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Ervaringen Zuyderland met meerjarige Europese, nationale en regionale innovatie 
projecten – gestart vanuit de behoefte van de patiënt! 

Met specifieke aandacht voor: 

 Babylonische spraakverwarring tussen zorgaanbieders en technologieontwikkelaars

 Noodzakelijke cultuuromslag zorgverleners 

 Financiële demotivatie van eHealth voor de zorgaanbieder

Waarom werkt de praktijk niet zoals de theorie beoogt!



Zuyderland: Care & Cure

Cure:
 2 Ziekenhuislocaties (Sittard-Geleen & Heerlen)
 3 poliklinische locaties (Brunssum, Kerkrade & Echt)
 Geestelijke gezondheidszorg
 Revalidatiecentrum

Care:
 Verpleeghuizen
 Verzorgingshuizen
 Thuiszorg
 Huishoudelijke hulp
 Jeugdgezondheidszorg

 Grootste werkgever van de provincie Limburg (10.000 
werknemers)

 Topklinisch ziekenhuis
 Een van de grotere niet-academische ziekenhuizen
 22 locaties
 Omzet van €750 miljoen per jaar



Vooravond technologische revolutie in de zorg!
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Impact is zeer groot!
Thuisarts.nl

• Website van Nederlands Huisartsengenootschap (NHG)
• 2012 t/m 2014: in 3 jaar een afname van telefonische en korte consulten 

van 12 %
• Bij toename bezoek website een afname van consulten

Vervolgonderzoek naar kosteneffectiviteit – besparing van miljoenen



Samen beslissen
Gezamenlijk komen tot besluitvorming tussen arts en patiënt
• 3 goede vragen als tool voor creëren bewustzijn patiënt

• Dialoogmodel t.b.v. patiënten met meervoudige complexe 
gezondheidsproblematiek 

• Keuzehulpen t.b.v. informeren over diagnose  en behandelopties 

Gemiddelde afname operaties van 10 tot 20%



Digitale vragenlijsten en koppeling met arts vanuit thuis. 

Inzet leidt tot:
• Effectievere inzet  en functiedifferentiatie van zorgverleners

Afname van poliklinische bezoeken met gemiddeld 35% 
Afname opnames van gemiddeld 45%

eCoaches

MS Coach

COPD Coach

IBD Coach

Parkinson Coach

Hartfalen Coach

Pijn Coach



Het gaat om enkelvoudige, eenvoudige technologische oplossingen. 
Informatie = sleuteloplossing!

Dit zou iedereen snel kunnen implementeren en toch zijn er 
overwegend kleinschalige en projectmatige initiatieven!

Oorzaak: 
• Noodzakelijke cultuuromslag zorgverleners
• Financiële demotivatie 

Impact is zeer groot!



Complexe technologische innovaties!
‘Het is makkelijker om een robot naar Mars te sturen dan een robot je tafel te 
laten opruimen’ (Daniela Rus, hoogleraar informatica MIT, 2017)

Robot kan standaard en herhalende taken uitvoeren. Perceptie, redenering
en interactie is te complex – Het gaat om Human Artificial Intelligence! 

Daarnaast krijg je te maken met meervoudige 
integraties van technologieën en:
• Wet- en regelgeving
• Aansprakelijkheid
• Ethische vraagstukken



De cliënt valt door toedoen van een zorgrobot, wie is er 
verantwoordelijk?
• Robot fabrikant?
• Software bouwer?
• Zorgaanbieder?
• De cliënt?

Bijv. Florida 2016; Tesla mede schuldig dodelijk ongeluk

• Nog maar beperkte wet- en regelgeving omtrent robotica
• Wet- en regelgeving raakt achterop bij de stand van de technologie
• Experimenteerwet zelfrijdende auto sinds februari 2017 (minister Schultz)

Aanpassing wet- en regelgeving

Aansprakelijkheid
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De Experimenteerwet maakt het mogelijk dat bedrijven straks een vergunning aanvragen om op de openbare weg tests uit te voeren met zelfrijdende voertuigen met een bestuurder op afstand. Testen in Nederland is sinds juli 2015 al mogelijk via een ontheffing van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), maar dan moet er altijd nog wel iemand in het voertuig zitten die de besturing kan overnemen.�De locaties en voorwaarden waaronder de tests met voertuigen zonder een bestuurder plaatsvinden, worden vooraf beoordeeld en vastgesteld door de RDW, samen met deskundigen zoals de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), de wegbeheerder en de politie. In een vergunning kan bijvoorbeeld als voorwaarde worden opgenomen dat de fabrikant maatregelen treft om andere weggebruikers te waarschuwen dat het gaat om een voertuig met een bestuurder op afstand. Om de verkeersveiligheid te borgen zou verder gedacht kunnen worden aan informatieverstrekking aan overige bestuurders over de tijden en locaties waarop zij een op afstand bestuurd voertuig kunnen tegenkomen op de openbare weg.EU meenemen in snelle ontwikkelingDe Experimenteerwet past in de ambitie van Nederland om de ontwikkeling van zelfrijdend vervoer aan te jagen. In 2015 werd het door een aanpassing van de wet al mogelijk om, onder voorwaarden, te testen met zelfrijdend vervoer op de openbare weg.�In 2016 kwam onder leiding van Nederland de ‘Declaration of Amsterdam’ tot stand, waarin alle EU-landen hun medewerking vastlegden om de ontwikkeling van zelfrijdend vervoer in heel Europa te versnellen.Grootschalige testenVorige week maakten Nederland, Duitsland, Zweden, Spanje, Oostenrijk en 21 andere EU-landen afspraken om zo snel mogelijk samen grootschalige testen met zelfrijdende voertuigen op te zetten. Het gaat onder meer om testen met truck platooning en voertuigen die via datacommunicatie met elkaar op de automatische piloot rijden. De eerste tests zullen naar verwachting eind dit jaar of begin 2018 plaatsvinden. De landen en fabrikanten spraken ook met elkaar af dat zelfrijdend vervoer grensoverschrijdend mogelijk moet zijn in 2019.



Ethische vraagstukken
“Artificial intelligence is the future, not only for Russia, but for all humankind. It 
comes with opportunities, but also threats that are difficult to predict. Whoever 
becomes the leader in this, will become the ruler of the world.” 

Vladimir Poetin

Elon Musk
Voorman Tesla, drong onlangs aan bij de VN voor regelgeving 
omtrent de ontwikkeling en inzet van AI wapens



LIVING LAB CARE HOOGVELD 

COMMUNITY CONCEPT



LIVING LAB CARE 
HOOGVELD



Living Lab care: community concept Hoogveld

• Mensen ontmoeten mensen
• Jong ontmoet oud
• Combinatie van leven, welzijn, onderwijs, 

gezondheid en recreatie
• Geïntegreerde omgeving
• Park, centrale plek waar mensen elkaar 

ontmoeten (activiteiten)
• Publieke en private investeerders
• Samenwerking met scholen en 

onderwijsorganisaties
• Integratie van slimme ICT oplossingen en 

innovatie



LIVING LAB ZUYDERLAND

Successen uit pilot
Voorbereiding 

grotere trial

Kleinschalige 
experimenteer 

pilot

Grote proeftuin 
(meerdere 

onderdelen binnen 
Zuyderland)

Innovatie 
projecten

Grootschalige 
implementatie en 

borgen in reguliere 
proces

Commercialisering 
met partners
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Complexe meerjarige innovatie projecten gestart vanuit behoefte patiënt.Meenemen in onze ervaringen en het gevecht om technologie te integreren in de praktijk. En de pionieren in een living lab om te leren wat werkt en niet werkt. Knelpunten detecteren en trends + kansen te ontdekken. Geen veroordeling maar zoeken naar hoe beter  iedereen is client gericht



Babylonische spraakverwarring tussen de 
zorgaanbieder en de technologieontwikkelaar



Zelfde technologie echter verschillend getest!
• Eindproduct werkt, conform technici en zijn klaar! (MRPS)  
• Bij de cliënt en de zorg werkt het nog niet optimaal! (Zuyderland)

MRPS: 
• Technici ondersteunen en laten zien hoe het perfect functioneert

Zuyderland:
• Cliënt dient intensief getraind te worden om het enigszins te laten werken

Het is pas klaar als de eindgebruiker (cliënt) zegt dat het klaar is! 

Maison de Retraite de Petit-Saconnex (MRPS) versus Zuyderland



Film MRPS – 1,5 min



Film Zuyderland – 1,5 min



Men spreekt een andere taal - Hoe komt dat!

Zorg professionals
Proces van (ver)zorgen
Mensenwerk
Samenwerkend
Empathisch vermogen
Sensitiviteit
Anticiperen op de cliënt
Focus op de beleving van de 
patiënt 

Technologie professionals
Proces van technologie
Trends & gadgets
Analytisch
Detail gericht
Accuratesse
Technologische trends
Focus op de werking van de 
technologie



Verschil in perceptie!

• Zorg & Technologie zijn twee verschillende werelden
• Zorg & Technologie professionals zijn twee 

verschillende typen mensen
• Men spreekt een andere taal!



Enkele voorbeelden van Babylonische spraakverwarring

Terminologie Zorg Technologie

Services Zorg Applicatie functie

Programma Zorg proces of procedure Applicatie

Navigeren Bewegen van een zelfrijdende 
robot

‘Navigation to landmark’ of ‘to
follow’

Agenda (cliënt) & Events 
(zorgcentra)

Agenda cliënt & gezamenlijke 
activiteiten als 2 
samenhangende aspecten

Agenda cliënt & gezamenlijke 
activiteiten als 2 afzonderlijke
aspecten

Product klaar Totaal product klaar en te 
gebruiken in de zorg

Technologisch gedeelte klaar



Trials Zuyderland

Veel is er en veel kan! Totdat je het wil gaan gebruiken…. 

Emotion recognition op basis van gezichtsherkenning
Software betrouwbaarheid van 89%. Trials Zuyderland, fors lagere betrouwbaarheid:
- Vanwege de rimpels in het gezicht van de ouderen
- Vanwege de lichtinval in het appartement

Betrouwbaarheid emotion recognition zou kunnen stijgen door toevoeging 
spraakintonatie en snelheid van bewegingen. Echter dit zijn verschillende 
technologieën wat weer vraagt om een integratie/koppeling van systemen.



Screen-to-screen
We doen het allemaal! Skype, live meeting, Zoom, 
FaceTime etcetera. Zuyderland wilde dit ziekenhuis breed 
invoeren. 

Echter:
- Bleek niet te draaien op de virtuele omgeving van het ziekenhuis
- Te veel data bij gebruik meerdere specialisten van Medische beelden als 

het geïntegreerd is 

De techniek is er en werkt! Echter dit is in een ziekenhuisomgeving alleen 
als stand alone mogelijk!



Ben bewust van de twee werelden en de spraakverwarring tussen de zorgaanbieder 
en de technici

Cruciale rollen zorg:
• Cliënt behoefte: Programma van Eisen opstellen; wat is klaar als het klaar is!
• Use cases / Scenario’s: Use cases opstellen en linken aan het Programma van Eisen 

- commitment van zowel zorg als technische partners 
• Leiden van trials : feedback 
• Business Plan: Product is wat we willen! Functioneren als launching customer en 

rol in commercialisering

Aanbevelingen spraakverwarring zorg & technologie

Zorg Technici

Cliënt



Noodzakelijke cultuuromslag zorgverleners



Verschil in perceptie!

• Zorg & Technologie zijn twee verschillende werelden
• Zorg & Technologie professionals zijn twee 

verschillende typen mensen
• Men spreekt een andere taal!



Cultuuromslag
Twee verschillende werelden – Twee verschillende type mensen! 



Cultuuromslag 
Stijgende innovatie trend
Erasmus Centre for Business Innovation (ECBI 2017) over innovatie in Nederland:
• Toename investeringen in innovatie
• Investering in onderzoek en ontwikkeling gestegen van gemiddeld 2,1 % van de    

omzet naar 4,3% van de omzet
• De investeringen in ICT groeiden van 2,0% naar 4,8% van de omzet

Succesvolle innovatie
• 25% is het gevolg van technische innovatie
• 75% is het gevolg van sociale innovatie (ECBI)



Cultuuromslag
Hoe deze bewerkstelligen: 
• Samenspel: 

• Technologie is een ondersteuning – Acceptatie bij zorgverlener  
• Creëren innovatiecultuur: Living Lab en voortrekkers op basis van competenties en 

affiniteit!
• Sociale innovatie: Integreren van de technologie in de bestaande processen en 

deze herijken! 
• Scholing: Vertrouwdheid met techniek en ‘higher order thinking skills’ (analyseren, 

evalueren, creëren)
• Opleiding: Aandacht voor zorg technologieën in de opleiding

Zorg Technici

Cliënt



Financiële demotivatie van eHealth voor de 
zorgaanbieder



Project stopt

Financiële demotivatie van eHealth voor de 
zorgaanbieder

• De huidige financiering van zorg is nog niet klaar voor 
grootschalige implementatie van eHealth

• Sporadische financiering van eHealth is zeer wisselend 
• Financiering van eHealth vaak projectmatig van aard:

Gevolg: Financiering stopt Implementatie stopt



Gevolg van huidige financieringsmodellen: eHealth alleen in kleinschalige, 
projectmatige initiatieven

Zuyderland Living lab voor

Partnership: inzicht in belemmerende factoren voor grootschalige implementatie 

Knelpunt financiering eHealth

Uitgangspunten:
• Successen worden grootschalig uitgerold
• Structurele bekostiging of andere financiële 

modellen
• Starten met tools voor samen beslissen, 

enkele coaches en gepersonaliseerde 
patiënten informatie

Meten van:
• Patiënttevredenheid (patient journey)
• Invloed op zorgpad
• Klinische effectiviteit
• Interne kosten voor Zuyderland
• Externe kosten CZ en BV NL
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Voorbeeld: business case IBD coach

Mogelijk beïnvloed door invoering financiering eConsult vanaf 1-1-2018

Nieuwe financieringsmodellen noodzakelijk! 

Toepassing IBD coach (n=700)

Kosten coach - € 73.000

Voordeel functiedifferentiatie € 22.000

Daling omzet Zuyderland - € 202.000

Saldo kosten/opbrengsten - € 253.000



Mogelijke financieringsmodellen
• Hogere DBCs voor complexere zorg en vergoeding eHealth

(eConsult 1-1-2018 – eerste stap) 
• Meerjarige afspraken met zorgverzekeraars
• Van productiebekostiging naar bekostiging voor kwaliteit
• Integrale bekostiging en/of regiobekostiging

Samen werken aan nieuwe 
belonende financieringsmodellen!
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Aanbevelingen discrepantie praktijk en theorie

Vroeg in het proces een rol als launching customer
- Cliënt behoefte
- Use case /scenario’s
- Trials
- Business plan 
Living lab als experimenteeromgeving 
Aandacht voor de competenties en affiniteit van de zorg 
professional
Samenwerken aan nieuwe financieringsmodellen

Zorg Technici

Cliënt



‘Geslaagde innovatie = 
¼ gadget + ¾ mens’ 

Ben Tiggelaar, 2017
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