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Het jaarlijkse platform voor 500+ beslissers uit de mHealth sector

Congres & iZone 8 oktober 2015 � Media Plaza Utrecht

www.mobilehealthcare.nl          #mhealthcongres

09:00 Ontvangst 

09:30 Opening dagvoorzitter
 Prof. Dr. Leonard Witkamp, Bijzonder Hoogleraar Telemedicine, AMC Amsterdam, directeur KSYOS TeleMedisch Centrum en voorheen dermatoloog

09:35 KEYNOTE: mHealth en de rol van de Nederlandse overheid
 “Mobiele gezondheidszorg is vol groeikansen. De inzet van technologie in de zorg biedt voordelen zoals meer vrijheid, zelfredzaamheid en veiligheid  
 voor de patiënt en een oplossing voor de stijgende kosten in de zorg.”
 Edith Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

09:55 Primeur: aanbieding eHealth-monitor 2015 aan Minister Edith Schippers 
 Dr. Lies van Gennip, Directeur, Nictiz
 Dr. Roland Friele, Adjunct-directeur, Nivel 

10:00 eHealth, de stand van zaken – kernpunten eHealth-monitor 2015
 •  Primeur: hoor als eerste de actuele cijfers uit de eHealth-monitor 2015 van Nictiz en Nivel
  •  Kernachtige samenvatting van de hoofdlijnen van het nieuwe rapport, waarvan de inkt nog nat is
  •  De actuele stand van zaken over het gebruik van eHealth onder zorggebruikers en zorgverleners
 Johan Krijgsman, Manager Monitoring en TrendITion, Nictiz

10.20 De ‘virtuele specialist’ aan boord
 •  Health Platform Telemedicine verbindt de medisch specialist met ambulance, huisarts en patiënt
  •  Resultaten pilot met Ambulancediensten
  •  Draagt Telemedicine bij aan het verkleinen van risico’s en/of verbetering kwaliteit en effi ciency?
 Drs. Dirk Peek, Anesthesioloog-Pijn Specialist, St Jans Gasthuis Weert
 Drs. Sebastiaan Alves, Business Development Healthcare, Hewlett-Packard 

10.40 Koffi epauze

11.15 Maak s.v.p uw keuze uit een van de indepth-sessies, z.o.z.

14.45  Theepauze

15.20 Hoe the Internet of Things en de Zorgmarkt elkaar (gaan) vinden
 •  Visie KPN op mHealth
 •  Ontwikkeling van The Internet of Things
 •  Hoe gaat dit invloed hebben op de Zorgmarkt?
 Vinood Mangroelal, Sales Director Healthcare, KPN Zorg 
 Armijn Spreitzer, Director, KPN IoT

15.40 KEYNOTE: De fi nanciering van mHealth: het perspectief van de zorgverzekeraars
 Mr. André Rouvoet, voormalig minister en Kamerlid, was o.m. vice-premier in het kabinet Balkenende 4. Hij vervult diverse bestuurlijke en   
 toezichtsfuncties en is onder meer voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland en lid van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW

16.15 KEYNOTE: Data that Heals – Why Big Data is a Big Deal for Mobile Healthcare
 •  The Defi ning Qualities of Big Data
  •  How Big Data means Personalized Medicine
 •  Big Data in Health Care, and the Core Role of Mobile Healthcare
 Big Data Guru: Viktor Mayer-Schönberger, author of the international best-seller Big Data, professor Oxford University and Harvard University

17.00 Borrel

18:00 Einde

Digitale syllabus
Vanaf 12 oktober 2015 kunt u de digitale syllabus downloaden
via www.mobilehealthcare.nl 
Wachtwoord: MOBH2015

Download mhealth2015 
voor het actuele programma
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Theepauze

De cliënt in regie met het mijnCaress 
Cliëntportaal
• De cliënt en mantelzorgers in regie: 
 wat betekent dat?
• Hoe bied je cliënten en mantelzorgers meer   
 inzicht en zeggenschap in het zorgproces?
• Ervaringen en tips van de projectleider   
 Cliëntportaal binnen BrabantZorg
Désirée Hobbelen, locatiemanager en 
projectleider Cliëntportaal, BrabantZorg

Future Directions for Mobile Health 
in Clinical Practice 
(sessie in Nederlands)
The rapid evolution in consumer electronics, 
mobile technology and data communication will 
bridge the gap between the medical and the 
digital revolution and change the way we deliver 
health care in the future. Pieter is pioneering the 
use of the internet, smartphones and wearable 
devices to follow up on patients outside the 
hospital. Z.O.L has several hundred cardiac 
patients monitored by their “clinical call center” 
and is one of the largest in Belgium. 
Prof. Dr. Pieter M. Vandervoort, cardiologist 
Ziekenhuis Oost-Limburg (Belgium), co-founder 
of the Mobile Health Unit@Hasselt University

Stop innovatie. Begin met de juiste 
combinatie
• Binnen de zorg zijn er veel pogingen tot
 innovatie en het toepassen van nieuwe 
 technologie.
• Startup’s met een goed idee, corporates met 
 schaal en investeerders met funding spelen 
 allemaal een rol op dit platform.
• YEP “Your E-health Platform” is een initiatief 
 dat de juiste partijen bij elkaar wil brengen om 
 echte verandering teweeg te realiseren.
• Gerenommeerde partijen als google, amazon, 
 zorginstellingen en fi nanciële middelen 
Mark Brands, Directeur Invideu / Founder YEP
Valentijn de Jong, Managing Partner Acato / 
Founder YEP

Cyber Security in Healtcare 
• We will take a look at today´s threat landscape 
 and security situation in healthcare environments
• Based on the analysis and cases we will come  
 with recommendations and prioritized solutions 
• This will provide guidance for the stakeholders  
 in this fi eld, both from a management and IT   
 perspective 
Tom-Martijn Roelofs, Associate Partner, IBM 
Security

eHealth-monitor: de verdieping
• Duik de diepte in met de makers van de   
 eHealth-monitor 2015
• Wat is de actuele stand van zaken wat betreft  
 de verspreiding van eHealth in Nederland
• Wat vinden patiënten, huisartsen, medisch   
 specialisten en bestuurders?
Johan Krijgsman, Manager Monitoring en 
TrendITion, Nictiz
Judith de Jong, programmaleider, NIVEL

Hoe mobiele toepassingen een belangrijke 
rol kunnen spelen in de zorgverlening
• Wearables als serieuze zorgtoepassingen
• Meer fl exibiliteit en cliëntgerichtheid door apps
• Hoe faciliteer je zorg op afstand
Bianca Vlaskamp, Projectadviseur, Zorggroep 
Sint Maarten
Robbert Post, Business Manager, Winvision

Let op! 13.20 - 13.40

TedTalk: Verbeter je sociale leven: 
behandeling van paranoia en sociale angst 
met Virtual Reality
• Overwin je angst in een virtuele winkelstraat
• Maak kennis met de eerste behandelervaringen
Drs. Maarten Vos, klinisch psycholoog, UMCG 

Let op! 13.40 - 14.00

TedTalk: Echografi e in de huisartsenpraktijk
• Handheld echosysteem
• Echo in de praktijk en aan huis
• Een blik in de toekomst
Henna Tuinfort, huisarts, huisartsenpraktijk 
HACUSERK

Succesvol eHealth opschalen met blended 
care
• Het beste van twee werelden: eHealth in   
 combinatie met persoonlijk contact
• Patiënt-relatiemanagement en eHealth
• Behandeldata inzetten voor het verbeteren
  van behandelingen
Joris Moolenaar MSc, Directeur, Karify

De nieuwe dimensie van veiligheid die 
realtime diagnotisering gecombineert met 
het on-line monitoren van het welzijn van 
zorgcliënten
• 24/7 Betrouwbare veiligheid op maat met   
 medisch gevalideerde informatie
• Meer comfort tegen aanzienlijk minder   
 zorgkosten
• Lage periodieke vergoeding zonder   
 noodzakelijke investeringen
Peter Derks, Managing Director, Mopas 
Monitoring Systems 
Richard Houben, Scientifi c Director, Applied 
Biomedical Systems

Interoperabiliteit de patiënt, de arts en het 
‘mobieltje’
• In de Zorg dient elk systeem of apparaat 
 met elkaar te communiceren en interacteren: 
 interoperabiliteit
• Bij interoperabiliteit van medische data voor 
 en door patiënten en zorgverleners, heeft het 
 mobiele device een toenemende rol;
• Hoe maak je de medische data veilig, snel en in 
 juiste context beschikbaar;
Martijn Bakkers, Commercieel Directeur, 
Meddex

Mobile technologie innoveert 
tevredenheidsonderzoeken
• Mobiele realtime feedback van patiënten
• Reageren naar patiënt en verbeteracties delen  
 via app
• Patiëntwaarderingen integreren in dagelijkse  
 werkprocessen
Bregje Strijbos-Schiphorst, Operationeel 
Manager Spoedeisende Hulp,
RadboudUMC

De opkomst van mobile betalen in de zorg
• Het belang van mobile betrokkenheid van   
 eindgebruikers
• Hospitality als inkomstenbron
• Monitizing de Ziekenhuis App
Ger Thijssen, Manager Zorgsector, CM

AUDITORIUM FLASH GLOW

Lunch 12.30 tot 13.30
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Spoedeisende Hulp: SEH of SEmH
• mHealth bij de zorg voor de acute patiënt
• Reacties van patiënten
• Voorbeelden uit de praktijk
Michiel Tebbes, SEH-arts KNMG, Deventer 
Ziekenhuis

Meander MC’s digitale patiënt interactie
• Patiënten Portaal
• Mobile Patiënten App
• Interactieve, intelligente formulieren
Vincent van Luling, Director Digital & ICT, 
Meander Medisch Centrum
Bert Mooij, Directeur, Funatic

Verander nu toch eens!
Zelfmanagement chronisch zieken?
• Verander je kijk op je werk als zorgverlener
• Verander de (fi nanciële) prikkels in onze 
 zorgketen
• Verander de levensstijl van de patiënt door de 
 inzet van een medisch service center.
Tonnie Vogel, Innovatie manager, Sensire 

Eliminatie van het medisch specialistisch 
consult?
• Digitaal consult door visualisatie, 
 communicatie en proces integratie.
• Praktijkervaring Maag-darm-lever afdeling   
 RadboudUMC
• Een beter voorgelichte patient en tijdswinst 
 voor het ziekenhuis: De perfecte business   
 case!
Cariline Roosen, Specialistisch 
verpleegkundige, RadboudUMC
Peter Krol, Business development manager, 
Medify

Samen brainstormen over cliëntvriendelijke, 
veilige en effi ciëntere zorg!
• Interactieve sessie met veel    
 praktijkvoorbeelden en stellingen
• Hoe zetten we samen innovatie in om zorg
 cliëntvriendelijker, veiliger en effi ciënter te   
 maken?
• Hoe zorgen we dat ICT in de zorg echt   
 toekomst vast is?
Bas Baars, Marketing Director, Northern Europe, 
Mitel
Wilco van Dijk, Business Development Director, 
Mitel

Spelen met de zorg van morgen (Max. 18 p)
– trends in eHealth
• Welke trends en eHealth-ontwikkelingen   
 komen er op de zorg af?
• Hoe zie jij de toekomst? Welke trends gaan 
 volgens jou de grootste impact hebben op de 
 gezondheidszorg?
• Interactieve sessie over digitale ontwikkelingen 
 in de zorg
Karin Oost en Arina Burghouts, adviseurs 
eHealth, Nictiz

Serious gaming voor medical 
professionals: game changer of spelletje?                                                                                                                          
• Presentatie over de ontwikkeling, uitrol en 
 gebruik van de abcdeSIM serious games zowel 
 binnen als buiten Erasmus MC                                       
• Voorwaarden voor succes en lessons learned                                                                                                                                          
• Co-creatie als model voor product ontwikkeling                                                                                                                                     
• Next steps                                                                                                                                            
Lex van Loon Msc, CTO VirtualMedSchool en 
PhD RadboudUMC / UTwente

Games for health, wat zijn het en wat kun 
je ermee?
• Stand van zaken naar aanleiding van   
 onderzoek door de EBU, 
• Defi niering over wat wij verstaan onder games  
 for health 
• Ontwikkeling : kansen en belemmeringen voor  
 zorg organisaties, gemeenten en ondernemers
Willem-Jan Renger, hoofd Studiolab Games & 
Interactie 
Jelle van der Weijde, domein manager Gezond 
Economic Board Utrecht

Hoe ontwikkelen Nederlandse ziekenhuizen 
hun zorgapps?
Resultaten onderzoek naar app ontwikkelingen, 
resulterend in een online database van 
custom made apps in opdracht van ruim 100 
ziekenhuizen. 
Hoe pak je app development aan? Voor welke 
platformen kies je? Worden applicaties door 
de interne ICT-afdeling ontwikkeld, of samen 
met externe app-ontwikkelaars? En zijn er 
koppelingen met interne systemen (ZIS, EPD) of 
externe consumentenplatformen mogelijk?
Jan Jacobs, founder, SmartHealth 

Behandelpad App: de juiste informatie op 
het juiste moment
• Effectief, interactief informeren van patiënten  
 over hun behandeling
• Familie en vrienden ook deelgenoot maken van 
 de behandeling
• Winner Dutch Interactive Award 2015 / Finalist 
 Health App Award 2015
Thomas Timmers, Directeur, Interactive Studios                                                                                                                                          
Klaas van der Heijde, Orthopedisch chirurg, 
Kliniek ViaSana

SPARK BREAKOUT 2 MEDIA ARENA

Lunch 12.30 tot 13.30
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SmartHealth Interactieve Health App Clinic 
Deze sessie is bedoeld voor zorgaanbieders, 
ICT-managers of innovatiemedewerkers die 
plannen hebben om voor hun instelling een of 
meerdere zorg apps te (laten) ontwikkelen. In 
een intensieve interactieve sessie kunt u vragen 
stellen aan experts en kennis uitwisselen met 
collega’s. De aanwezige coaches kunnen u 
onder leiding van Jan Jacobs van SmartHealth 
alles vertellen over de volgende gebieden:
• make or buy, wat kost de ontwikkeling van 
 een app
• veiligheid, privacy, certifi cering
• design en usability
• implementatie in de organisatie
Jan Jacobs, founder, SmartHealth

Let op! Aanvang: 13:00 - Einde: 14:10  
(Max. 25 p)

Workshop: 
Bouw een Internet of Things oplossing in een uur                                                                                                                                              
Je kent wellicht het voorbeeld van de slimme 
vuilnisbak die een bericht stuurt als hij vol is 
zodat de ophaaldienst rijdt wanneer het nodig 
is. Dit bespaart kosten en zorgt voor schonere 
stad. Maar wat is er nog meer mogelijk? Kom 
naar de workshop van de IoT Academy en 
ontdek wat je zélf met Internet of Things kan.                                                                                                                                           
Jurjen Lengkeek, Founder, IoT Academy                                                                                                                                          
Maaike Anema, Manager, IoT Academy

IoT Academy mede aangeboden door KPN

eHealth in de huisartsenpraktijk: 
Hoe begin je ermee? Waar loop je 
tegenaan?
• Een eerlijk verhaal over eHealth in de
 huisartsenpraktijk met successen én   
 mislukkingen
• Hoe laat je patiënten en zorgverleners samen 
 de koers voor eHealth bepalen? En wat levert 
 het op? 
• Een kijkje in de keuken: gerealiseerde 
 doelstellingen, dilemma’s, keuzemomenten 
 en succesfactoren
Doortje Boshuizen, Senior adviseur, Vilans 
Carola van Maris, Ketencoördinator, Zorggroep 
Rijncoepel

NEXUS / MOBILE, meer dan een paar apps
• platform-overstijgend mobile device   
 management
• special apps, zoals voor wondzorg, artsen,   
 verpleegkunde en prestatiebeheer
• uniform beheer van alle apps, met   
 gewaarborgde veiligheid
• in-house app store 
Cathelijn Knol, presales consultant NEXUS 
Nederland
Bernard Bresser, product marketing manager 
NEXUS Nederland

Let op! Aanvang: 11:15 - Einde: 12:30 

Healthcare in een exponentiële wereld
• Welke technologische ontwikkelingen gaan 
 invloed hebben op de (mobile) healthcare   
 industrie en hoe speelt u daar op in?
• Wat gaan 3D printing, Internet of Things, 
 Robotics en Artifi ciële intelligentie voor impact 
 hebben op uw huidige werkzaamheden?
• Hoe zit het met alle security en privacy issues 
 die daarbij komen kijken?
Alexandre Janssen, Head of Innovation, 
Deloitte EMEA
Rob Peters, verantwoordelijk voor de 
businessline Assuring Medical Apps, Deloitte 
Innovation

Naar transparante zorg met open 
patiëntportaal
• UMC Utrecht met uitgebreid patiëntportaal   
 voor alle patiënten
• Alle gegevens real-time beschikbaar                                                                                                                                      
• Interactie met e-consult, vragenlijsten en chat
Jan Christiaan Huijsman, programmamanager 
vernieuwing zorg ICT, UMC Utrecht

E-Health binnen de Jeugdhulp; een 
voorbeeld uit de praktijk
• Het E-Health Warenhuis binnen Timpaan   
 Onderwijs
• Dyslexie en Psychosociale Problematiek
• E-Health ontwikkelen, aanbieden en beheren
Frank Verhoef, directeur, NewHealth Collective
Laura Kroon, orthopedagoog, Timpaan Support

SHUTTLE  (clinics, max 24 p.) ROUND CONTROL (max 25 p.) BEAM 
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mHealth ontketent/d!
• integraal gekoppeld cliëntportaal tussen   
 organisatie, EPD en ROM
• data, behandelrelatie en –plan uitwisseling, 
 op alle devices 
• cliëntportaal transparant en fl exibel in te richten
• gewaarborgde veiligheid
John Kuin, informatiemanager, Accare kinder- 
en jeugdpsychiatrie
Marc Sterenberg, commercieel directeur, 
NEXUS Nederland

SKY 2  (max 26 p.) 

Lunch 12.30 tot 13.30
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Partner worden 2016?
Neem contact op met Igor Dirkx: 
e-mail: i.dirkx@sbo.nl / Tel: 040 - 2 974 872



Event App - Programma

Download nu de Mobile Healthcare App, zo heeft u altijd een up-to-date programma en kunt u 
uit de meer dan 30 indepth-sessies, uw eigen programma samenstellen.  
> Netwerken: vind gemakkelijk nieuwe of bekende contacten en sla ze op. 
 Binnen de App kunt u ook berichten sturen om in contact te komen.
> Wilt u weten in welke zaal een sessie plaatsvindt? De interactieve plattegrond wijst u de weg. 
> De app biedt u een up-to-date lijst van deelnemers en sprekers binnen handbereik. 
Uitgebreide informatie en contactgegevens over de partners staan in de app. 
De interactieve plattegrond wijst u de weg naar de stands.   

Partners:

corporate mobile messaging

- clarifying healthcare -

Graag tot volgend jaar, 6 oktober 2016!




