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Ondertussen in Silicon Valley… … …





Nieuw toetreders komen van buiten het huidige ecosysteem
Meer dan ooit; verwacht het onverwachte

Bron: Fjord Design and innovation from Accenture Interactive



Consumentenverwachting (=het individu, de patiënt, de zorgverlener,…)
Altijd en overal gepersonaliseerde diensten

Amusement ReizenShoppen Leren

Bron: Fjord Design and innovation from Accenture Interactive



ADAM
APPLIED DATA ANALYTICS IN MEDICINE 

ADAM: Applied Data Analytics in Medicine

- Negen Projecten in de Zorg -





2008-2015

2017 en verder

Applied 
Data Analytics

Patiëntenportaal

Elektronisch 
Patiënten Dossier

2015-2016

Digitaal
Ondersteund 
Ziekenhuis

eHealth 
Oplossingen

Personaliseren van de zorg door digitalisering



Proeftuin data analytics in de zorg

Het UMC Utrecht heeft het EPD, het live-patiëntenportaal, het Research Data 
Platform, de eHealth pilots, dus veel ontsloten data beschikbaar

Essentieel om volgende stap te zetten, data te gebruiken voor verbetering van 
zorg, nu de “analytics-technologie” beschikbaar komt?

In opdracht van de Raad van Bestuur

Corporate programma met budget: “proeftuin ADAM”

Met sterke externe partners (bedrijven met data scientists/data analytics ervaring)



Doelstellingen ADAM / proeftuin

Beproeven van data-gedreven zorg
• In negen maanden
• Pilots/Projecten waarbij zorgdata ingezet kan worden voor het geven van persoonsgerichte 

adviezen, persoonsgerichte diagnostiek, persoonsgerichte behandeling en persoonsgerichte 
controle.

• De uitkomsten van deze pilots zijn bij voorkeur schaalbaar en direct toepasbaar zijn in de zorg.

Impact bepalen voor vervolgstappen
• Inzicht in benodigde effort en budget voor 2018/2019
• Een impact assessment mbt mensen (patiënten, zorgverleners) en organisatie (cultuur, 

processen, budget, privacy & security en technologie).

Neerzetten van een methodologie
• Het beproeven en neerzetten van de agile werkwijze, kort cyclisch met duidelijk fases en 

afgebakende go/no-go momenten.



Data scientistsMedische Experts

Patienten

Eigenaar pilot

Wekelijkse project meeting (Scrum) 

Week start

Elke 4 – 6 weken Expert sessies

Elke 4 – 6 weken Patiënten groepen

Pilots

Veranderkundige meting

Multidisciplinaire teams in ADAM
Gedurende het proces werken patiënten, medisch specialisten en data scientists samen aan oplossingen



NICU Reumatoïde 
artritis

Psychose Cardiovasculair 
Risico Management

Projects en externe partners ADAM1

Project management and impact/change management assessment

(12 uur en 13 uur) (11.15)



Projects en externe partners ADAM2

Geboortezorg

Project management and impact/change management assessment

OK/IC
Capaciteit

UrStatus
Urineweg
infectieIMAGR



Ideegate

Haalbaarheidsgate

Relevantie/validatiegate
Productiegate

Kansengate

Data & Inzicht
Verkenning

Lab

Pilot
Pre-productie

Productie

Genereer Ontwerp Creëer en Test Valideer & meet Implementeer & Volg
Impementatie
voorbereiden

Innovatiefunnel
Ontwikkel & test innovaties agile, gecontroleerd en business gedreven; elke fase heeft een eigen doel

Veranderkundige meting

P P P P P

P Privacy Impact Assessment



Data is de zuurstof voor het hele zorgcontinuüm van de patiënt
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ACTIEDATA INZICHTEN WAARDE

< hartslag data> < geen hartslag meer> < reanimeren > < (mogelijk) leven gered>e.g.

Data om de Data is onzin, het gaat om de Inzichten en uiteindelijk de Waarde

Kwaliteit van de Data is essentieel: weet wat je hebt, zorg voor de context



Augmentin
A Au Aug Augmentin Augementint Augemntin

Augemtenin Augemtin Augentin Augm Augmantin Augmebtin

Augmemtin Augmenbtin Augmenin Augmenitin Augmenitn Augmenstin

Augmenti Augmentien Augmentiin Augmentim Augmentin\ Augmentine

Augmenting Augmentinm Augmentinn Augmentint Augmentn Augmentu

Augmetin Augmetnin Augmintin Augmmentin Augmnentin Augmnetin

Augnemtin Augnmentin Auhmentin Aum Aumentin … (Even more)



Verandermanagement   - noodzakelijk en verwacht voor implementatie* -

Waarom doen we dit? 
Voor wie is de innovatie? 

En wat levert het op?

Werkt de innovatie? 
En hoe moet ik het gebruiken?

Wat als de data of het 
advies niet klopt?

OBSERVATIES  ‘CHANGE READINESS’ << >> VERANDERMANAGEMENT VERWACHTINGEN

Ik zie veel voordelen voor 
patiënten, de organisatie en  

zorgprofessionals.

Ik zie dat analytics mij potentieel kan 
ondersteunen in mijn dagelijks werk 

Als mijn leidinggevende er in gelooft / 
inspireert / faciliteert ga ik graag mee 

in de verandering

* Uitkomst veranderkundige meting onder (bij de ADAM-projecten) betrokken zorgprofessionals

AFDELINGSHOOFD
• Voorbeeld, engagement en motiveren 

stafleden
• Tijd vrijmaken voor goede 

implementatie

COLLEGA’S
• Betrokkenheid, nieuwsgierig, bereid om 

buiten gebaande paden te acteren
• Ervoor open staan

UZELF
• Positief kritisch meedenken
• Voortouw in uitdragen en uitleg geven

RAAD VAN BESTUUR
• Stimuleren, geld, investering in infrastructuur
• Faciliteren en uitdragen



Mensen (intern / partners)
• Betrokkenheid verschilt tussen externe partners
• Uitdaging om Data Scientists te werven en te behouden
• Betrokkenheid van klinische trekkers is cruciaal
• Medisch specialisten en data scientists spreken niet dezelfde taal

Technologie / Infrastructuur / Data
• Kennis van de data is essentieel, maar vaak verspreid aanwezig (medische context, betekenis, data lake, architectuur…)
• Opzet van tabellen in Research Data Platform is gericht op onderzoek (infrastructuur) 

- minder op “klinische ondersteuning" (betekenishebbende inhoud)
• Kwaliteit van registratie (ongestructureerde data)
• Verschillende “clinical support systemen” and data warehouse initiatieven in het ziekenhuis
• Architecturele verandering nodig voor real time data analytics
• Let op causaliteit!

Organisatie
• Het is niet een “IT-feestje” het is een “klinisch feestje” samen met IT
• Betrek IT zo snel mogelijk
• Een corporate programma helpt om te navigeren in de soms inflexibele organisatie
• Data Governance …

Lessons learned tot nu toe



Investeren in “Digitale Gezondheid” en opbouw competentie is nu belangrijk

Data is cruciaal: context - medische kennis - waarde creatie

Splendid isolation won’t do

Personaliseren van de Zorg    - Samenvatting -



Data analytics in de zorg
Hype, Revolutie of Evolutie?
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