
 
Data Driven

7 november 2019   Media Plaza Utrecht

Save the date:  

Donderdag 

19 november 

2020!

One Square meters:
S1 Health Informatics
S2 Ascom
S3 DialogueTrainer
S4 Conview Care 
S5 CRDL
S6 Salves

A Locatie stands:
A KPN
B Chipsoft
C ECHT
D Open Line Consultancy
E Vodafone – Ziggo

Netwerkcorners:
1 AAL
2 Health Holland
3 SET
4 Zorg voor Innoveren
5 Accenture
6 Asterisque
7 ORTEC
8 Vcare
9 IQMessenger
10 TimeFF
11OneShoe
12 Beter Healthcare
13 Conscia
14 Zimmer Biomet
15 HQ-Healthcare
16 Medworq
17 Funatic
18 Vilans
19 D&A medical group
20 Roche
21 Cloud Technology Solutions
22 everywhereIM
23 New Health Collective
24 UwCompaan

Gedurende de dag worden 
de (key note) sprekers 

geinterviewd  door 
meesterinterviewer 

Frénk van der Linden. 
Kijk en luister mee! 

S
1 

t/
m

 S
6

In
te

rv
ie

w
s

G
rip

 M
ee

tin
g 

P
oi

nt

1
2

3
4

S
ile

nt
C

on
fe

re
nc

e

13

8

3

W
or

ks
p

ac
e

 1
4

9
10

1

7
6

4
5

2

E
12

Fluor
Sprekers
lounge

iZ
on

e

D
at

a 
D

riv
en

 T
ec

h

5 VZI - ABAN 
Accreditatiepunten

Registratie bij de 

registratiebalie van het congres

Tip! Livestream
Via www.mobilehealthcare.nl kunt u het 

Mobile Healthcare congres en de break-out 

sessies van Data Driven Healthcare volgen. 

Geef dit door aan uw collega’s die er nu niet 

bij (kunnen) zijn. 

#mhealthcongres / @gezondheidszorg

Meedenken over
mHealth 2020?

Neem contact op met Igor Dirkx
Business Leader Healthcare

e-mail: i.dirkx@sbo.nl
Mob: 06 - 29524428



  

08.15 Ontvangst met koffie op de Innovation Zone

09.00 Opening dagvoorzitter 
  Tom van ’t Hek, voormalig huisarts, voormalig tophockeyer  
  Nederlands Elftal en oud-bondscoach van het Nederlands  
  dameshockeyelftal 

09.10 KEYNOTE: The Digital Transition at Mayo Clinic USA
  •  There is a gap between the potential and the reality of  
   digital healthcare today. 
  •  There are universal barriers to implementing digital solutions  
   into clinical medicine.
  •  Lessons learned and being learned from the Mayo Clinic lens 
  Dr. Steve Ommen MD, cardiologist, professor of Medicine,  
  Medical Director, Center for Connected Care Mayo Clinic USA  
  (70 hospitals and clinics across five states). Mayo Clinic is ranked  
  No. 1 hospital in the nation by U.S. News and World Report.  
  Dr. Ommen has been recognized as one of the top 15 Digital  
  Healthcare Executives.
 
09.50 “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”
  •  Gezondheid en zorg moeten in 20 jaar radicaal veranderen
  •  Daartoe hanteren we collectief het ‘Missiegedreven  
   Topsectoren en Innovatiebeleid’
  •  Da’s voor eenieder nieuw, dus moet het lukken!
  Prof. Dr. Nico van Meeteren, Executive Director Bureau  
  Topsector Life Sciences & Health, hoogleraar Caphri  
  Universiteit Maastricht, Bestuursvoorzitter Topcare

10.10 NIEUWS: Resultaten eHealth-monitor 2019 
  Op het Mobile Healthcare congres worden de resultaten van  
  de zevende editie van de eHealth-monitor gepresenteerd.  
  De eHealth-monitor is een doorlopend onderzoek waarin Nictiz  
  en het NIVEL jaarlijks de stand van zaken op het gebied van  
  eHealth/mHealth door zorggebruikers en zorgprofessionals in  
  Nederland in kaart brengen.
  Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg, ministerie van VWS
  Prof. dr. ir. Roland Friele, Adjunct-directeur, NIVEL
  Drs. Conchita Hofstede, manager Expertisecentrum en  
  bedrijfsbureau, Nictiz
   
10.35  Koffiepauze 

11.15  Start Break-out sessies
  Maak s.v.p. uw keuze uit de break-out sessies van Mobile Healthcare,  

  Data Driven Healthcare en het OuderenzorgTECH congres (z.o.z.)

  

  Lunch van 12.30 - 13.45 wordt u aangeboden door de organisatie

 

15.00  Theepauze 

15.30  Ga eens in de schoenen staan van je eindgebruiker
  • Veranderprogramma’s alleen helpen je weinig. Veroorzaak  
   een, zichzelf versterkende, context om 5000+ medewerkers,  
   cliënten (of patiënten) en hun verwanten in beweging te krijgen  
   o.a. door de inzet van guerrilla marketing
  • Creëer als eerste stap een uitdagende omgeving waarin  
   het designteam kan experimenteren met het gewenste gedrag  
   en ontwikkelen van vernieuwde oplossingsrichtingen
  • Opschalen is geen kunstje! Technieken als design research  
   en design / service thinking zijn bouwstenen voor de  
   implementatie-strategie. Leer van onze ervaringen en tips bij  
   zorginstellingen
  Robert Rietveld MSc, Founder of Design for Care & Rethink  
  Academy 
  Jing Foon Yu, Design Innovatie & Strategisch Partner, Design  
  for Care

15.50  KEYNOTE: Mercy Virtual USA - Transforming health care
  Mercy Virtual USA: world’s most advanced virtual hospital.                    
  800+ doctors, supporting 15+ solutions, serving 40+ hospitals,  
  across 10+ USA States. Mercy Virtual is transforming health care  
  24/7/365 by creating new care models supported by telehealth  
  teams and technology. Patients no longer have to physically seek  
  out care or entirely reorient their lives to gain access to specialists.  
  Virtual technology brings care to them.   

  Under Dr. Moore’s leadership, Mercy opened the four-story medical  
  facility in 2015. It is virtual in the sense that specialists care for  
  patients remotely, with individuals often checking in with nurses  
  and doctors while laying on a couch or sitting up in bed. The staff is 
  using telehealth, electronic medical records and data analytics to  
  diagnose patients, deliver care and to pinpoint patients’ problems  
  earlier so they can go home earlier, or better yet, avoid  
  hospitalization altogether.   

  Mercy is one of the top five large systems in the USA for the medical  
  care. Mercy Virtual proves that digital healthcare built on an  
  enterprise scale can change how the medical profession does  
  business and delivers clinical care. It is an ideal alternative to  
  traditional hospital as it provides patient-centered care, advance  
  technological innovations, and identify opportunities to make care  
  more accessible, more affordable and more comprehensive. Mercy  
  Virtual has proven to “crack the nut” of cutting costs while also  
  keeping patients healthier with services lines like: vConsult,  
  vEmergency, vStroke, vICU, vSepsis, vSitter etc.  

  • Review the key role of virtual care in the evolution of a health care  
    system from provider to patient centric
  • Understand key requirements for creating scalable, replicable  
   virtual solutions portfolio
  • Discuss the rational to position virtual solutions as  
   complementary to and integrated into existing care, in contrast  
   to replacement
  Dr. Randall Moore MD, Former CEO, Mercy Virtual USA

16.30 Borrel & Bites 
  Wij nodigen je van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten  
  over het congres. Zo kan je na de spits weer naar huis reizen. 

  Zaal 1 (Polar)
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08.30 Ontvangst met koffie op de Innovation Zone

09.30 Opening dagvoorzitter 

  Lea Bouwmeester, Kwartiermaker Alliantie Digitaal Samenleven en  

  senior adviseur zorg transformatie

09.40 Digitale transformatie in de zorg
  • Hoe dient een zorgorganisatie zich te ontwikkelen?
  • Hoe ziet de zorg er uit als de digitalisering een feit is?
  Maarten van Rixtel, Raad van Bestuur, Sensire (zorgorganisatie in  
  de  Achterhoek en de Liemers, biedt wijkverpleging, specialistische  
  verpleging en wonen met zorg aan. Verder is Sensire enig  
  aandeelhouder van NAAST, een medisch service centrum). 

10.15 Sneller opschalen? 
  Verkoop (zorg)technologie rechtstreeks aan consumenten!
  Het is voor (startende) technologiebedrijven niet eenvoudig om  
  hun oplossing via de zorg aan consumenten te verkopen.  
  Waarom dan niet rechtstreeks? De (oudere) consument is er klaar  
  voor om verleid te worden met passende technologie. Maar hoe  
  bereik je hen? En wat willen en verwachten zij precies? Bruikbare  
  tips en tricks uit de marketing- en innovatiepraktijk.
  Floris Venneman, Managing Partner, Bureauvijftig 

10.45  Koffiepauze

11.15  Start Break-out sessies
  Maak s.v.p. uw keuze uit de break-out sessies van Mobile  
  Healthcare, Data Driven Healthcare en het OuderenzorgTECH  
  congres (z.o.z.)
 

   Lunch van 12.30 - 13.45 wordt u aangeboden door de organisatie

15.00  Theepauze

15.30  E-health voor ouderen: heel gewoon
  • Hoe kunnen we technologische toepassingen een plek geven  
   in wonen, leven, ondersteuning en zorg voor ouderen? 
  • Hoe kunnen slimme technologische innovaties en ICT- 
   oplossingen de zelfredzaamheid en het welzijn van ouderen  
   bevorderen? En wat onderneemt VWS aan acties om dit  
   te stimuleren? 
  Noor Focken en Rick Hagelstein geven een toelichting vanuit de  
  VWS programma’s Langer Thuis en Thuis in het Verpleeghuis.  
  Samen met Pim Ketelaar lichten zij de mogelijkheden en ervaringen 
  met de Stimuleringsregeling E-Health (SET) toe. 
  Noor Focken, Projectleider Ondersteuning & Zorg,  
  Programma Langer Thuis, Ministerie van VWS
  Rick Hagelstein, Plv. Programma-manager Thuis in het  
  Verpleeghuis, Ministerie van VWS
  Pim Ketelaar, Programmadirecteur, VitaValley

16.30  Borrel & Bites
  Wij nodigen je van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten  
  over het congres. Zo kan je na de spits weer naar huis reizen.

  Zaal 3 (Auditorium)

 
Data Driven

08.30 Ontvangst met koffie op de Innovation Zone

09.30 Opening dagvoorzitter 

   Dr. Marc Seelen, Nefroloog en CMIO, UMC Groningen
 
09.40 Vertrouwen in data en in data analyses is cruciaal voor
   data driven zorg

   • Gebruik van AI roept daarbij nieuwe vragen op

   • Hoe zorgen we dat niet wordt geconcurreerd op bezit van 

    data maar wel op de analyse en toepassing?

   Drs. ir. Ron Roozendaal, Directeur Informatiebeleid/CIO, 

  ` Ministerie van VWS
 

10.15  Ziekenhuizen zonder grenzen: werken met een internationale  

  gestandaardiseerde dataset om lokaal, regionaal en  

  internationaal de gezondheidszorg te verbeteren.

  Opgezet door UZ Leuven, Keck Medicine of University of Southern  

  California, Alfred Health Melbourne, Hackensack Meridian New Jersey

  • Uitkomsten data vergelijken om inzicht te verkrijgen waar  

   verbetering nodig is, hoe doen we dat?

  • Uitwisselen en implementeren van gevalideerde best practice

  • Samenwerken heeft voordelen: voorbeelden uit de praktijk van  

   7 academische ziekenhuizen, waaronder Leids Universitair  

   Medisch Centrum, 3 continenten, 5 landen, 12 regionale  

   ziekenhuizen in de US

  Ellen Klaus, mede-oprichter en secretaris Global Health Data@ Work

  Dr Jouke Tamsma, medisch specialist LUMC & Medical Director  

  TechMed Centre UTwente

10.45  Koffiepauze

11.15  Start Break-out sessies

   Maak s.v.p. uw keuze uit de break-out sessies van Mobile Healthcare,  

   Data Driven Healthcare en het OuderenzorgTECH congres (z.o.z)
 

   Lunch van 12.30 - 13.45 wordt u aangeboden door de organisatie

15.00 Theepauze

15.30  ZAAL 1: Data Driven Healthcare & Mobile Healthcare

  Programma zie overzicht Mobile Healthcare.  

  Met o.a. keynote speaker Randall Moore, former CEO, Mercy  

  Virtual USA – worlds most advanced virtual hospital. Over o.a.  

  data analytics to diagnose patients.   

 
16.30  Borrel & Bites

  Wij nodigen je van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten  

  over het congres. Zo kan je na de spits weer naar huis reizen.



Partners 2019: 

Eventpartners: 

Care
11.15 - 11.45 › 
Verpleeghuis zonder verpleeg-
oproepsysteem en digitale Snelweg 
Jaap Veerhoek, adviseur Raad van Bestuur, Oktober Zorg

I.s.m. spreker Simac 

12.00 - 12.30 › 
Transformatie naar slimme zorgdomotica 
centraal vanuit één omgeving meerdere 
locaties 
Fred te Riet, adviseur zorg & technologie, Stichting de Trans 

(onderdeel van Espria)

Spreker vanuit IQ Messenger, Simac

Cure
13.45 - 14.15 › 
Patiënten kunnen beter slapen en 
alarmreductie bij verpleegkundigen 
dankzij intelligente alarmering 
Prof. Harry van Goor, hoogleraar chirurgie onderwijs, 

Radboud UMC

Spreker vanuit IQ Messenger, Zetacom

14.30 - 15.00 › 
Wet- en regelgeving, realisatie en 
implementatie advies bij realisatie 
MOS / MAS 
Erik Vollebregt, advocaat medical devices, Axon Lawyers

Spreker vanuit IQ Messenger, Zetacom

Sprekers vanuit IQ Messenger:  

Paul Vos, CEO IQ Messenger

Maartje Boschman, Sales Manager IQ Messenger

Martijn van der Meulen, Consultant IQ Messenger, Zetacom

Sebnem Unal, Marketing & Communicatie Zetacom

Ramazan Aslan, CTO IQ Messenger 

Rens Houben, Service Consultant Simac

IQ Messenger boardroom

Uitreiking 
BAZIS-prijs
16.30 Tijdens de borrel 
De Stichting BAZIS stimuleert wetenschappelijk onderzoek op 

het gebied van informatievoorziening in de gezondheidszorg. Als 

een van de middelen daartoe heeft de stichting de BAZIS-prijs 

ingesteld voor het beste promotie-onderzoek op de vakgebieden 

Clinical Informatics en Public Health aan een Nederlandse 

universiteit. De prijs wordt tweejaarlijks toegekend en bedraagt 

€ 3000.

Tijdens het Mobile Healthcare Event zal de voorzitter van de jury 

de winnaar van de BAZIS-prijs 2019 bekend maken.

Voorzitter Jury

Lisette van Gemert-Pijnen, hoogleraar eHealth 

aan de Universiteit Twente

De voorzitter van het BAZIS-bestuur, 

Paul van de Wiel, oud-lid van de raad van bestuur 

van het AMC, zal de prijs uitreiken.

Daarna krijgt de laureaat de gelegenheid het winnende onderzoek 

te pitchen.

Silent Conferences  iZone (bij de stands)

Download de Grip App om nog beter te netwerken tijdens Mobile Healthcare

H E A LT H C A R E

10:10 – 10:40 U-Pevent: 
betere patiëntenzorg met Clinical 
Decision Support
• Voorspel risico’s op cardiovasculaire aandoeningen

• Betere klinische beslissingen door kennis uit data

• Samen beslissen met de individuele patiënt

• Implementatie van deze tool in de kliniek

John Jacobs, Ortec

10:50 – 11:20 DialogueTrainer Zorg: 
innovatieve gesprekstraining 

• Oefen lastige zorggesprekken online met virtuele  

 trainingsacteurs: anywhere, anytime.

• Drie complete leermodules met 13 veelvoorkomende 

 zorggesprekken. 

• Vernieuwend leren op laagdrempelige wijze,  

 met inzicht in scores en feedback. 

Renske de Beijer, DialogueTrainer

12:30 – 13:00 Contact door aanraking
• Interactief contact maken als communicatie  

 niet (meer) mogelijk is

• Variabele aanraking en verschillende geluiden

• Voor mensen met dementie, mensen met een  

 verstandelijke beperking, hun naasten en hun  

 zorgverleners

Yvonne Groeneveld, CRDL

13:10 – 13:40 Karel-Pepper in de zorg.
• Wat doet Karel Pepper

• Wat gaat hij doen

• Integratie van een robot in de zorg, wat betekent  

 het voor bewoners en personeel

13:50 – 14:20 Digitale Zorgketen: 
De Risico’s van Morgen 
• Maak risico’s onderdeel van je test- & releaseproces

• Software updates ‘in control’ doorvoeren. Hoe dan?

• Blijf compliant én wendbaar met TestAutomation

Boris Corvers, Salves

14:25 – 14:55 De frustrerende dagelijkse 
praktijk van ICT in de zorg
• Tijdens deze sessie gaan we het hebben over de  

 ICT problemen waar een zorgprofessional tegenaan  

 loopt in zijn/haar dagelijkse werk.

• Situatieschets: Waarom is ICT op dit moment vaak  

 een remmende factor in de zorg?

 • De werkplek van de zorgprofessional in de praktijk:  

 hoe het ook anders kan en wat je daar als organisatie  

 Voor nodig hebt!

Daan Kuiphuis, ECHT

15:00 – 15:30   Wanneer software een 
medisch hulpmiddel wordt
 • Introductie: software als medisch hulpmiddel

 • Aandachtspunten voor technologieleveranciers  

 enerzijds en zorginstellingen anderzijds

 • Q&A met de praktijk : Bart Jan Verhoeff,  

 Ziekenhuis Sint Jansdal en Rob Peters team  

 Digital Health Compliance, Deloitte

Anne Sophie Dil, Deloitte

16:30 Feestekelijke uitreiking van  
de BAZIS-prijs 
Prof dr Lisette van Gemert-Pijnen & Paul van de Wiel



Data Driven

11.15

11.45 Wissel zalen

12.30 Lunch wordt u aangeboden door de organisatie

14.15 Wissel zalen

12.00

13.45

14.30

Hoe spraakherkenning de administratieve 
werklast van zorgprofessionals verlaagt
· Administratie is een essentieel maar tijdrovend onderdeel  
 van de gezondheidszorg, Hoe kunnen Machine Learning  
 en Data hier een rol in spelen?
· Hoe je met Machine Learning automatisch het polibezoek  
 analyseert, de symptomen herkent en deze met één klik  
 op de juiste plek toevoegt in het Elektronisch Patiënten- 
 dossier
· De mogelijkheden voor de toekomst zoals bijvoorbeeld  
 het eenvoudiger diagnosticeren
Enno de Haan, Machine Learning Team Lead bij 
Cloud Technology Solutions

Zorg.nl: de toestemmingsapp voor de 
zorg
• Privacy begint bij toestemmingen

• Eén oplossing voor de patiënt. Mobile based, eenvoudig en  
 klaar voor de toekomst
• Als belangrijke pijler voor - digitale – zorgvernieuwing
Merel Willemsen, product manager, Zorg.nl
Thomas Hoyng, programmamanager Zorg.nl

Uitkomstdata inzetten voor 
gepersonaliseerde zorg
• Om de zorg voor patiënten te verbeteren, is het van groot  
 belang om te analyseren hoe patiënten op hun behandeling  
 reageren. Meer en meer wordt duidelijk dat elke patiënt 
 uniek is
• Real world data kunnen inzicht geven in patronen, waarvan  
 individuele patiënten profiteren
• Roche investeert samen met ziekenhuizen in projecten om  
 op basis van uitkomstdata gepersonaliseerde zorg te kunnen  
 leveren. In de presentatie worden aan de hand van twee  
 concrete voorbeelden kansen en uitdagingen uitgediept
Marielle Gallegos Ruiz PHD, Manager Health Outcomes 
Data, Roche Nederland

O.l.v. dagvoorzitter 
Marc Seelen, Nefroloog en CMIO, 
UMCG

Hoe we alle typen medische data, zelfs 
zeer omvangrijke beeldbestanden op 
een veilige manier samenbrengen en 
toegankelijk maken…
• Wat is protonentherapie
• Waarom het VNA
• Whats next voor Maastro
Stefan Oostwegel, Applicatie Specialist, Maastro 
radiotherapiecentrum
Enno Soeren, Manager Bedrijfsvoering, Maastro  
radiotherapiecentrum

Zaal 2 (Progress) Zaal 6 (Mission 1)

Continue registratie van vitale parameters 
op een gewone verpleegafdeling
• Van 3 maal daags naar continue meting 
• Nieuwe voorspellende algoritmes
• Centrale aansturing van acute zorg
Bas Bredie, MD, PhD, Internist-Vascular Medicine, 
Fellow at Reshape Center for Innovation; Radboud 
University Medical Center

U-Pevent: betere patiëntenzorg met 
Clinical Decision Support
Data-analytics en Clinical Decision Support maken het mogelijk 
om medicatie en interventies nog scherper af te stemmen op de 
individuele patiënt. Zo kan door slim gebruik van data rekening 
worden gehouden met (co)morbiditeit en risicofactoren van de 
desbetreffende patiënt.  
In deze presentatie belichten we een voorbeeld uit de praktijk: 
U-Prevent, een tool van UMC Utrecht die artsen ondersteunt in 
de preventie van hart- en vaatziekten.
•  Voorspel risico’s op cardiovasculaire aandoeningen
• Betere klinische beslissingen door kennis uit data
•  Samen beslissen met de individuele patiënt
•  Implementatie van deze tool in de kliniek
John Jacobs, Medical Data Scientist, ORTEC

Dokter en Data: symbiose in het voordeel 
van de patiënt  
• Netwerkgeneeskunde is de zorg van de toekomst. 
 Oncologische zorg loopt daarin voorop. De oncologische zorg  
 is complex, duur en sterk geprotocolleerd en georganiseerd via  
 regionale (formele) en (informele) netwerken. Wat zijn de  
 ontwikkelingen en uitdagen op dit vlak? 

• Oncologisch zorg is is bij uitstek multi-disciplinaire  
 georganiseerd.  Waarom publieke en private partnerships  
 noodzakelijk zijn om de beste behandeling te kunnen bieden  
 voor iedere individuele kanker patient, nu en in de toekomst?

• Betere klinische besluitvorming voor multi-disciplinaire  
 overleggen (MDO) in de oncologie middels een open app  
 ecosysteem.
Martijn van Oijen, Associate Professor, Amsterdam UMC
Bart van den Bogaard, Digital Business Manager, Roche 
Diagnostics Information Solutions

O.l.v dagvoorzitter 
Erik van der Velde, partner, 
Zorgverbeteraars

De digitale revolutie van de
gezondheidszorg
• Welke technologische ontwikkelingen gaan invloed hebben op  
 de zorgindustrie en hoe speelt u daar op in?
•  Wat zijn de trends in de industrie en wat voor invloed gaan deze 
 hebben op de zorgsector?
•  Hoe belangrijk is data hierin en wat kan je ermee?
•  Wat zijn de takeaways voor het verantwoord en veilig omgaan  
 met patiëntdata op het gebied van compliance?
Niels Stol, manager Deloitte Digital, team Digital Healthcare
Amy Eikelenboom, Consultant Digital Health Compliance, 
Deloitte Legal

Zaal 8 (Flash)

De toekomst is datagedreven, 
bent u er klaar voor?
• Hoe zorg ik ervoor dat de juiste data op het juiste moment  
 beschikbaar is?
• Heb ik de verantwoordelijkheden voor data & analytics goed  
 belegd?
• Hebben onze medewerkers de juiste ”data” competenties of  
 wat moeten ze nog ontwikkelen?
Het HIMSS Adoption Model for Analytics Maturity geeft inzicht in 
hoe het staat met de data & analytics competenties binnen een 
zorginstelling. Tijdens deze sessie lichten we het AMAM model 
toe en hoe u de resultaten van de Maturity Scan kunt gebruiken 
om uw data en analytics roadmap concreet vorm te geven
Harm Arnoldussen, principal consultant Data & Analytics, 
D&A medical group
D&A is de enige HIMSS for AMAM gecertificeerde organisatie 
in Europa.

De uitdagingen van Kunstmatige 
Intelligentie in Medische Toepassingen
• Wat voor ontwikkelingen zijn er gaande op gebied van KI in  
 medische toepassingen?  

• Welke uitdagingen zijn er in dit specifieke toepassings- 
 domein? 

• Hoe kan je met KI omgaan als professional in de 
 gezondheidszorg?
Dr. ir. Peter M.A. van Ooijen, CPHIMS, 
UHD Medical Imaging Informatics, Radiotherapie 
Coördinator Machine Learning Lab, Data Science Center in 
Health (DASH), Universitair Medisch Centrum Groningen

Artificiële intelligentie in uw ziekenhuis: 
gevalideerd voorspellen van ongeplande 
heropnames
• Het aantal AI-toepassingen in de zorg groeit exponentieel  
 maar de zorgverlener groeit niet mee

• Zelf ontwikkelen van algoritmen is een manier om greep 
 te krijgen op de disruptie door AI

• Tijdens deze sessie wordt hierop ingegaan en een zelf 
 ontwikkeld voorspellend algoritme gepresenteerd 
Bart-Jan Verhoeff MD PhD, Internist-nefroloog en CMIO, 
Ziekenhuis St Jansdal, clinical data scientist (dokter.ai)

De implementatie van Digital Health: 
onmogelijk?
• Wet- en regelgeving is ongeschikt voor digital  
 health 
• De inrichting van ziekenhuizen is niet klaar voor  
 digital health 
• De invloed van eindgebruikers wordt onderschat
Saskia Haitjema MD PhD, Assistant professor 
& Programmaleider ADAM, Centraal Diagnostisch 
Laboratorium, UMC Utrecht

BREAKOUT SESSIES LET OP! om zeker te zijn van een plaats verzoeken wij 

u tijdig in de zaal aanwezig te zijn VOL=VOL



 

Zaal 3 (Auditorium)

O.l.v. dagvoorzitter 
Lea Bouwmeester, Kwartiermaker Alliantie 
Digitaal Samenleven en senior adviseur zorg 
transformatie

Digitale grip op gezondheid: 
een succesverhaal
• Bewezen zorgtechnologie ondersteunt cliënt gericht werken
• Goed voorbereid zijn op Wet Zorg en Dwang
• Niet de ziekte, maar wat cliënt nog wel kan staat centraal
• Zorgmedewerkers krijgen meer inzicht en rust in  
 zorgproces
Dr. Phyleen de Jong, Manager Zorg en Wonen, Markenheem 
(deze zorgorganisatie biedt diensten op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg aan ouderen)
Wouter Meijer, Product Owner, ZorgVrij KPN Health en 
algemeen bestuurslid WDTM

Gezonde Botten, digitale stroomlijning van 
osteoporose-zorg
• Aantoonbaar minder fracturen
• Profilering met eenvoudige app voor de oudere doelgroep
• Eén werkwijze voor alle specialisten, huisartsen en thuiszorg 
Albert van de Wiel, internist n.p., hoogleraar clinical medicine 
and isotopes for health, TU Delft en medisch adviseur, 
Medworq

Leven in vrijheid dankzij dynamische 
leefcirkels
• Hoe kunnen we de bewegingsvrijheid en zelfredzaamheid van  
 mensen met dementie vergroten, zowel in de thuissituatie als  
 binnen een instelling?
• FreeWalker is een lerend systeem en houdt het verplaatsings- 
 gedrag van de gebruiker bij. Op deze manier ontwikkelen zich  
 dynamische leefcirkels, veilige zones voor de persoon met  
 dementie. Komt de gebruiker buiten een leefcirkel of is er een  
 onverwachte gebeurtenis, dan verstuurt het systeem  
 automatisch een bericht naar naasten, de zorgprofessional of  
 de gebruiker zelf
• Eerste resultaten van Freewalker uit co-creatie sessies en 
 evaluaties met eindgebruikers
Hendrik Buimer, Onderzoeker, Vilans                                                                                
Matthieu Arendse, Innovatieadviseur, TanteLouise (biedt zorg 
aan 1.100 cliënten in zorgcentra en verpleeghuizen, met 1.800 
medewerkers en 850 vrijwilligers, behoort op het gebied van 
innovatie en vernieuwing tot de toonaangevende zorginstellingen in 
Nederland

Een toekomst vol technologie
ZuidOostZorg gelooft dat technologie onmisbaar is voor het  
ontwikkelen van slimme en toekomstbestendige zorg. 
Technologie zal volgens ZuidOostZorg bijdragen aan het 
versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid, maar ook 
een antwoord bieden op vraagstukken als het personeelstekort 
in de zorg en de stijgende zorgvraag. 
• Visie op zorg en Zorgtechnologie
• Ervaringen van de werkvloer
• Co-creatie en de toekomst
Roelfien Erasmus, Beleidsmedewerker, ZuidOostZorg
Hennie de Vries, HBO VGG, ZuidOostZorg

Zaal 12 (Media Arena)

Technologie verandert onze manier 
van werken
• De eerste ervaringen met slimme luiers en slimme  
 brillen
• Leidt nieuwe zorgtechnologie tot Anders Werken in  
 de langdurige zorg? 
• Wat leer je van regionale samenwerking als je nieuwe  
 zorgtechnologie gaat gebruiken?
Nils van de Reijt, projectleider Anders Werken, 
tanteLouise
Johan Vesseur, senior adviseur eHealth, Vilans
Panelleden:
Sandra Suijkerbuijk, sr. onderzoeker, Vilans
Nils van der Reijt, Projectleider, tanteLouise
Ralf Huijbregts, programma coordinator, Avoord Zorg 
en Wonen

Zorg op afstand, dementie, 
mantelzorg, kan het en hoe werkt het? 
• Hoe werkt zorg op afstand voor mensen met  
 (beginnend) dementie en hun mantelzorger?
• Voorbeelden uit de praktijk (gemeente Groningen en  
 Geriant) en interactief gesprek over de kansen en  
 uitdagingen voor medewerkers en cliënten
• Live ervaren hoe zorg op afstand werkt
Lennart Rog, Manager DigiContact, Stichting 
Philadelphia Zorg

De do’s en don’ts van beeldzorg bij 
thuiszorgorganisaties
• Beeldzorg, zo werkt het in de praktijk
• Wat zijn de kritische succesfactoren?
• Hoe ga je om met de barrières binnen je eigen  
 organisatie?
Mirthe van der Belt, Senior Adviseur Zorgvernieuwing, 
Medisch Service Centrum NAAST
Joost Hermanns, bedenker van de Compaan

O.l.v. dagvoorzitter 
Jan Romme, voorheen Directeur, 
Stichting Gouden Dagen

Zaal 13 (Breakoutroom 3)

O.l.v dagvoorzitter 
Geja Langerveld, programmamanager AAL 
Nederland, ZonMw

Er op uit! Maar waar is het aangepaste 
toilet?
•  I-toilet en Toilet4 me: wat vooraf ging en wat we onderzocht  
 hebben onder eindgebruikers en stakeholders
•  Eindgebruikers, stakeholders en opdrachtgevers: waar is 
 het beleid?
•  Groot project: de ontwikkeling van een aanpasbaar 
 (i.e. speciaal gepersonaliseerd) toilet 
Liesbeth Gaasbeek, directeur Stichting Gouden dagen
Monique Eijke, directeur Sanmedi bv

Nieuwe ontwikkelingen: sociaal verbinden 
onder uitdagende omstandigheden
Ondanks het omvangrijke gebruik van internet in Nederland, 
heeft lang niet iederéén de digitale vaardigheden die hiervoor 
nodig zijn. Het AAL project Kith&Kin ontwikkelde een oplossing 
om die ook voor hen sociale verbinding mogelijk maakt.
• Video contact voor mensen met dementie en mensen met  
 weinig of geen digitale vaardigheden
• Module om onderliggende problematiek van eenzaamheid  
 aan te pakken
Greet Kamminga, Senior Adviseur, CMO Flevoland
Robbert Smit, Founder, YoooM

Technologie als ondersteuning bij het 
werven, managen en belonen van vrijwilligers
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde in het ondersteunen 
van ouderen. Maar hoe interesseer en motiveer je mensen voor 
vrijwilligerswerk? 
• Hoe kan een goed ecosysteem een zorgorganisatie helpen  
 vrijwilligers de waardering te geven die ze verdienen? 
• Het MyMate project zet technologie in om vrijwilligerswerk en  
 vrijwilligers te waarderen en het beheer te vereenvoudigen. 
• Een demo van het MyMate platform en ervaringen met  
 het gebruik
Nina van der Vaart, Teamleider Innovatie, Ouderenfonds 
Paul Pelsmaeker, Projectleider, Mymate en Stichting 
Digitalezorg.nl 

Senioren langer en veiliger automobiel
• Het AAL CuARdian Angel (CARA) project heeft in drie  
 Europese landen onder circa 2000 senioren onderzocht hoe  
 belangrijk automobiliteit is voor senioren. Het is duidelijk dat  
 het onderwerp automobiliteit mensen aan het hart gaat.
• Diverse oplossingsrichtingen zijn verkend en getest met  
 eindgebruikers en drie zijn verder uitgewerkt. 
• De presentatie zal ingaan op het werken met eindgebruikers  
 gedurende het onderzoek, hun bevindingen en het beoogde  
 businessmodel. 

Ir. Guido Sluijsmans, CEO / co-founder 
SD-Insights
Nora Ramadani, projectleider AAL (Active and Assisted 
Living), kbo-pcob
Nora zal vanuit het perspectief van senioren het belang 
toelichten

11.15

11.45 Wissel zalen

12.30 Lunch wordt u aangeboden door de organisatie

14.15 Wissel zalen

12.00

13.45

14.30

BREAKOUT SESSIES



Zaal 4 (Quest)

Stand van zaken evidence-based 
ehealth in de praktijk, met succesvolle 
cases (zoals tele-cardiologie) van LUMC 
en National eHealth Living Lab (NeLL)
• Enorme hoeveelheid eHealth toepassingen: noodzaak  
 om kaf van het koren te scheiden
• Wanneer is een toepassing evidence-based te noemen
• Voorbeelden van goede en minder goede toepassingen
 van ehealth
Prof. dr. Niels Chavannes, MD, PhD, Hoogleraar 
Huisartsgeneeskunde, Head of Research & Chair eHealth 
Applications in Disease Management, LUMC

Zorg ICT: hoe doe je dat?  
Professionals in de zorg aan het woord
• Waarde online opleiding Health Informatics in de praktijk
• Opstellen van requirements voor elektronische  
 gegevensuitwisseling tussen huisarts en patiënt
• Opschaling en implementatie van eHealth oplossingen; 
 waar moet je aan denken?
Harm Gijsbers, Projectleider Implementatie e-health NFU 
Citrien; Amsterdam UMC – locatie AMC
Mariëtte Willems, huisarts en programma medewerker 
ICT, OPEN (LHV, NHG, InEen)
Nina Eminovic, docent en opleidingscoordinator Health 
Informatics, Amsterdam UMC

O.l.v. dagvoorzitter 
Tom van ’t Hek, voormalig huisarts

De frusterende dagelijkse praktijk 
van ICT in de zorg
• Tijdens deze sessie gaan we het hebben over de  
 ICT problemen waar een zorgprofessional  
 tegenaan loopt in zijn/haar dagelijkse werk.
• Situatieschets: Waarom is ICT op dit moment  
 vaak een remmende factor in de zorg?
• De werkplek van de zorgprofessional in de  
 `praktijk: hoe het ook anders kan en wat je daar  
 als organisatie voor nodig hebt!
Koen Germers, Marketeer, Echt
Daan Kuiphuis, Salesmanager, Echt

Zaal 7 (Mission II)

Groeiende zorghonger vraagt om 
innovatie
• Mentaliteitsverandering van de patiënt
• Ondernemende zorgverlener of zorgverlenende  
 ondernemer?
• Empathie en technologie als verbindende factor in  
 de zorg
Gerard Olde Olthof, Founder, Vcare
Communicatietechnologie voor de zorg van morgen

Uw operatie? 
Wacht, ik teken het wel even...
• Optimaal informeren van de patiënt; zowel voor als na  
 de behandeling of consult door animatie of audio
• De praktijk vertelt: 1 op de 9 patiënten begrijpt een  
 operatiefolder niet en 60% van het gesprek is vergeten  
 bij verlaten van de spreekkamer
• Veel aandacht naar medische technologie, maar  
 informatievoorziening voor de patiënt is vaak achtergesteld
Robert Jan Kroeze, Wervelkolomchirurg, 
Sint Maartenskliniek Nijmegen, 
Co-founder MedVid / ambassadeur Doc2me 

Uitwisseling van zorginformatie in de 
Brainport-regio Eindhoven
• Project ‘Regionale zorginfrastructuur’: 10.000 burgers in  
 de Brainport-regio gaan gebruik maken van innovatieve  
 dienstverleningsconcepten
• Ondersteuning bij langer, prettig en veilig thuis wonen en  
 meedoen in de samenleving door een zorg- en welzijns- 
 netwerk, een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)  
 en een regionale zorgcentrale.
• Informatie delen, met de juiste stakeholders, op het juiste  
 moment, op een veilige en betrouwbare manier, zodat de  
 juiste zorg effectief verleend kan worden
Ir. Marcel de Pender, Directeur, Coöperatie Slimmer 
Leven (leden o.a. Catharina ziekenhuis, Maxima Medisch 
centrum, zorginstellingen De Zorgboog en ORO, thuiszorg 
Lunet en Savant, TU Eindhoven, ROC, Rabobank, 
gemeenten en provincie)

Zaal 5 (Expedition)

Internationalisering: hoe de topsector 
Life Sciences & Health Nederlandse zorg-
innovaties ondersteunt in het buitenland
• Leer meer over de impact van Nederlandse zorginnovaties in  
 het buitenland
• Leer meer over de voordelen van buitenlandse handel en  
 R&D samenwerking voor uw organisatie
• Maak kennis met ondersteuningsmogelijkheden geboden 
 door de Topsector Life Sciences & Health, de Nederlandse  
 overheid en Task Force Health Care
Steven Jonis, Project Manager, Task Force Health Care 
(TFHC) 
Thérèse van den Hurk, Senior Director and chair, Teresa 
Happy Care
Jos de Wolf, Export Sales Manager, International Account 
Manager, Enraf-Nonius

Design Sprint bij Jeroen Bosch Ziekenhuis: 
in 4 dagen de wachtbeleving op de SEH 
verbeteren
• Hoe kunnen we de wachtbeleving van de patiënt, die vaak drie uur  
 moet wachten, op de Spoed Eisende Hulp verbeteren?
• Een Design Sprint is een intensief proces waarin je een complex  
 vraagstuk binnen een organisatie oplost. Van post-its en schetsen 
 tot prototypes op de smartphone van de SEH-patiënt: in slechts 
 vier dagen hebben we inzicht gekregen in het zorgproces,  
 verbeterden we de wachtbeleving én ontwierpen en testten we een  
 innovatieve oplossing. 
• Aan het eind van deze sessie heb je handvatten voor het versnellen  
 van innovatie binnen je organisatie, weet je hoe je de zorgprofessional  
 en patiënt bij zorgvraagstukken kunt betrekken én weet je alles over  
 wachten bij de SEH.

Floor van Riet, UX Lead, One Shoe

Michel van Velde, CEO, One Shoe

Kinderoncologie Next Level;
realisatie van het Prinses Maxima Centrum
kinderoncologie
• ICT keuzes tijdens de bouw en realisatie van een nieuw  
 innovatief ziekenhuis. Architectuurkeuze en ICT-bouwblokken 
 aanpak. Tijdsdruk en opschaling in ultrakorte periode.
• Implementatie van ICT-regieorganisatie, loslaten van  
 operationele werkzaamheden door eigen teams. ketenpartner  
 benadering. Eerste ervaringen.
• Gerealiseerde ICT-oplossingen (o.a. gaming en patiënt  
 journey), kind en ouder centraal, acceptatie door zorg- 
 professionals en ouders
Dr. Richard L. Kamman, Voormalig CIO, Prinses Maxima 
Centrum voor kinderoncologie Utrecht 

De kliniek van de toekomst 
wordt nú gebouwd
• Via de meest geavanceerde technologie een optimale  
 patient journey, een optimale bedrijfsvoering, in een  
 energie-neutraal gebouw, zonder balie.
• Oogcentrum Noordholland: innovatieve werkwijze, volledig  
 door ICT ondersteund, met een moderne bedrijfsvoering.
• Zorg blijft alleen transparant en betaalbaar, als je deze  
 efficiënter organiseert: een blik in de toekomst van  
 zelfstandige behandelcentra.
Rob Wouters, Directeur, Oogcentrum Noordholland
Liam Verheul, Commercieel directeur, TIMEFF, 
bedenkers van het EPD Emma

Ehealth investeringen rendabel 
maken? 
Hierbij concrete stappen:  

• Relatie tussen hogere adoptie, lagere kosten en  

 het zorgproces

• De wilgroei aan e-Health toepassingen in je voordeel  

 laten werken

• Concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk met  

 o.a. Bergman Clinics en Radboudumc
Vincent Schot, MSc, CEO Soulve Innovations,
Founder of MediMapp
Guido van den Broek, CMIO en hoofd-halschirurg, 
Radboudumc
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The Box: van eHealth data naar slimme 
informatie met behulp van machine 
learning
• Patiënten van het HartLongCentrum LUMC die herstellende  
 zijn van een myocardinfarct, een ritmebehandeling of  
 hartoperatie doen thuismetingen om vanuit het ziekenhuis de 
 patiënt te kunnen monitoren.
• De grote hoeveelheid aan data die binnenkomt wordt door  
 verpleegkundigspecialisten geanalyseerd en indien nodig  
 wordt de behandeling van de patiënt aangepast.
• De overload aan data die ontstaat kan m.b.v. machine  
 learning inzichtelijk worden gemaakt door eerder te signaleren  
 welke patiënten verslechteren.
• Op deze manier kan eHealth worden ingezet bij een grote  
 groep patiënten zonder directe verhoging van de werkdruk bij 
 deze verpleegkundigen, en worden opvallendheden ook  
 opgemerkt door het algoritme.
Esmee Stoop MSc., Data-analist, Leids Universitair 
Medisch Centrum



Samenwerken aan opschalen 
E-health
• De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)  
 geeft een impuls aan bestaande e-health in de  
 reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen  
 thuis. 
• Onder begeleiding van VitaValley vertellen zorg- 
 aanbieders met een gehonoreerde SET-aanvraag  
 hoe zij samenwerken aan het structureel inzetten  
 van e-health in het zorgproces.
• In deze sessie krijg je de nodige tips & tricks over  
 het doen van een aanvraag.
Mirthe van de Belt, Senior adviseur zorgvernieuwing 
bij NAAST
Sander Duindam, medeoprichter, Stichting 
Verbinden-met-Zorg
Pasquelle van Ruiten, programmamanager, 
VitaValley

Zaal 10 (Spark)

Aan de slag met SET
• Beeldzorg, Leefstijlmonitoring, Medicatie App. Om  
 bestaande e-health toepassingen in de reguliere zorg  
 aan en ondersteuning van mensen thuis een impuls  
 te geven, is er de Stimuleringsregeling E-health thuis. 
• In deze sessie praten RVO en ZonMw je graag bij over  
 deze subsidieregeling en krijg je de nodige tips &  
 tricks over het doen van een aanvraag
Inge Valstar, programmamanager SET, ZonMw
Chantal Wentink, adviseur, SET, RVO.nl
Jane de Jong, Projectadviseur, RVO
Nander Wiegman, Projectadviseur, RVO

Zorg voor innoveren: meet the expert 
sessie 
Heb je vragen aan de overheid over wet- en regelgeving 
en bekostiging van jouw innovatie?                                             
Experts van Zorg voor innoveren (de Nederlandse 
Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland, ZonMw en 
het ministerie van VWS) gaan hierover graag met je in 
gesprek.                                                 
• Introductie Zorg voor innoveren
• Ervaringsverhaal van een zorgvernieuwer
• Q&A sessie met panel:
Renske Schapendonk, beleidsmedewerker regulering, 
NZa
Hans Ossebaard, adviseur Innovatie en e-health, Zin
Inge Valstar, Senior Programmamanager Life Sciences 
& Health, ZonMw
Karoline Moors, AVG-helpdesk, Ministerie van VWS

Zaal 9 (Glow)

Hoe ondersteund ICT de zorg van 
morgen! 
• Visie UMC Utrecht op de zorg van morgen
• Hoe gaat de inzet van ICT dit ondersteunen?
• Waar staan we en wat gaan we de komende tijd doen?
Gilbert Bod, ICT informatiemanager strategische allianties, 
Directie Informatie Technologie, CIO Office, UMC Utrecht

De mobiele patiëntenportaal app van 
Ziekenhuis Gelderse Vallei
• Eén mobiele patiëntenportaal app voor patiënten,  
 waarom eigenlijk?
• Hoe verbetert digitale mobiele dienstverlening de  
 patiënttevredenheid én de zorg?
• Welke strategie en roadmap hanteert Ziekenhuis Gelderse  
 Vallei bij de digitalisatie van haar zorgprocessen?
John van Giessen, Manager Informatisering & 
Automatisering Ziekenhuis Gelderse Vallei
Angelique Groot, Marketeer en eHealth expert Ziekenhuis 
Gelderse Vallei
Bert Mooij, Directeur bij Funatic, makers van het 
Patiëntenportaal platform June

Verantwoordelijke inzet van machine 
learning ten behoeve van de kwaliteit 
en doelmatigheid van zorg
• Voor welke grote uitdagingen in de zorg kan machine 
 learning een oplossing bieden, en voor welk type  
 problemen niet?
• Op welke manier waarborg je de meerwaarde en  
 veiligheid van machine learning voor arts en patiënt?
• Welke concrete voorbeelden van succesvolle  
 toepassingen zijn er al en wat kunnen we daarvan  
 leren over de benodigde randvoorwaarden voor  
 implementatie en opschaling?
Willem Herter, Director Pacmed
Promovendus Digitale Zorg aan LUMC
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Zorg voor een aantrekkelijke, 
persoonlijke en uiteindelijk 
preventieve gezondheidszorg
De breakout sessie van Koen Kas gaat over 
de toekomst van de gezondheidszorg. Koen 
combineert wetenschap en technologie met design 
& bedrijfsmodelinnovaties tot nieuwe ervaringen die 
gezondheid opnieuw definiëren. Zijn presentatie over 
innovatie en creativiteit zijn visuele game-changers. Aan 
de hand van een paar voorbeelden stuurt hij je naar huis 
met een goodiebag met dingen die je de dag erna kunt 
toepassen.
Koen Kas, Healthcare futurist & Delight thinker

BREAKOUT SESSIES

Zaal 14 (Shuttle)

Femtech: hoe vrouwelijke gezondheid 
onderdeel wordt van technologie
In deze sessie:
• Hoort u over de opkomst van femtech:  
 female technology, ontworpen voor en door  
 vrouwelijke gebruikers
• Krijgt u een overzicht van recente technologische  
 ontwikkelingen op gebied van femtech en hoort u  
 waarom er in 2018 ruim 650 miljoen dollar geïnvesteerd  
 werd in femtech bedrijven
• Hoort u meer over de strategie van Fitbit, Apple,  
 Google en internationale startups om in de femtech  
 markt te stappen 

Frederieke Jacobs, oprichter SmartHealth

Machine learning en kunstmatige 
intelligentie: van buzzwords naar 
concrete toepassing
In deze sessie:
• Krijgt u een overzicht van recente technologische  
 ontwikkelingen op gebied van kunstmatige  
 intelligentie (KI/AI) in de medische sector
• Hoe zetten zorgorganisaties, ziekenhuizen en  
 bedrijven kunstmatige intelligentie (artificial  
 intelligence) in? 
• Wat zijn toepassingen voor mijn vakgebied of  
 voor mijn organisatie?

Frederieke Jacobs, oprichter SmartHealth

Verpleegkundigen; 
het hart van de (digitale) zorg
In deze sessie nemen twee CNIO’s (Chief Nursing 

Information Officers) je mee naar de alledaagse werkelijkheid 

op de werkvloer
• Waar hebben verpleegkundigen mee te maken op  
 de werkvloer als het om digitalisering gaat?
• Wat zijn de lessons learned? 
• Waarom is het zo ontzettend essentieel dat 
  verpleegkundigen worden betrokken vanaf het moment  
 van ontwerp?
• Wat is de rol van de CNIO in deze veranderende wereld?
Jeroen Windhorst, Voorzitter, CNIO Netwerk Nederland
Christine Aberson-Blok, CNIO, Noordwest 
Ziekenhuisgroep

AI voor hulp bij psychische klachten
• Hoe kan AI helpen bij psychische klachten
• Praktijkvoorbeelden en resultaten
• Demo van Tess: virtuele coach voor psychische  
 gezondheid
Frank Verhoef, Directeur NewHealth Collective en 
Parnassia Participaties

Ronde Tafel Sessie
De belofte van IoT, (big) data en 5G. 
Gaan we hiermee ècht de grote uitdagingen in de 
zorg aanpakken?
Personeelstekorten, groeiende zorgvraag en hoge 
administratielast. De zorg kent flinke uitdagingen. 
De inzet van nieuwe technologieën als Internet of Things, 
big data en binnenkort ook 5G worden gezien als het ei 
van Columbus om dit soort uitdagingen aan te pakken.
De grote vraag is: hoe dan en waar start je?
In deze ronde tafel sessie staan John en Jelmer aan 
de hand van concrete industrievoorbeelden stil bij de 
mogelijkheden die digitalisering biedt. Ze benoemen niet 
alleen de succesverhalen, maar ook de uitdagingen en 
bieden plan van aanpak om digitalisering succesvol in 
te zetten. 
Jelmer Letterie, Senior Proposition Manager IoT & 5G, 
Vodafone Business
John de Kok, Industry Lead Life Sciences / Partner, 
Deloitte

14.30 Zaal Fluor (Max 10 p.)


