruiken die de zorg kan ondersteunen. Eén daarvan is het gebruik 

van sensoren. “Het is gebruikelijk in zorginstellingen dat er ‘s nachts veiligheidscontroles zijn in de kamers. 

Echter heeft dit vaak het ongewenst resultaat dat de bezochte persoon wakker wordt. Eens wakker zal de 

bewoner vaak een sanitaire stop maken, maar onderweg kan hij of zij vallen en kan het enkele uren duren 

voor die persoon gevonden wordt als hij of zij niet op de alarmknop kunnen duwen.” Het Zorgbedrijf gebruikt 

sensoren die een melding sturen indien een persoon langer dan normaal wegblijft tijdens een toiletbezoek. 

Vandaag gebruikt het Zorgbedrijf reeds meer dan 60.000 sensoren om de best mogelijke zorg te garanderen. 

To develop or not to develop 

“Wij hebben geen eigen ontwikkelingsteams en dat is ook een bewuste keuze,” vertelt Dimitri. Wat het 

Zorgbedrijf wel heeft zijn ervaren projectmanagers. Het zijn die professionals die de vertaling doen van de 

organisatie- en klantennoden naar de ontwikkelingspartners. Het Zorgbedrijf heeft ook geen eigen data 

center. Alles wordt geoutsourcet of in de cloud gezet. “Dat stelt ons allemaal in staat om met onze core-

business bezig te zijn in de plaats van bezig te zijn met de technische kant.” De samenwerking met start-ups 

is ook interessant voor het Zorgbedrijf. Via bijvoorbeeld BlueHealth Innovation Center komt Dimitri in contact 

met interessante technologieën en ondernemers. Indien het Zorgbedrijf een start-up interessant genoeg acht 

kan dit leiden tot een mogelijke investering en aandeelhouderschap.  

Robots in de zorg 

Het Zorgbedrijf zet ook RPA of Robotic Process Automation in om zoveel mogelijk manueel en repetitief werk 

te elimineren. Een voorbeeld hiervan is het overlijdensproces. “Tot voor kort waren er twee voltijdse 

medewerkers bezig met dat proces tot een goed eind te brengen. Dit houdt in de laatste factuur te sturen, 

familie te condoleren, etc. Die medewerkers voerden dit proces 50 keer per week uit. In slechts tien dagen 

heeft het Zorgbedrijf dat proces volledig gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Wat vroeger één uur duurde 

per  dossier duurt nu nog drie minuten en dit zonder fouten. Hierdoor komt er tijd vrij om meer bezig te zijn 

met de personen die een dierbare verliezen, dan met de administratieve kant ervan.” 
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Succesvol digitaliseren en innoveren  

De voorwaarde om succesvol te digitaliseren is volgens Dimitri het stimuleren van een ondernemend klimaat 

in de organisatie. Zo heeft het Zorgbedrijf een klimaat dat open staat voor innovatie maar anderzijds ook voor 

ondernemen. “Bij ons mag je ondernemen. Je mag met je gezicht tegen de muur lopen. Je kan namelijk niet 

leren fietsen zonder dat je af en toe valt”.  

Daarnaast wordt ook innovatie aangemoedigd. Elke collega van het Zorgbedrijf kan ideeën sturen naar een 

centraal nummer. Iedereen die een idee stuurt zal hier ook een antwoord op krijgen en alle ingezonden ideeën 

worden regelmatig op het directie comité besproken. “Er zijn regelmatig ideeën die echt interessant zijn en 

dan betrekken we die specifieke werknemer in dat project.” Niet alles is echter zomaar een succes. “Als je van 

de tien ideeën, er tien hebt geprobeerd en er zijn er twee goed , dan mag je echt wel van een succes spreken.” 

Een andere voorwaarde voor dit succes zijn de mensen. “Je hebt een team nodig dat complementair is. Een 

goede mix, qua leeftijd, achtergrond, opleiding, skills  en persoonlijkheden. Het zijn meestal mensen die 

‘down-to-earth’ zijn en die zeer goed moeten communiceren,” verduidelijkt Dimitri over het type mensen in 

zijn team. Hij vermeldt ook dat de projectmanagers steeds beginnen met een stage in een dienstencentrum 

en op de verschillende afdelingen, zodat zij de noden aanvoelen en leren wat echt nodig is qua digitalisatie. 

De 5 digitalisatie voorwaarden 

Dimitri ziet 5 voorwaarden voor een organisatie om digitalisatie in goede banen te leiden. 

1. Zorg voor een innovatiecultuur zodat mensen bereid zijn om met ideeën naar voor te komen, en doe 

iets met die ideeën. Neem die elke maand of week eens vast en koppel terug naar de medewerker en 

de organisatie.  

2. Zorg dat er over gecommuniceerd wordt. Zorg dat mensen zien dat er echt iets gebeurt met de input 

van de mensen. 

3. Reduceer repetitieve en handmatige processen. Zet de geschikte technologie hiervoor in (bijvoorbeeld 

RPA) zodat processen in een digitale flow komen. Zorg ook dat de organisatie hier klaar voor is. 

4. Kijk daarnaast naar de klant en medewerker en ga na welke dingen je kan doen om de beleving voor 

die beide groepen te verhogen. 

5. Durf. Praat met start-ups en probeer nieuwe technologieën uit.  

 

Dromen in 3D 

Tot slot geeft Dimitri nog een voorbeeld hoe je soms gewoon moet proberen om echt impact te creëren. In 

één van de centra verbleef een dame van 102 jaar. Haar grote droom was om nog eens naar Parijs te gaan. 

Doch de dame was bedlegerig en kon jammer genoeg niet meer stappen. Dimitri loste deze uitdaging creatief 

op en huurde een 3D bril. Via deze 3D Bril toonde hij  beelden van Parijs en leidde hij haar rond in Parijs. Een 

verse croissant in de kamer zorgde voor de nodige geursensatie. Het werd de dag van haar leven en het 

verhaal werd gedeeld met iedereen die naar haar wou luisteren. Belangrijk om te weten is dat dit Parijse 

verhaal ongeveer 150 euro kostte. En vandaag wordt diezelfde 3D technologie gebruikt om patiënten met 

dementie te kalmeren. “Technologie hoeft niet altijd veel geld te kosten. Kleine dingen kunnen een zeer groot 

verschil maken.”  

 

 

 

  “ 
Technologie hoeft niet altijd veel geld te 

kosten. Kleine dingen kunnen een zeer 

groot verschil maken. 

 

 ~ Dimitri De Rooze, Director Data & Digital  

Transformation  Zorgbedrijf Antwerpen 
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DIGITALE TRANSFORMATIE OF BUSINESS TRANSFORMATIE 

Als geboren Braziliaan, opgegroeid in Oostenrijk, belandde Thyago Ohana in België in 2020. Hij is Global Digital 

Healthcare Transformation Strategist voor UCB. Zijn voornaamste verantwoordelijkheid bestaat uit het verbinden 

van mensen, business, en IT omdat deze verbindingen nodig zijn om digitale transformaties te realiseren. “Het 

belangrijkste dat ik wil meegeven is dat de nadruk niet enkel ligt op de Digitale Transformatie maar ook op de 

Business Transformatie.” Zijn passie om de gezondheidszorg te transformeren gaat hand in hand met zijn passie 

voor technologie. 

Digitale Business Transformatie 

Die digitale business transformation binnen UCB speelt zich af op twee dimensies. Enerzijds wil men de 

efficiëntie van de interne processen verhogen. Ook de manieren waarop UCB werkt en hoe het interageert 

met interne en externe stakeholders kunnen geoptimaliseerd worden. Anderzijds wil de organisatie ook 

inspelen op disrupties in de markt en veranderingen in vragen en gedragingen van klanten en patiënten, om 

zo de organisatie te transformeren. 

Thyago benadrukt dat vanuit het Digital Business Transformation team drie elementen belangrijk zijn: 

1. Digitalisatie: Hoe kunnen we evolueren naar het volgende niveau? 

2. Transformatie: Hoe kunnen we nieuwe waarde creëren? 

3. Enablers: Hoe kunnen we de mindset van de organisatie klaarstomen? 

Drie soorten transformatieprojecten 

Als leidraad gebruikt UCB het model van Nagji & Tuff, waarbij innovaties in drie domeinen worden ingedeeld. 

Vooreerst is er core innovatie. Deze projecten draaien rond het gebruiken van technologie om de core 

business te versterken.  

Daarnaast is er adjacent of aangrenzende innovatie: Deze projecten trachten de waarde van het huidig aanbod 

te vergroten. “Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Byteflies om epilepsie aanvallen of seizures te 

detecteren. (Byteflies gebruikt draagbare technologie om inzichten te verzamelen in patiënten.) Het zijn dit 

soort technologische samenwerkingen die vanuit UCB additionele waarde creëren voor de patiënt.”  

Tot slot heb je ook transformationele innovatie: “Transformationele projecten draaien rond het transformeren 

van het waarde aanbod van UCB. Dit overstijgt wat UCB vandaag aanbiedt aan zijn klanten.” Een voorbeeld 

van zo’n transformationeel project is de BoneBot, een samenwerking tussen UCB en ImageBiopsy Lab waarbij 

UCB, zelf ontwikkelde technologie, in licentie voorziet aan een andere organisatie. Deze technologie stelt 

ziekenhuizen in staat om osteoporose te detecteren op CT scans die niet met dit specifiek doel genomen zijn. 

Dit zorgt voor een mogelijke vroegere detectie en behandeling van de ziekte. “Dit soort projecten zijn 

transformatief omdat ze niets met drug development te maken hebben, maar wel met waardecreatie voor de 

patiënt. Wij hebben hierin de keuze gemaakt om met een externe partner te werken die beter in staat is om 

de, door ons ontwikkelde, technologie te valoriseren. Samenwerkingen of partnerschappen met start-ups gaan 

niet alleen over het creëren van waarde voor die start-ups maar moeten ook bijdragen aan de creatie van een 

ondernemende mindset binnen de organisatie.” 

Patient Centricity als differentiator  

De reden waarom een middelgroot farmaceutisch bedrijf zoals UCB sterk inzet op Patiënt Centricity is 

gebaseerd op hun diepe kennis van de ziektes, ziektebeelden, ziektepatronen en de patiënt. “Het is deze 

kennis waardoor UCB realiseerde dat er meer is dan medicatie waarmee waarde gecreëerd kan worden. Om 

deze intimiteit met de patiënt te realiseren zet UCB in op partnerships, maar ook op het betrekken van 

patiënten om pijnpunten te detecteren. Daarnaast zijn er verschillende vormen van extern engagement waarbij 

UCB daar aanwezig is waar de patiënten zijn.” 



 

30 

Intern en extern engagement 

“Het selecteren en installeren van de juiste mechanismen om de interne mensen mee te krijgen in dit verhaal 

is cruciaal. Organisaties moeten verder gaan dan ‘lip-service’. Commitment en investeringen vanuit de top van 

organisatie zijn cruciaal om patiënt-focus en intern engagement te creëren. De focus op patiënten moet deel 

uitmaken van de organisatiestrategie, want dan pas wordt de cascade naar beneden eenvoudiger.”  

Niet alleen change management maar ook change leadership moet overwogen worden.  “Het is niet enkel 

belangrijk om de mindset te wijzigen, maar deze moet ook geleid worden.” Thyago benadrukt dat een 

omgeving gevoed moet worden waarin mensen zich veilig voelen om met nieuwe processen, tools, en 

mechanismen aan de slag te gaan. Die omgeving moet ook vergevingsgezind zijn. Het moet OK zijn om risico’s 

te nemen en te falen.  

Tot slot ligt de klemtoon ook op een sterk innovatieproces waarbij duidelijke criteria voor innovatie en digitale 

projecten ingebakken zitten. “Het is echter niet eenvoudig om de financiële waarde van heel early stage ideeën 

in te schatten. Hier ligt een risico dat mogelijks beloftevolle ideeën niet worden uitgevoerd omdat de 

verkeerde evaluatiecriteria gebruikt worden.”  

Het stroomlijnen van processen om digitalisatie toe te laten 

Binnen UCB kunnen de teams beroep doen op een one-stop-shop voor alle vragen rond juridische en andere 

kwesties. Dit gecentraliseerd model is volgens Thyago een efficiënte manier om verantwoordelijkheden te 

spreiden, te versterken en processen te stroomlijnen.  

“Een ander belangrijk element voor succesvolle digitale innovaties, is de juiste informatie bij de juiste persoon 

brengen. Bij UCB vloeit er een continue stroom van informatie over de gecreëerde waarde, lopende projecten, 

en de marktvragen naar het management via hiervoor gecreëerde fora.” 

Curator van oplossingen 

“UCB functioneert als solution curator,” vertelt Thyago. “We begrijpen de patiënten en hun noden, maar we 

hebben niet alle oplossingen voor hun problemen intern. Hierdoor moet de organisatie fungeren als een 

curator van verschillende oplossingen intern en extern. Het is door deze rol dat samenwerking met externe 

partijen zo cruciaal is. UCB is ook nederig in zijn rol als curator. Die nederigheid en het daarbij horende 

vertrouwen zijn nodig om relaties met andere organisaties toe te laten. En die relaties moeten groeien over 

een langere periode.”  

 

 

 

 

 

 

 

  “ 
Samenwerkingen met start-ups gaan niet 

alleen over het creëren van waarde voor die 

start-ups maar moeten ook bijdragen aan de 

creatie van een ondernemende mindset binnen 

de organisatie. 

 

~ Thyago Ohana, Global Digital Healthcare  

Transformation Strategist UCB 
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“ 
GEEN INNOVATIE  

OVER ONS, ZONDER ONS. 

HET PATIËNTENPERSPECTIEF 
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HET VERHAAL VAN VALERIE 

38 jaar geleden werd Valerie geboren als een (toen) gezonde baby. Na een tijdje echter merken de ouders dat 

haar eetlust niet is wat die moet zijn. De initiële diagnose luidt voedselintolerantie, maar als ouder voelen ze aan 

dat er iets meer aan de hand is. Na een aantal omzwervingen krijgen ze op 2,5 jarige leeftijd het verdict van 

Mucoviscidose. Dit is een zeldzame en erfelijke aandoening waarbij de slijmen in het lichaam abnormaal taai 

zijn. Dit uit zich vooral in aanslepende luchtwegproblemen en een verminderde functie van de pancreas hetgeen 

resulteert in spijsverteringsproblemen en vaak ook in mucoviscidose gerelateerde diabetes. “Na 2,5 stresserende 

jaren, van niet weten wat er met je kind aan de hand is, was het bijna een opluchting toen mijn ouders de 

diagnose te horen kregen. Aan de andere kant was het ook een enorm zware klap. De levensverwachting voor 

kinderen met mucoviscidose in die tijd was gemiddeld 10 jaar.” 

Een extra verdict 

20 jaar later krijgt Valerie ook de diagnose van muco-gerelateerde diabetes, wat wederom een zware klap is. 

“Door een gebrek aan eigen verteringsenzymen en doordat de enzymen in pilvorm minder efficiënt waren, 

moest ik als mucoviscidosepatiënt een extra vet en energierijk dieet volgen om op gewicht te blijven (lees veel 

eten en veel snoepen). Door de diabetes, moest ik plots heel erg op mijn voeding gaan letten. Dit was opnieuw 

een enorme aanpassing in mijn leven omdat voeding voor mij vaak een troost en houvast was.” 

Vooruitgang 

Nu werkt Valerie zelf in de gezondheidszorg, en maakt ze vanop de eerste rij de evoluties mee. “Ik heb een 

revolutie meegemaakt op vlak van innovatie in de gezondheidszorg. Mijn ouders en ikzelf hadden ons dit 

nooit kunnen voorstellen 30 jaar geleden. Ik was altijd het zorgenkindje. Ik was altijd de persoon die vroeg 

zou overlijden en weinig kansen zou krijgen in het leven. Dit heeft mij enorm getekend.” 

Wat mucoviscidose betreft hebben er vooral op het farmacologisch domein enorme innovaties 

plaatsgevonden de laatste 10 jaar. “Ondertussen zijn er een heel aantal medicijnen op de Belgische markt die 

de symptomen verlichten. Zo neem ik dagelijks een 30-tal pillen voor mijn spijsvertering, spuit ik insuline voor 

mijn diabetes, neem ik regelmatig antibiotica en cortisone om infecties en ontstekingen in mijn longen te 

onderdrukken, en dagelijks zit ik voor uren vast aan mijn aerosol toestel met slijmverdunnende medicatie om 

de taaie slijmen te kunnen ophoesten.  Gelukkig staat het wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van 

nieuwe medicatie niet stil.  Begin september 2022, heeft de minister van volksgezondheid positief beslist over 

de terugbetaling (lees beschikbaarheid) van een sterk innovatief medicijn voor de Belgische mucopatiënten, 

dat de oorzaak van de ziekte gedeeltelijk kan herstellen. Dit is echt een milestone en betekent voor vele 

patiënten een tweede kans in het leven!” 

Data voor Diabetes 

“Ik herinner mij momenten tijdens het autorijden dat ik mij plots zorgen maakte over mijn suikerwaarden. 

Wanneer deze te laag zijn, verlaagt je concentratie en als je niet tijdig ingrijpt kan het zelfs leiden tot verlies 

van bewustzijn. Maar op dat moment kan je natuurlijk niet even achter het stuur jezelf prikken. Ik moest in alle 

haast de dichtstbijzijnde parking zoeken om toch maar even te checken of alles wel in orde was. Dit zorgde 

voor veel paniekmomentjes in veel verschillende situaties (sportclub, werk, auto, …).” Ondertussen hebben 

veel diabetespatiënten een sensor die de bloedsuikerspiegel continu kan meten. Deze sensor communiceert 

via bluetooth de gemeten suikerwaarden naar de smartphone. Via een bijbehorende applicatie worden data 

opgeslagen in de cloud, gevisualiseerd voor de patiënt, gedeeld met zorgverleners (na instemming van de 

patiënt) en kan je als patiënt grenswaarden instellen zodat je een seintje krijgt wanneer de suikerwaarden deze 

overschrijden. “Er zijn nu ook steeds meer ‘Closed Loop Systemen’ op de markt, zodat de dosering en 

toediening van je insuline automatisch kan gebeuren op basis van de gemeten bloedsuikerwaarden. Dit zal 

diabetes management nog verder optimaliseren in de toekomst. Ik kan mijn leven nu niet meer vergelijken 

met mijn leven 10 jaar geleden.” 
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“We waren tot enkele jaren terug eigenlijk bijna blind diabetes aan het managen, we hadden enkel een aantal 

puntmetingen per dag zonder trends te kunnen waarnemen. Als patiënt heb je nu een groter gevoel van 

controle. Je hebt je eigen data letterlijk in handen, ondersteund met inzichten via de app en je kan je acties 

hierop afstellen. Dit zorgt voor een enorme boost in de levenskwaliteit van heel wat diabetespatiënten.” 

“Dankzij deze gepersonaliseerde data zou de arts ook in staat moeten zijn om het zorgpad per patiënt te gaan 

optimaliseren. Op dit moment moeten alle patiënten nog steeds om de 3 maand standaard langskomen in 

het ziekenhuis, maar in principe zou je dit nu per patiënt individueel kunnen bepalen. Voor veel patiënten zal 

het dan niet meer nodig zijn om elke 3 maand naar het ziekenhuis te komen. Ik kan me zeker ook voorstellen 

dat de bloedafname in de toekomst ook wel eens vervangen kan worden door de op data gebaseerde 

voorspelling van biomarkers.”  

Hordes voor innovatie 

Toen Valerie zelf aan de slag ging met haar medische data ontdekte ze dat ze deze rechtstreeks kon delen 

met het ziekenhuis. Maar toen ze in het ziekenhuis aankwam was men hiervan niet op de hoogte. “Ik heb toen 

samen met een verpleegkundige uitgezocht waar zij mijn data konden terugvinden. In het begin, merkte ik  

dat het ziekenhuis nog niet helemaal klaar was om op die manier te werken. Daarnaast is het ook een mindset 

die moet veranderen. Vroeger moest ik 2 weken voor het consult een dagboekje bijhouden met wat ik at en 

hoe mijn suikerspiegel hierop reageerde. Aan de hand daarvan gaf men dan advies. Nu hebben we niet enkel 

gegevens over de laatste 2 weken, maar over een periode van maanden. Toch baseert men nog steeds zijn 

advies op de data van de laatste 2 weken. Terwijl er eigenlijk al veel meer info ter beschikking is. De app 

verbonden aan mijn sensor kan interessante visuals, voorspellingen en statistieken weergeven gebaseerd op 

mijn data. Helaas ondervind ik dat hier in het ziekenhuis nog weinig aandacht aan besteed wordt. Terwijl de 

software eigenlijk al heel veel kan.” 

Daarbij ziet Valerie ook dat niet iedereen even snel mee is met innovaties. “Net als onder het 

ziekenhuispersoneel zijn er ook tussen de patiënten zelf nog enorme verschillen. Niet iedereen kan even goed 

om met de snelle transformatie. Het zorgpersoneel moet zich ook aan elke patiënt aanpassen. Sommige 

patiënten zijn klaar voor de toekomst en zijn vragende partij voor meer digitalisering, terwijl andere patiënten 

misschien nog niet mee zijn. Dat geldt ook voor het zorgpersoneel. Sommigen zijn erg gemotiveerd om 

innovatie te integreren in hun dagelijkse werk. Maar voor een echte transformatie moet heel het ziekenhuis 

natuurlijk mee. Inzetten op kennis rond gezondheids-data en digitale vaardigheden, zowel voor patiënten als 

voor het zorgpersoneel, zal noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt!” 

“Ik merkte wel tijdens de pandemie dat er een moment was dat we niet meer naar het ziekenhuis konden. We 

werden toen via tele-consultatie opgevolgd aan de hand van de data afkomstig van de sensor. Maar na de 

pandemie ging alles gewoon terug naar hoe het voordien was. Ik heb toen gevraagd of ik niet verder via tele-

consultatie kon opgevolgd worden, maar het ziekenhuis is hier duidelijk nog niet klaar voor. Zo krijgen we 

bijvoorbeeld onze sensor maar maximaal voor drie maanden mee naar huis terwijl ze dit eigenlijk ook voor 

een jaar zouden kunnen meegeven. Op deze manier verplichten ze ons om elke 3 maand terug te komen op 

consultatie, het ziekenhuis ziet dit als een soort van stok achter de deur voor patiënten die minder 

gemotiveerd zijn om het aangewezen aantal consultaties te volgen.”  

Nood aan verandering 

Plots was de nood aan het aanpassen van de zorgpaden wel heel duidelijk. Maar tegelijk moesten de 

ziekenhuizen op dat moment al hun resources inzetten tegen de pandemie en was er weinig tijd om innovatie 

te implementeren. Op dit moment loopt iedereen op de toppen van zijn tenen en is de druk op ziekenhuizen 

al zeer hoog. “Extra tijd vrijmaken om nu alle zorgpaden onder de loep te nemen is niet evident. Toch denk ik 

dat iedereen begint aan te voelen dat het hoog tijd is om de zorgpaden te optimaliseren in functie van de 

nieuwe technologie, de toestroom van nieuwe soorten data en nieuwe inzichten. Ik heb er dan ook wel 

vertrouwen in dat het niet meer zo lang zal duren.” 
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“Anderzijds is het niet voor alle zorgverleners en voor elke pathologie al mogelijk om bijvoorbeeld online 

consultaties toe te passen. Neem nu bijvoorbeeld de kinesist. Als mucopatiënt heb ik heel veel aan deze fysieke 

behandeling. Tijdens de pandemie werd pijnlijk duidelijk dat de manuele handelingen van de kinesist nog niet 

te vervangen waren door een consultatie op afstand.” 

 

 

 

 Sommigen zijn erg gemotiveerd om innovatie te  

integreren in hun dagelijkse werk. Maar voor een echte  

transformatie moet heel het ziekenhuis natuurlijk mee. 

 

 

 

Wat de toekomst brengt…  

“Ik voel mij al verwend omdat ik weet van waar we komen. Ik heb al zoveel mogen meemaken in die 38 jaar 

dat ik leef. Dat maakt me vooral heel nieuwsgierig naar de toekomst. De technologische revolutie is pas de 

laatste 5 jaar in een enorme stroomversnelling gekomen. De wereldwijde pandemie maakt nu ook nog eens 

duidelijk hoe groot de nood is aan het juist inzetten van die technologie. Op dat vlak zijn het bijzonder 

boeiende tijden.”  

Daarnaast ziet Valerie ook nog een grote evolutie in de rol van de patiënt zelf. “Vroeger had de patiënt echt 

een passieve rol. Je ging naar het ziekenhuis, je volgde adviezen en je stelde vooral niet te veel vragen. Die 

relatie is al heel erg veranderd de laatste jaren. De patiënt neemt nu al meer actief deel aan zijn zorgtraject, er 

wordt al meer naar de patiënt geluisterd en we hebben nu ook zelf al meer inzicht in onze eigen data. Ik heb 

het gevoel dat die evolutie nog maar net is ingezet. Ik hoop dat men in de toekomst nog meer zal inzetten 

op het personaliseren van de zorg op basis van de persoonlijke gegevens en data van elke patiënt. De 

introductie van de ‘European Health Data Space’ zal ook een belangrijke rol spelen in de toegang tot data 

voor elke patiënt!” 

“Ik denk dat we allemaal voelen dat we daar naartoe gaan en dat we op dit moment op een kantelpunt zitten. 

Dit maakt mij blij en nieuwsgierig naar wat de toekomst nog zal brengen. Zelf draag ik als Patient Expert graag 

bij, door mee na te denken hoe we digitale technologie en data maximaal kunnen inzetten om onze zorg te 

verbeteren.”  
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HET VERHAAL VAN MICHIEL 

Michiel is een actieve gepensioneerde met een rijke carrière, zowel in de farmaceutische sector als bij een 

mutualiteit. Hij kende zijn weg dus in het wereldje. Nu is het vooral genieten, liefst in hun vakantiehuis in 

Frankrijk. Na zijn pensioen had Michiel al een paar jaar pijn tijdens het stappen. “De pijn concentreerde zich 

vooral in de lies, waardoor ik aanvankelijk aan een liesbreuk dacht.” Toen hij bij de huisarts enkele testen 

onderging werd duidelijk dat het probleem zich aan de heup bevond. Via zijn voormalige contacten kwam hij in 

een ziekenhuis terecht met een orthopedische afdeling met een goede reputatie, onder andere voor 

sportblessures. Al snel kreeg hij de diagnose dat hij in aanmerking kwam voor een heupprothese. Op 14 juni 

2021 was de operatie gepland. “Ik ben geopereerd op een vrijdagnamiddag. Rond 18u werd ik wakker uit mijn 

verdoving. De volgende dag was ik al rond de middag thuis. Het ging dus allemaal heel snel en de revalidatie 

mocht al starten de dag na mijn operatie, ondersteund door digitale technologie.” 

Een app om te revalideren 

“Tijdens het laatste consult voor de operatie stelde de orthopedisch chirurg zelf moveUP voor.” moveUP is 

een medische applicatie die digitale revalidatiezorg biedt na een orthopedische ingreep. De vooruitgang van 

patiënten wordt gemonitord op intelligente dashboards die interageren met een patiënt applicatie en 

wearables.  Op deze manieren kunnen patiënten optimaal begeleid worden gedurende een volledig traject, 

van bij de voorbereiding van  een interventie, over  het herstel, de revalidatie  en  de levensstijlverandering. 

moveUP past de principes van value-based healthcare toe door het meten, voorspellen en verbeteren van de 

kwaliteit van zorg  aan de hand van wetenschappelijke  protocols  en real life gegevensverzameling.  Hierdoor 

wordt  het traject ook meer transparant en kostenefficiënt. 

“Ik kreeg een aantal keuzes voorgeschoteld in het ziekenhuis: zelf een kinesist naar keuze zoeken in een privé-

praktijk, revalideren op de revalidatie-afdeling van het ziekenhuis  of van thuis uit revalideren via moveUP.” 

Aangezien Michiel regelmatig pendelt tussen zijn verblijf in Frankrijk en zijn woning in België, was hij op zoek 

naar een oplossing om ook vanuit Frankrijk te kunnen blijven revalideren. “Ik kende moveUP helemaal niet, 

maar het idee om op een gecontroleerde manier van thuis uit te revalideren op momenten die ik zelf kon 

kiezen, sprak mij enorm aan. Ik heb geen moment getwijfeld. Ik vond het heel aangenaam dat ik vanuit 

Frankrijk verder kon revalideren en ook in direct contact bleef met mijn kinesiste. De chirurg en de 

hoofdverpleegkundige stelden mij voor om naast de dagelijkse revalidatie via moveUP ook één dag per week 

in het ziekenhuis te komen revalideren. Ik vond het leuk om beiden te kunnen combineren.” 

Opvolging en digitale oefeningen 

De moveUP app kon al voor de operatie gedownload worden en bevatte ook preoperatieve informatie.  Naast 

de app, kreeg Michiel ook een activity tracker in de vorm van een armband. “Deze tracker mag dag en nacht 

gedragen worden. ’s Nachts wordt de slaap geregistreerd en overdag functioneert het vooral als een 

stappenteller.” De activity tracker kan ook al gedragen worden voor de operatie. Op deze manier krijgt men 

een beeld van de activiteitsgraad vóór de operatie en kan deze vergeleken worden met de situatie nà operatie 

om zo progressie te meten. 

Via de app kreeg Michiel dagelijks een aantal oefeningen en een vragenlijst gelinkt aan deze oefeningen. Voor 

een bepaald uur moest hij laten weten dat hij de oefeningen had gedaan en hoe deze verlopen waren. Hij 

werd opgevolgd door een persoonlijk toegewezen kinesiste van moveUP. “Ik voelde een morele dwang om 

elke dag mijn oefeningen te doen omdat ik dagelijks voor een bepaald uur feedback moest geven over mijn 

oefeningen. Dit motiveerde mij enorm. Ik werd ook nauwlettend opgevolgd door een persoonlijke kinesiste 

die zeer responsief was. Ik vond het ook aangenaam dat het telkens dezelfde persoon was die mij opvolgde. 

Ik heb haar nooit fysiek ontmoet, maar sprak haar regelmatig via de telefoon. Ze was heel empathisch en ik 

had al snel een vertrouwensband met haar.  Als er een probleem was, belde ze mij onmiddellijk op en ik kon 

haar ook altijd bereiken als ik vragen had of onzeker was.” 
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Dubbel werk? 

“De chirurg en de hoofdverpleegkundige hadden zelf de optie aangeboden om via moveUP te revalideren. Zij 

hadden duidelijk het volste vertrouwen in hun manier van werken. Wat mij wel een beetje heeft gestoord is 

dat de revalidatieafdeling in het ziekenhuis, waar ik één keer per week kwam revalideren, zeer sceptisch stond 

tegenover moveUP. Ik kreeg zelfs het gevoel dat de kinesisten op de revalidatie-afdeling er niet echt in 

geloofden. Er was duidelijk geen eensgezindheid tussen de verschillende zorgverstrekkers in het ziekenhuis. 

Dat was jammer.” 

Via het platform vult de patiënt na elke trainingssessie een vragenlijst in. Op wekelijkse basis wordt hier een 

rapport van gemaakt dat vervolgens wordt doorgestuurd naar het ziekenhuis. Na verloop van tijd worden de 

vragenlijsten minder frequent. In de communicatie echter schortte één en ander: “Ik had het gevoel dat er op 

de revalidatie-afdeling in het ziekenhuis niet werd gekeken naar de rapporten die door moveUP werden 

doorgestuurd. “Ik kreeg maanden na de operatie ook nog vragenlijsten van moveUP ter opvolging. Diezelfde 

week kreeg ik exact dezelfde vragenlijst vanuit het ziekenhuis. Terwijl moveUP een rapport van mijn vragenlijst 

doorstuurt naar het ziekenhuis. Dat komt een beetje vreemd over naar mij als patiënt.” 

 

 

 

 Het heeft mij uiteindelijk wel een paar 100 euro  

gekost uit eigen zak. Maar ik vond dat mijn  

revalidatie met moveUP dat zeker waard was. 

 

 

 

Terugbetaling 

Ten tijde van het interview werd moveUP nog niet terugbetaald door het RIZIV. Ondertussen zit hier een 

evolutie in. Bij publicatie is er een terugbetaling tot 75% in het kader van een RIZIV-studie. Ook is er in het 

nieuwe raamwerk van teleconsultatie waarbinnen een bedrag van 40 euro per week volledig terugbetaald 

wordt. Voor de patiënt is het enige niet terugbetaalde deel de aankoop van de activiteitsmeter (69,99 euro). 

Maar dit is een waarborg, als de activiteitsmeter wordt teruggestuurd na de revalidatie wordt dit bedrag 

volledig terugbetaald door moveUP. Daarnaast zijn er ook een aantal mutualiteiten die deels tussenkomen in 

de gemaakte kosten. Dit weerhield Michiel er echter niet van om toch een stuk zelf te financieren: “Het heeft 

mij uiteindelijk wel een paar 100 euro gekost uit eigen zak. Maar ik vond dat mijn revalidatie met moveUP dat 

zeker waard was.” 

De keerzijde van de medaille 

“In het begin waren de oefeningen heel uitdagend, maar naarmate de revalidatie vorderde werden de 

oefeningen steeds makkelijker. Als ik dan die ene dag in de week ging revalideren op de revalidatieafdeling 

van het ziekenhuis zelf, merkte ik dat de oefeningen daar wat moeilijker en meer gevarieerd waren. Zij konden 

ter plaatse meer focussen op snelheid, kracht en evenwicht.”  

“Ik heb 3 maand elke dag getraind met moveUP en zeer regelmatig contact gehad met mijn persoonlijke 

coach. Na 3 maand kreeg ik mijn laatste telefoontje van moveUP. De kinesiste had al mijn waarden beoordeeld 

en zag dat ik een perfecte revalidatie achter de rug had. De revalidatie zou dus worden stopgezet en de app 

werd afgesloten. Plots valt de druk weg om nog zelf je oefeningen uit te voeren. Het einde van mijn revalidatie 

was nogal abrupt. Ik vond het spijtig dat ik nadien geen contact meer had met de kinesiste die mijn 

persoonlijke coach was geworden. Ik had het leuk gevonden als ik haar nog had kunnen bereiken bij vragen 
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of onzekerheden.  Ook de oefeningen had ik gerust wat langer willen doen. Dan misschien niet meer dagelijks, 

maar wekelijks bijvoorbeeld. Kortom, het zou aangenaam geweest zijn als er een soort ‘afbouw-periode’ was 

voorzien.” 

De toekomst 

“De kans is groot dat ik nog eens voor mijn andere heup moet teruggaan. Van zodra ik terug de symptomen 

van liespijn ervaar, ga ik terug naar het ziekenhuis. Mijn operatie en revalidatie zijn fantastisch goed verlopen 

en dat is mede dankzij de revalidatie met moveUP. Ik zou bij een volgende operatie direct terug kiezen voor 

een revalidatie met moveUP in combinatie met één dag per week fysiek in de kliniek.” 

Iedereen mee 

Er zijn echter nog altijd mensen die geen smartphone hebben en niet zo gewoon zijn aan de digitale wereld. 

“Daarom lijkt het mij beter dat men de keuze behoudt om via moveUP of via een revalidatieafdeling te 

revalideren. Op sommige momenten in het leven willen mensen misschien ook liever niet digitaal revalideren 

maar echt fysiek ergens gaan revalideren. Als mensen de keuzevrijheid hebben om op bepaalde momenten 

te kiezen voor een digitale opvolging en op andere momenten voor een fysieke opvolging, zal dat volgens 

mij ook een positief effect hebben op hun revalidatie. Ik ben daarom dus wel voorstander dat de optie moveUP 

in de toekomst voor iedereen standaard wordt aangeboden, naast het klassieke revalidatietraject.” 
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HET VERHAAL VAN JEROEN 

Jeroen is een jonge veertiger en een West-Vlaamse levensgenieter. Als zaakvoerder in een bank verdient hij zijn 

boterham en samen met zijn vrouw en 2 kinderen staat hij vol in het leven. Het is echter niet altijd zo geweest. 

Op 17-jarige leeftijd doken de eerste symptomen op. “Ik had regelmatig last van een drukkend gevoel op de borst 

en ik voelde mijn hart kloppen in mijn keel. Opvallend was dat de klachten ook voorkwamen in rusttoestand, 

zoals voor het slapengaan.” Met deze klachten ging hij toen naar de huisarts, waar een ECG werd afgenomen. 

Daar bleek toen niets afwijkends op terug te vinden. De klachten werden gerelateerd aan stress en vermoeidheid. 

De ouders van Jeroen waren hardwerkende zelfstandigen die zich perfect konden vinden in de verklaring van de 

huisarts. Er werd besloten om geen verder onderzoek uit te voeren.  

“De jaren hierna ondervond ik dat de klachten regelmatig terugkwamen. En dit voornamelijk in periodes van 

verhoogde stress en belangrijke gebeurtenissen in mijn leven. Dit bevestigde enerzijds de uitspraak van de 

huisarts, maar toch bleef ik ongerust.” Hij ging met deze klachten nog een aantal keer naar de huisarts, maar er 

werd nooit een afwijkend ECG vastgesteld en dus ook nooit doorverwezen naar de cardioloog. Ondanks de 

geruststellende onderzoeken van de huisarts bleef Jeroen zich zorgen maken. Hij was er echt van overtuigd dat 

er iets over het hoofd werd gezien. In 2016 besloot Jeroen dan toch op eigen initiatief om een uitgebreid 

onderzoek aan te vragen bij de cardioloog. Maar opnieuw zonder resultaat.  

De diagnose 

In een infoboekje van de Stad zag Jeroen een advertentie over een evenement in het kader van de week van 

het hart. In de Bibliotheek kon men een gratis screening laten uitvoeren in samenwerking met FibriCheck. Dit 

is een medische app die via de camera van uw smartphone een fotoplethysmogram (PPG) neemt. Door je 

vingertop 60 seconden tegen de camera van je smartphone te houden of met lichtsensoren in je smartwatch 

te belichten, meet de app op basis van lichtreflectie de kleine veranderingen in bloedvaten. Na de meting van 

60 seconden maakt de app een rapport op, waaruit kan afgelezen worden of er een hartritmestoornis 

gedetecteerd is. Indien het resultaat van de meting rood kleurt, wil dit zeggen dat er mogelijk een 

hartritmestoornis is vastgesteld door de app. U dient dan zo snel mogelijk contact op te nemen met uw 

behandelende arts. 

Onder het motto ‘wat heb ik te verliezen’ ging Jeroen hier naartoe. Hij was echter niet de enige. Er stond een 

rij van honderden mensen die interesse hadden in de gratis screening. Jeroen besloot om terug te gaan werken 

en niet aan te schuiven in de rij. “Begin 2021 begonnen de klachten plots heviger te worden. Ik verloor 10 kg 

en had enorm veel last van hartkloppingen en een drukkend gevoel op de borst. Als patiënt weet je niet wat 

je overkomt. Je kan ook niet vergelijken met anderen en vraagt je af wat nu normaal is.” Op dat moment dacht 

hij terug aan de gratis screening via FibriCheck. Opnieuw, op eigen initiatief, installeerde hij de app en maakte 

gebruik van de gratis proefperiode. “Al bij de eerste test kleurde het resultaat rood. Dit wees op een 

hartritmestoornis. Het eerste moment is natuurlijk ongeloof, maar ik ging toch direct naar de huisarts.” Een 

nieuwe huisarts, door een verhuis, nam opnieuw een ECG af, die op dat moment ook aangaf dat er effectief 

een hartritmestoornis aanwezig was. Eindelijk was de diagnose gesteld. 

“De huisarts vroeg mij welke app ik had gebruikt om mijn hartritmestoornis vast te stellen. Toen ik FibriCheck 

vermeldde wist ze onmiddellijk waarover het ging. Ze was zelf ongelofelijk overtuigd van de goede werking 

van deze app. De diagnose werd uiteindelijk ook bevestigd met het ECG.” 
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Het vervolg 

Jeroen werd onmiddellijk doorverwezen naar de spoeddienst. Daar werd de diagnose opnieuw bevestigd en 

werd onmiddellijk de juiste medicatie toegediend. De medicatie bleek echter niet voldoende te werken. Er 

werd een dagopname gepland om een cardioversie uit te voeren en op deze manier het hartritme te herstellen. 

“Op dat moment is mijn leven veranderd. Tot hiertoe ben ik amper in contact gekomen met dokters en 

ziekenhuizen, nu was ik plots hartpatiënt.”  

“Eigenlijk had ik FibriCheck al veel eerder moeten gebruiken. Ik heb in het verleden nooit een uitgebreid ECG 

(24 uur monitoring) gehad ondanks meerdere onderzoeken. Enkele momentopnames bij de huisarts stelden 

nooit een probleem vast. Op het moment dat je iets voelt, kan je vaak niet direct terecht bij de arts voor een 

ECG. De app heb je wel altijd op zak.” 

Revalidatie 

Na de eerste operatie begon een periode van intensieve cardiale revalidatie voor Jeroen. “Mijn hart werd 

wekelijks gecontroleerd op het moment van de cardiale revalidatie. Het vreemde was dat er telkens geen 

enkele hartritmestoornissen te zien waren op deze specifieke momenten. Toen ik thuis mijn dagelijkse 

controles deed met de FibriCheck app, werden er wel regelmatig hartritmestoornissen vastgesteld.” Dit geeft 

aan dat een ECG slechts een momentopname is. Als je hart op het moment van de meting even normaal 

functioneert, zal het ECG ook geen probleem detecteren. “Gelukkig waren de resultaten van FibriCheck 

voldoende voor de artsen om hun conclusies te trekken. Er was opnieuw een hartritmestoornis aanwezig en 

er was geen twijfel meer over de hervaldiagnose.” 

 

 

 

Op het moment dat je iets voelt, kan je vaak  

niet direct terecht bij een arts.  

Een app heb je altijd op zak. 

 

 

 

Levens redden 

In 2022 staat er opnieuw een operatie gepland voor Jeroen. Omwille van Corona werd zijn operatie al 

meermaals uitgesteld. Dit zorgt natuurlijk voor bijkomende stress en frustratie. “Gelukkig is mijn ziekenhuis 

ook gelinkt aan Fibricheck. Je account wordt gelinkt aan het systeem van het ziekenhuis waardoor de 

resultaten ook onmiddellijk worden doorgegeven aan het ziekenhuis. Je kan de app dan ook gratis gebruiken 

op voorschrift van de arts. Dit wist ik niet.” Jeroen heeft op dit moment een betalend jaarabonnement voor 

FibriCheck, maar dat vindt hij geen probleem. “Deze app redt levens, dan is 50 euro per jaar niets”. 

De nadelen 

“Het risico voor de patiënt is dat je er obsessief mee kan bezig zijn. Je maakt je zorgen en je kan op elk moment 

even de app openen om toch nog eens extra te screenen.” Daarom heeft Jeroen voor zichzelf grenzen gesteld. 

Hij gebruikt de app 1x per dag ’s ochtends bij het ontbijt en opent daarna de app niet meer voor de rest van 

de dag.  
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Verdere digitalisatie 

“Ik ben een groot voorstander van dit soort digitale oplossingen, maar op 2 voorwaarden: Patiënten moeten 

voldoende kennis hebben om verstandig met deze apps om te gaan. We moeten proberen voorkomen dat 

apps en constante monitoring een obsessie worden. Daarnaast is het volgens mij belangrijk dat patiënten de 

juiste apps gebruiken. Er zijn heel wat apps en tools (zoals bv horloges) op de markt die geen correcte 

gegevens registreren, maar zich wel profileren als medische tool. Als patiënt is het zeer moeilijk om 

onderscheid te maken tussen welke tools correct medisch advies geven en welke niet.” 

“Van mij mag de overheid projecten zoals deze nog meer subsidiëren. Deze app redt letterlijk mensenlevens. 

Het zorgt voor een ongelofelijke geruststelling bij zoveel mensen en het spaart enorm veel consultaties en 

ziekenhuisbezoeken uit. De Vlaamse en Federale overheid zouden veel meer gebruik moeten maken van 

digitalisatie en doeltreffende apps als deze meer promoten. Het zou ons volgens mij enorm veel kosten in de 

gezondheidszorg besparen.” 

Maar niet iedereen zit op datzelfde spoor. “Ik vermoed dat sommige artsen digitale apps en tools nog te veel 

als concurrentie beschouwen. Er kunnen heel wat consultaties en onderzoeken in het ziekenhuis uitgespaard 

worden door het gebruik van deze apps waardoor de job van de arts deels kan verandereren. Niet elke arts is 

daar klaar voor.” 
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HET VERHAAL VAN GUNTER 

Op 3-jarige leeftijd werd Gunter gediagnosticeerd met atopische dermatitis en chronische longproblemen. 

Vandaag noemt men dit ook een type 2 inflammatie. Dit is een abnormale immuunrespons die ervoor zorgt dat 

het immuunsysteem overmatig reageert op normale prikkels. De symptomen zijn heel variërend van patiënt tot 

patiënt. De meest voorkomende gevolgen van Type 2 inflammatie zijn atopische dermatitis (eczema), allergische 

rhinosinusitis en bepaalde vormen van astma. Bij Gunter uit deze aandoening zich vooral in eczeem en 

voedselallergieën.  

“Ik herinner mij dat ik in het 5de-6de leerjaar gemiddeld 3 maand per jaar school miste omwille van mijn ziekte. 

Ik verbleef ook een periode in het zeepreventorium in de Haan en ik moest regelmatig opgenomen worden in 

het ziekenhuis. Dit was enorm isolerend als kind. “Voor Gunter is het een constant evenwicht zoeken in gezond 

leven en uitlokkende situaties te vermijden om zo zijn symptomen onder controle te houden.  

Cultuur 

Rond de leeftijd van 30 jaar kreeg Gunter er plots heel wat voedselallergieën bij. “Dit was een zeer moeilijke 

periode in mijn leven. Er was een grote schrik voor de reactie van mijn lichaam bij alles wat ik at. Dit zorgde 

voor een grote onzekerheid en een enorme zoektocht naar wat er nu precies aan de hand was. We hebben 

als Belgen een cultuur die draait rond eten en drinken. Voor veel mensen is dit de normaalste zaak van de 

wereld. Voor patiënten met verschillende voedselallergieën is het helemaal niet zo ontspannend om uit eten 

te gaan. Je moet constant waakzaam zijn over wat je eet. Het gevolg is dat ik restaurantbezoeken ga 

vermijden.” Ondertussen gaat het weer beter met Gunter. Al blijft het natuurlijk een onzekere toekomst en 

een continue zoektocht naar de juiste levensbalans.  

Eigen ontwikkeling 

Door zijn achtergrond in IT en zijn werk als bestuurder van een patiëntenorganisatie, kwam hij op het idee om 

zelf een app te ontwikkelen voor patiënten met atopische dermatitis. “Een aantal jaar geleden heb ik 

ondervonden dat er bij de arts zeer beperkt gebruik gemaakt werd van digitalisering. Terwijl ik in mijn 

dagelijkse leven al constant apps gebruikte voor allerhande zaken. Ondertussen zie ik wel al wel wat 

verbetering.” De aanleiding voor Gunter was omdat er een groot praktisch probleem is voor patiënten met 

chronische aandoeningen binnen ons gezondheidszorgsysteem. De arts is niet altijd beschikbaar op de 

momenten dat je hem/haar nodig hebt. Er is een enorm tekort aan huisartsen en specialisten. Dit zorgt voor 

lange wachttijden. Combineer dit met een wereldwijde pandemie en de wachtlijsten worden eindeloos lang.  

“Er wordt maar al te vaak doorverwezen naar een spoeddienst of een huisartsenwachtpost waar men niet 

voldoende op de hoogte is van uw medische geschiedenis.” 

De app, genaamd eDerma, is nog niet volledig af. Gunter werkt samen met een klein team parttime aan de 

app en met een beperkt budget. Het is een app specifiek voor patiënten met atopische dermatitis en de meest 

voorkomende co-morbiditeiten. De app wordt ontwikkeld door patiënten zonder winstbejag. Op deze manier 

wenst Gunter de noden van de patiënt altijd voorop te kunnen plaatsen. “Er zijn wel wat apps beschikbaar, 

maar vaak zijn deze niet medisch gecertificeerd. Veel van die apps hebben ook als doel om data van de 

patiënten te verzamelen of een bepaald product in de kijker te zetten.” 

Patiënt gedreven 

De belangrijkste kenmerken van patiënt gedreven apps zijn volgens Gunter opgebouwd rond de relatie 

arts/patiënt, met tools om zichzelf te beoordelen en te monitoren, de mogelijkheid om eigen data bij te 

houden, met een gepersonaliseerde aanpak en correcte informatie voor de patiënt over zijn of haar 

aandoening. 

“Sinds ik de app gebruik heb ik zelf meer inzicht gekregen in mijn ziektebeeld. Zo ontdekte ik een link tussen 

een bepaalde voeding en aanzienlijk meer last van mijn symptomen. En dit simpelweg door het bijhouden 
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van informatie in de app. Ik heb ook ingezien dat ik soms niet zo’n ‘goede’ patiënt ben. Therapietrouw is niet 

altijd evident. Zeker niet voor patiënten met een chronische aandoening. De app confronteert mij hiermee en 

motiveert mij om mijn symptomen en behandeling goed op te volgen.”  

 

 

 

Therapietrouw is niet altijd evident.  

Zeker niet voor patiënten met een chronische  

aandoening. De app confronteert mij hiermee en  

motiveert mij om mijn symptomen en behandeling  

goed op te volgen. 

 

 

 

Reacties van artsen 

Volgens Gunter is er een grote verscheidenheid tussen de artsen onderling. Sommige artsen zijn heel positief 

over het gebruik van bepaalde apps terwijl anderen nog eerder weigerachtig zijn. “Er is vooral een groot 

probleem in de tijdsbesteding. Sommige artsen zien de app als alweer een extra systeem om te leren 

gebruiken en te integreren. Ze hebben vaak schrik dat men er extra tijd in zal moeten steken waarvoor men 

niet vergoed wordt.”  

Daarom is het belangrijk voor Gunter om zijn app te kunnen koppelen of integreren in het EPD (elektronisch 

patiëntendossier). Op deze manier kan de arts tijd en moeite besparen. 

Wat de toekomst brengt 

“Er is momenteel een tekort aan beschikbare tijd voor patiënten. Als we apps gaan gebruiken zal er uiteindelijk 

meer tijd vrijkomen voor patiënten, maar eerst moeten er meer artsen tijd maken om met deze tools te leren 

werken en ze te integreren in hun praktijk.”  

“De zorg van de arts, die nu vaak nog verbonden is aan de fysieke infrastructuur van een ziekenhuis, mag van 

mij meer geïntegreerd worden in het privéleven van de patiënt. Monitoring van thuis uit, met het behoud van 

contact, controle en interactie met de zorgverleners.” Op deze manier kan de patiënt zelf ook de controle 

behouden en meer inzichten krijgen. 

“Het subjectieve gevoel van iemand te hebben die bezorgd is om uw gezondheid, zorgt voor meer 

therapietrouw en betere resultaten. Dit moet natuurlijk op de juiste manier met behoud van alle 

patiëntenrechten en waarin de patiënt in controle is en samen met zijn of haar arts werkt aan gezondheid, dat 

is volgens mij ‘the way to go’.” 

Meer samenwerking 

“Ik pleit graag voor meer samenwerkingen in de gezondheidszorg. Zowel intern tussen zorgverleners 

onderling, maar ook met de overheid, tussen start-ups en grotere bedrijven.  Er wordt nogal te vaak naar 

elkaar gekeken als concurrentie. Meer vertrouwen en betere samenwerking met duidelijke spelregels zou de 

digitale transformatie in de gezondheidszorg alleen maar ten goede komen.”  
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IN HET KORT: SITUERING 

Wat verstaan we onder Digitale Transformatie? 

We spreken van digitale transformatie wanneer technologie gebruikt wordt om de manier waarop een 

organisatie werkt en waarde creëert te verbeteren, ingegeven door een veranderende omgeving waarbinnen 

de organisatie opereert.  

Technologie als ‘enabler’ van Digitale Transformatie 

Er is een breed scala aan digitale technologieën die digitale transformatie mogelijk kunnen maken. Enkele van 

de meest voorkomende zijn cloud computing, big data, data analytics, artificiële intelligentie (AI) en het 

Internet of Things (IoT). Technologie is enkel het middel en nooit het doel op zich. 

Drivers voor Digitale Transformatie binnen de gezondheidszorg 

De gezondheidszorg zit in de perfecte storm om digitaal te transformeren. Belangrijke drivers hiervoor zijn: 

veranderingen in de regelgeving, de noodzaak om meer te doen met minder, inzetten op preventie, Value 

Based Healthcare, sociale determinanten, population health, verandering in de verschillende lijnen van zorg, 

toegenomen patiëntenvraag, tele scenario’s, de data-explosie en de opkomst van “consumerism”.  

In welke domeinen situeert Digitale Transformatie zich binnen de gezondheidssector? 

Drie belangrijke domeinen waar digitale transformatie een verschil maakt zijn: 

1. Patiëntenzorg en patiënten “outcomes” verbeteren 

2. Operationele efficiëntie verhogen van de zorgorganisatie 

3. Creëren van nieuwe inkomstenstromen voor de zorgorganisatie 

Algemene principes van Digitale Transformatie 

Er zijn enkele algemene principes die alle organisaties in de gezondheidszorg kunnen volgen bij het 

ontwikkelen van een digitale transformatiestrategie:  

1. Definieer uw doelen: Wat wilt u bereiken met digitale transformatie?  

2. Beoordeel uw huidige staat: Waar begint u? Welke digitale technologieën gebruikt u momenteel, en 

hoe goed werken ze? Welke hiaten bestaan er in uw huidige staat die digitale transformatie kan 

helpen oplossen?  

3. Identificeer uw doelstaat: Hoe ziet uw ideale toekomstige staat eruit?  

4. Ontwikkel een stappenplan: Hoe komt u van uw huidige staat naar uw doelstaat?  

5. Implementeer en itereer: Digitale transformatie is geen eenmalige gebeurtenis. Het is een 

doorlopend proces dat in de loop van de tijd voortdurend moet worden aangepast en verbeterd.  

Om een organisatie succesvol doorheen een digitale transformatie te leiden dient de leidinggevende volgende 

elementen als essentieel te (h)erkennen:  

1. De noodzaak van digitale transformatie te omarmen  

2. Duidelijke visie en strategie voor digitale transformatie  

3. De noodzaak om een wendbare en responsieve organisatie op te bouwen 

4. Het belang van het betrekken van de hele organisatie bij het digitale transformatieproces 
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IN HET KORT: INZICHTEN UIT DE SECTOR 

Succesvolle innovatie start kleinschalig 

• Pilootprojecten: Streef naar een lean innovatie systeem waarin je experimenteert. Gefocuste testprojecten 

leveren zoveel belangrijke data en inzichten, die je helpen de meerwaarde te bewijzen.  

• Digitale quick wins kunnen snel mensen binnen een organisatie laten proeven van de voordelen van een 

digitale oplossing. Op die manier kan je gradueel verder het pad van de digitalisering verderzetten binnen 

een organisatie en dit met medewerking van iedereen.  

• Vaak hangt de digitale appetijt af van de medische discipline waar een zorginstelling op inzet. Die inzet 

creëert namelijk op zijn beurt ook een draagvlak voor innovatie en digitalisatie. 

• Er moet gestreefd worden naar een ‘everybody-wins’ oplossing voor alle betrokken partijen. 

• Het is de combinatie van data, een voorspellend model dat gebruikt maakt van AI, en best-practices die 

een krachtige combinatie vormen om verbeteringen te implementeren. 

• Breng lokale noden in kaart en vertaal de meest geschikte (internationale) technologie naar de plaatselijke 

markt. 

• Een organisatie kan zelf niet alles doen en als de expertise intern ontbreekt wordt er met externe partijen 

samengewerkt.  

• Hiervoor moet er vertrouwen zijn tussen alle partijen.  

• Een organisatie moet curator zijn van oplossingen (zowel intern als extern) voor de patiënt dus 

samenwerkingen zijn cruciaal. 

• Wacht niet op beslissingen van een overheid om acties te ondernemen, want dan loop je achter de feiten 

aan op vlak van digitalisatie. 

Customer Experience als onderscheidende factor 

• De digitale innovatie moet gedreven worden vanuit de patiënt en hun noden.  

• Streef naar een geïntegreerd aanbod waar de patiënt centraal staat.  

• Zorg voor een positieve impact op de patiëntervaring.  

• Een cultuur die aandacht heeft voor de patiënten ervaring is belangrijk voor de adoptie van technologie 

die een impact heeft op die ervaring.  

• De focus op patiënten moet deel uitmaken van de organisatiestrategie, want dan pas wordt de cascade 

naar beneden eenvoudiger.  

Talent binnen de organisatie 

• Je hebt een team nodig dat complementair is. Een goede mix, qua leeftijd, achtergrond, opleiding, skills  

en persoonlijkheden. Betrek zeker ook de clinici in de digitale transformatie. 

• Zorg ervoor dat de profielen die betrekking hebben op customer experience intern in je organisatie zitten.  

• In house klinische expertise is voor een organisatie erg belangrijk als je de gezondheidszorg wil 

benaderen.  

Creëer een innovatiecultuur binnen de organisatie 

De voorwaarde om succesvol te digitaliseren: 

• Een ondernemend klimaat in de organisatie.  

• Ruimte bieden om fouten te maken. Je mag met je gezicht tegen de muur lopen mentaliteit.  

• Innovatie houdt inherent een risico in, de organisatie moet beseffen dat niet elke innovatie succesvol zal 

zijn.  

• Mensen moeten zich veilig voelen om met nieuwe processen, tools, en mechanismen aan de slag te gaan. 

• De visie moet niet enkel duidelijk zijn op het hoogste niveau maar ook uitgedragen worden in de rest van 

de organisatie. Daarom is het belangrijk om iedereen binnen de organisatie te betrekken. 
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IN HET KORT: INZICHTEN VAN DE PATIËNT 

Enorme technologische vooruitgang 

• In een periode van slechts enkele jaren zijn er op bepaalde gebieden van de gezondheidszorg enorme 

vooruitgangen gemaakt. Het registreren en bijhouden van patiënten data geeft de mogelijkheid om 

trends te ontdekken in een ziektebeeld of behandelplan. Dit was enkele jaren geleden veel moeilijker.  

• Als patiënt heb je nu een groter gevoel van controle door een continue meting van gezondheidsdata. 

• De apps kunnen interessante visuals, voorspellingen en statistieken weergeven gebaseerd op mijn 

patiënten data.  

• Je hebt je eigen data letterlijk in handen, ondersteund met inzichten via een app en je kan als patiënt je 

acties hierop afstellen.  

• Technologie kan enorme boost geven in de levenskwaliteit van heel wat patiënten. 

• Dankzij gepersonaliseerde data zou ook de arts ook in staat moeten zijn om het zorgpad per patiënt te 

gaan optimaliseren.  

• De patiënt neemt nu al meer actief deel aan zijn zorgtraject. 

• De app confronteert en motiveert mij om mijn symptomen en behandeling goed op te volgen. 

 

Uitdagingen die innovatie in de weg staan 

• Het ziekenhuis is nog niet helemaal klaar om innovatief te werken.  

• Daarnaast is het ook een mindset die moet veranderen bij het ziekenhuispersoneel.  

• Terwijl software/apps eigenlijk al heel veel kunnen, wordt er in veel ziekenhuizen nog te weinig aandacht 

aan gespendeerd. 

• Net als onder het ziekenhuispersoneel zijn er ook tussen de patiënten zelf nog enorme verschillen. Niet 

iedereen kan even goed om met de snelle transformatie.  

• Sommigen artsen zijn erg gemotiveerd om innovatie te integreren in hun dagelijkse werk, maar voor een 

echte transformatie moet heel het ziekenhuis natuurlijk meewerken  

• Er is geen eensgezindheid tussen de verschillende zorgverstrekkers in het ziekenhuis op vlak van het 

gebruik van innovatieve apps  

• Sommige artsen zien apps als alweer een extra systeem om te leren gebruiken en te integreren en dat 

kost natuurlijk tijd en moeite. 

• Meer vertrouwen en betere samenwerking met duidelijke spelregels zou de digitale transformatie in de 

gezondheidszorg alleen maar ten goede komen. 

• Patiënten zelf moeten voldoende kennis hebben om verstandig met deze apps om te gaan.  

• Het is daarbij belangrijk dat patiënten de juiste apps gebruiken. 
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