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Voorwoord

Colofon

Pragmatisch zijn

Het is een oude discussie: is WhatsApp nu wel of  
niet voor communicatie in de zorg geschikt? Dezelfde  
vraag kwam naar voren toen wij bezig waren met  
het voorbereiden van het thema van deze editie van 
Digitalezorg.nl Magazine: beeldmanagement. Er is een 
aantal speciaal voor de zorg ontwikkelde systemen voor 
beelduitwisseling en -management beschikbaar - u leest 
er verderop in dit magazine over. Maar een vraag die we 
telkens hoorden terugkomen is: wat is er eigenlijk mis 
met WeTransfer en vergelijkbare file transfer-tools? 

De voor- en tegenstanders rollen dan direct ruziënd over 
straat. Privacybescherming, de vermeende onveiligheid 
van dit soort tools, het ontbreken van metadata voor  
beheerdoeleinden. U kent de argumenten vast wel. 

Daarmee zetten we innovatie in de zorg soms on- 
bedoeld op slot. Zijn er geen verantwoorde manieren  
te bedenken om reeds bestaande tools op een slimme 
manier in te zetten in de zorg? Neem Whatsapp. Het  
gaat zorgprofessionals niet om die app zelf, maar om  
de snelheid en het gemak van communiceren. Zou 
versleuteling van alle chat-berichten dan wellicht een 
pragmatische oplossing bieden? Het interessante is: die 

chat-apps bestaan allang. Cryptocat bijvoorbeeld.  
Of Chatcrypt, Pidgin of ChatSecure. Dit zijn chat-apps  
die exact hetzelfde werken als Whatsapp. Maar dan wél 
veilig en mét respect voor privacy.
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Redacteur Digitalezorg.nl Magazine
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De app ‘Thuisarts’ heeft de juryprijs van de Health app award 
2015 gewonnen. Deze prijs werd uitgereikt op het congres  
Digitale ontwikkelingen in de zorg in de Utrechtse Jaarbeurs.  
Het publiek heeft gestemd voor de app Behandelpad. Daarnaast 
heeft de jury besloten een aanmoedigingsprijs uit te reiken aan 
Skip a beat.

De kosten van de gezondheidszorg in Europa en Nederland dreigen  
op korte termijn onbeheersbaar te worden. Het voorkomen van  
ziekten door gezond leven en actieve participatie wordt belangrijker 
dan ooit. Ook biedt het nauwkeuriger voorspellen van het (verloop) 
van ziekten en het personaliseren van interventies (zowel preventief 
als curatief) kansen. eHealth is daarbij een belangrijk middel om  
zelf-management van gezondheid en zorg te versterken. TNO zet 
haar kennis over individuele gedragsverandering in om samen met  
eHealth ondernemers effectieve eHealth toepassingen te ontwikkelen 
en ondersteunt partners bij de evaluatie. 

De meeste artsen, verpleegkundigen en verzorgenden realiseren 
het zich nog niet. Maar de zorg staat een grote verbeterslag te 
wachten. En het gaat niet eens om een medische vinding, maar  
om slim gebruik van ICT. Er liggen kansen op allerlei gebieden. 
Eén van die gebieden is betere samenwerking door data op  
elektronische wijze te delen. Een aantal voorbeelden.

Veranderingen in het sociale domein vragen om andere  
manieren van werken. Informatiedeling en samenwerking  
staan aan de basis van de moderne zorginstelling. Voor de  
interactie en dialoog met klanten enerzijds, maar zeker ook  
voor de interne communicatie anderzijds. In 2013 kwam de  
GGD Zuid Limburg in contact met de ideale tool om deze doelen 
te realiseren: een sociaal intranet waarop haar 500 medewerkers 
effectief en efficiënt kunnen samenwerken. “Inmiddels gebruiken 
we het platform ruim twee jaar. Het systeem ondersteunt ons om 
onze dienstverlening naar de klant te verbeteren”, aldus digitaal 
communicatiemanager Loes Senssen van de GGD Zuid Limburg.

eHealth is een hot-topic. Huisartsen moeten hier wat mee.  
Dat bepleiten ondermeer de beroepsorganisaties van huisartsen  
(LHV en NHG) en minister Schippers. Zij spreken uit dat in de toe-
komst eHealth ingezet moet worden om goede zorg te (blijven) 
leveren. Maar waar moet u beginnen als huisarts? Het Nictiz  
platform patiënt en eHealth laat in de recent uitgebrachte white-
paper ‘Gewoon aan de slag met eHealth’ de mogelijkheden zien.

 8 App ‘Thuisarts’ wint Health app award 2015  26  TNO ontwikkelt breed scala aan zorg-apps

 20  Laat uitwisseling van data geen hype zijn

 29  Interoperabiliteit als succesfactor voor Alphatron
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Patiënt beter geholpen door 
databaseonderzoek

De meest gangbare behandeling van de ziekte van  
Dupuytren is een operatie die de kromstand van de 
vingers opheft. Recent databaseonderzoek toont echter 
aan dat de minder belastende collagenase injectie net zo 
effectief is. Xpert Clinic, een zelfstandig behandelcentrum 
voor hand- en polszorg, komt tot deze conclusie na een 
databaseonderzoek van slechts een jaar.

Chao Zhou, als arts-onderzoeker verbonden aan zowel 
Xpert Clinic als aan het Erasmus Medisch Centrum in 
Rotterdam, analyseerde in 2014 tienduizenden anonieme 
gegevens van patiënten met de ziekte van Dupuytren.  
Hij putte hiervoor uit Pulse, het uitkomstenregistratie- 
systeem met gegevens omtrent alle hand- en pols- 
aandoeningen van Xpert Clinic.

Dankzij deze database kan Xpert Clinic in een jaar tijd een 
onderzoek opzetten en afronden. Zhou: “Normaal duurt 
het al een jaar om een onderzoek op te zetten en kun je 
jaren later pas publiceren. Nu hebben we het complete 
onderzoek in een klein deel van die tijd opgezet en  

afgerond. Dat is goed nieuws voor patiënten, want zij 
profiteren nu sneller van nieuwe en betere behandel- 
methodes.” Medisch directeur Reinier Feitz vult aan:  
“En over betere specialisten, want ook hun resultaten,  
zoals medische uitkomsten en patiënttevredenheid, 
worden voortdurend gemeten. De uitkomsten van deze 
metingen houden ons scherp en stimuleren tot voort- 
durend verder ontwikkelen.”

Met behulp van patiënten bouwt Xpert Clinic de database 
Pulse steeds verder uit. Feitz: “We zijn daar in 2008, bij 
de start van onze kliniek, mee begonnen en beschikken 
inmiddels over tienduizenden anonieme patiëntgegevens. 
We vragen al onze patiënten om ten behoeve van Pulse 
regelmatig formulieren in te vullen en krachtmetingen te 
doen. Dit is cruciaal. Hierdoor kunnen we de gegevens 
van een patiënt vergelijken met zijn of haar peer group 
en vervolgens nauwkeurig voorspellen wat het resultaat 
is van een bepaalde behandeling. Als we zeggen dat de 
pijn daalt van een 7 naar een 1, dan is dat gebaseerd op 
ervaringen van vergelijkbare patiënten.”

Kort nieuws Ziekenhuis Gelderse Vallei neemt triage-
systeem van MI Consultancy in gebruik

Ziekenhuis Gelderse Vallei neemt het triagesysteem van 
MI Consultancy in gebruik. Het systeem werkt volgens de 
Nederlandse Triage Standaard (NTS) en ondersteunt de SEH-
afdeling bij het bepalen van de urgentie.

Ziekenhuis Gelderse Vallei gebruikt al jaren de SEH-module 
van MI Consultancy. NeoZis SEH is speciaal ontwikkeld om 
overzicht te houden op de afdeling. NeoZis SEH bestaat uit 
de onderdelen triage en tracering, die volledig geïntegreerd 
zijn in het EPD. De patiëntgegevens op de SEH-afdeling 
worden direct op een betrouwbare, efficiënte en gebruiks-
vriendelijke manier digitaal vastgelegd. 

Het bepalen van de urgentie, de triage, gebeurt vanaf nu 
middels de NTS. Dit is een landelijke, geautoriseerde  
standaard voor de acute zorgketen. Het doel is om één 
uniforme taal te gebruiken in de spoedketen waardoor de 
samenwerking tussen huisartsenposten, ziekenhuizen en 

ambulancediensten eenvoudiger en efficiënter wordt.
Tot voor kort voerde Ziekenhuis Gelderse Vallei de triage  
uit volgens de Boston/ESI. Het werken met de nieuwe  
triagemethodiek vraagt van de SEH-medewerkers een 
andere werkwijze. Bij de NTS wordt aan de hand van de 
ingangsklacht de triagecriteria bepaald. Dit leidt vervolgens 
tot een urgentiescore en een advies voor mogelijke vervolg-
acties. Als pluspunt ten opzichte van de oude systematiek 
start de NTS altijd met een set met ABCD-triagecriteria om 
de ernstigste spoedgevallen eruit te filteren.

Het ziekenhuis werkt intensief samen met de huis- 
artsenpost (HAP). Ook de huisartsenpost maakt gebruik 
van de NTS. De systemen van het ziekenhuis en de HAP 
zijn nauw met elkaar geïntegreerd. Door de samenwerking 
tussen beide partijen wordt acute zorg van hoge kwaliteit 
geleverd.

Zorggroep Oosterhout & Omstreken (Zorroo) heeft een  
samenwerkingsovereenkomst getekend met VitalHealth. 
Zorroo ziet ICT als belangrijke pijler voor de eigen strategie 
en zal starten met het volledige aanbod van het VitalHealth 
KIS. Dit gaat om de zorgprogramma’s Diabetes, COPD, 
CVRM, Astma, Ouderenzorg en GGZ. Daarnaast zal voor het 
Individueel Zorgplan en zelfmanagement het platform  
VitalHealth e-Vita worden ingezet.

ICT is al jaren een speerpunt binnen de regio van Zorroo. 
Mede onder aanvoering van directeur Daan Kerklaan heeft 
Zorroo, een zorggroep met meer dan 70 huisartsen, een 
ambitieus strategisch ICT-plan opgesteld voor de komende 
jaren. Uitgangspunt daarbij is een Individueel Zorgplan voor 
iedere burger in de regio. Om goede en persoonsgerichte 
zorg te kunnen bieden is een geïntegreerde oplossing voor 
de zorggroep essentieel, met de individuele behoefte van de 
patiënt, vastgelegd in een Individueel Zorgplan, als basis.
Naast ondersteuning van het primaire proces heeft Zorroo 
in de achterliggende jaren ervaring opgedaan met diversen 
innovatieve projecten. Zo zijn er innovaties gestart gericht 
op leefstijl met beweegprogramma’s en een door Zorroo 
ontwikkeld ‘Stoppen-met-roken programma’. Daarnaast 
is er ervaring opgedaan met de inzet van een online coach 
voor mensen met COPD. Voor zelfmanagement is Zorroo 
door Zelfzorg Ondersteund (ZO!) ook geselecteerd als één 

van de vijf doorbraakprojecten in Nederland. “Dankzij de 
samenwerking met VitalHealth kunnen wij een volgende stap 
zetten in de concretisering van onze visie. VitalHealth heeft 
veel ervaring in ketenzorg en is een stevige en innovatieve 
partij met de wil om flink door te ontwikkelen op een groot 
aantal voor ons essentiële thema’s”, aldus Daan Kerklaan, 
directeur Zorggroep Zorroo. “Bovendien is het een partij die 
openstaat en inzet op regionale samenwerking en beschikt 
over de architectuur om dit te kunnen doen. Daarnaast heeft 
VitalHealth strategische samenwerkingen met een aantal 
belangrijke partners van ons in de regio, waaronder  
PharmaPartners en SHL.”

Laurens van der Tang, directeur van VitalHealth voegt hier-
aan toe “De keuze van Zorroo voor VitalHealth toont aan 
dat we qua visie en oplossingen goed aansluiten bij die van 
vooraanstaande en innovatieve zorggroepen die strategisch 
inzetten op ICT. Met deze keuze van Zorroo verstevigen wij 
niet alleen onze marktleidende positie in de eerstelijnszorg, 
maar start ook een samenwerking met een zorggroep die 
veel ervaring heeft opgedaan met zelfmanagement en het 
Individuele Zorgplan daarbij als uitgangspunt ziet.”

De voorbereidingen voor het project zijn inmiddels gestart 
en de implementatie van de diverse modules zal in de  
komende maanden plaatsvinden.

Zorggroep Zorroo start met volledig 
aanbod Keten Informatie Systeem

Xerox optimaliseert workflow 
processen patiëntendossiers

Xerox ontwikkelde, samen met partner Hyland, een work-
flow oplossing die de processen rondom digitale dossiers 
optimaliseert. De nieuwe oplossing Health Records Informa-
tion Management helpt ziekenhuizen bij het verhogen van 
de productiviteit en maakt patiëntenzorg inzichtelijk door 
middel van één enkel, uitgebreid overzicht van alle klinische 
documenten en gegevens die zijn opgeslagen in een elek-
tronisch patiëntendossier, beeldbank, communicatiesysteem 
en contentarchief.

“Veel organisaties hebben een haat-liefdeverhouding met 
papier. Papieren documenten zijn van cruciaal belang voor 

diverse processen, denk aan facturen en contracten. 
Toch zien we steeds vaker dat papier de productiviteit  
verlamt. Dat is de reden waarom de workflow auto- 
matisering steeds meer prioriteit krijgt in organisaties”,  
aldus Herman Levert, General Manager Large Enterprise  
Organization bij Xerox. “Wij willen de issues die komen 
kijken bij handmatige, op papier gebaseerde processen, 
terugdringen. Niet alleen met onze Managed Print Services, 
maar ook met nieuwe workflow tooling als deze.”
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App Award

App ‘Thuisarts’ wint  
Health app award 2015

In de zoektocht naar de meest zinvolle app in de gezond-

heidszorg, hebben 56 app-makers een gooi gedaan naar de 

Health app award. Twintig van deze apps hebben de eerste 

ronde gehaald en zijn daarom geïnterviewd. Behandelpad, 

Mantellink, Saltro Diagnostiek app, Skip a beat, Thuisarts 

en Wellmo drongen door naar de finale. Waarom zijn deze 

apps volgens de makers zinvol?

BEHAnDElpAD 
Patiëntvoorlichting in ziekenhuizen gebeurt vaak nog via 

papier. Thomas Timmers, directeur van Interactive Studios 

en woordvoerder van de app Behandelpad, vindt het niet 

meer van deze tijd dat een patiënt voorafgaand aan een 

life changing event als een operatie een set folders mee 

naar huis krijgt. “De kans dat mensen de juiste informa-

tie op het juiste tijdstip lezen, is heel klein. Daar maakt 

Behandelpad het verschil.” De app Behandpad informeert 

en activeert patiënten bij zowel de diagnostiek, de voor-

bereiding op de opname en de revalidatie. Volgens  

Timmers zorgt deze informatie ervoor dat patiënten beter 

voorbereid en minder angstig bij consulten verschijnen. 

Daarnaast worden patiënten via push-berichten gewezen 

op handelingen die ze moeten uitvoeren. De app wordt 

inmiddels al bij tien ziekenhuizen gebruikt. 

MAntEllink
De participatiemaatschappij vraagt van familie, buren 

en vrienden van patiënten om steeds meer zorg over te 

nemen. “De regiefunctie verschuift van de professionele 

hulpverlener naar de cliënt zelf of diens mantelzorger”, 

stelt Niels Meijssen, initiatiefnemer van de app Mantellink 

en eigenaar van ontwerpbureau De Wortel van Drie. In de 

Skip A BEAt
Skip a beat is de eerste serious game in de finale van  

alle Health app awards tot nu toe. Dit spelletje heeft als 

doel om de hartslag te verlagen. Tijdens het spelen meet 

de smartphone-camera de hartslag via de vinger, en zo 

weet het spel hoe goed de speler het doet. Skip a beat  

is een product van het bedrijf Happitech zegt eigenaar 

Yosef Safi Harb. De app richt zich op hartpatiënten.  

“Er was nog niks leuks voor hartpatiënten op de markt.” 

De app won al eerder prijzen van technologieblogs zoals 

Mashable. Inmiddels is de app, die in februari in de app 

store verscheen, ook bruikbaar met de Apple Healthkit, 

zodat iemand zijn hartgegevens ook daar kan opslaan. 

De focus op hartpatiënten betekent niet dat gezonde 

mensen er niets aan hebben. Het werkt ook als relax-

oefening, zegt Safi Harb. Happitech is nu bezig met het 

opzetten van een onderzoekspilot. Daarbij vergelijken 

ze de verlaging van de hartslag met het effect van een 

sedatiemiddel.

tHUiSARtS
De app Thuisarts van het Nederlands Huisartsen Genoot-

schap (NHG) zit voor de tweede keer in de finale van 

de Health app award. Vorig jaar was de app alleen voor 

Apple-producten beschikbaar. Nu is de app geschikt voor 

Android-producten. En hij is gratis gemaakt. Thuisarts is 

een app voor patiënten die voor, tijdens of na een huis- 

artsenbezoek informatie zoeken of willen opslaan. De 

informatie in de app is net als die op de website Thuisarts, 

een vertaling van de richtlijnen voor huisartsen. “Met  

deze informatie kunnen mensen klachten opzoeken en 

lezen of ze daarmee naar een huisarts moeten”, zegt Ton  

Drenthen, teamleider van Thuisarts. Gebruikers kunnen  

tijdens het lezen vragen noteren en tijdens of na een 

bezoek het behandelplan of andere notities toevoegen. 

Verder bevat de app een medicijnherinnering. Een gebrui-

kersonderzoek liet volgens Drenthen zien dat het huisarts-

app Mantellink kan een mantelzorger mensen uitnodigen 

om deel te nemen aan een zorgproces rondom een cliënt. 

De app heeft als doel om de mantelzorger overzicht te 

geven over wie wat wanneer doet. “Veel mantelzorgers heb-

ben moeite om ondersteuning te vragen aan andere familie 

en buren om bij te springen. Mantellink maakt het mak-

kelijk om anderen bij de zorg te betrekken en onderling 

acties en data af te stemmen. In de app kunnen mantelzor-

gers klusjes aanmaken en ziekenhuisafspraken inplannen. 

Dit is laagdrempeliger dan de telefoon, overzichtelijker 

dan WhatsApp en directer dan e-mail.” 

SAltRo DiAgnoStiEk App 
De app van diagnostisch centrum Saltro geeft huisart-

sen toegang tot het SAN Memoboek, een tariefoverzicht 

van onderzoeken, informatie over (functie)onderzoeken 

van Saltro en een overzicht van onderzoekslocaties met 

openingstijden en routebeschrijving. Dit maakt het werk 

van huisartsen een stuk eenvoudiger, zegt Sam Siemssen, 

directeur Marktontwikkeling bij Saltro. Huisartsen hebben 

volgens Siemssen behoefte aan een online overzicht van 

diagnostische onderzoeken in de eerste lijn inclusief uitleg 

over interpretatie van afwijkende uitslagen. Vooral van 

belang - benadrukt Siemssen - is dat de app de arts onder-

steunt bij de informatieverstrekking richting patiënt. “Het 

verhogen van het eigen risico dit jaar heeft het kostenbe-

wustzijn van de patiënt vergroot. Die komen daarom met 

vragen als ‘Wat kost zo’n onderzoek?’ en ‘Gaat dat bedrag 

af van mijn eigen risico?’. Met de app kan de huisarts in de 

aanwezigheid van de patiënt tarieven van onze onderzoe-

ken bekijken. Zo komt de patiënt niet voor onaangename 

verrassingen achteraf te staan.” 

bezoek met zo’n twee procent afneemt. “Maar belangrijker 

is dat veel mensen die anders niet naar de huisarts gingen, 

dankzij de app wel zijn gegaan.”

WEllMo 
Marc Wullings, countrymanager van Wellmo Nederland 

denkt dat de app Wellmo mensen helpt bij zelfregie. In de 

app kunnen gebruikers verschillende wearables en apps 

koppelen aan Wellmo. Daarbij kan Wellmo holistische 

data verzamelen die niet met een wearable zijn te vangen, 

zoals hoe iemand zich voelt, hoe iemands werkdag was 

of hoeveel iemand drinkt. Wellmo is sinds oktober 2014 

op de Nederlandse markt. In eerste instantie is Wellmo 

een health diary voor de arbodienstverlening waarbij een 

zorgverlener Wellmo preventief kan inzetten bij gebrui-

kers. “Wellmo helpt om gezondheidsbewustwording om 

te zetten in acties en gedragsverandering als het wordt 

gebruikt in de context van interventie. De zorgprofessional 

kijkt mee en ondersteunt de gebruiker bij de gedragsver-

andering. Dat maakt Wellmo zinvol. De patiënt voelt zich 

minder patiënt omdat hij opereert vanuit zijn eigen leven 

en minder vanuit zijn patiënt zijn.”

Karin Oost, Nictiz

De app ‘thuisarts’ heeft de juryprijs van de Health app award 2015 gewonnen. 
Deze prijs werd uitgereikt op het congres Digitale ontwikkelingen in de zorg in de 
Utrechtse Jaarbeurs. Het publiek heeft gestemd voor de app Behandelpad. Daarnaast 
heeft de jury besloten een aanmoedigingsprijs uit te reiken aan Skip a beat.

Lees volledige interviews van de laatste twintig kandidaten op 
•  TrendITion: http://www.smarthealth.nl/trendition/category/

health-app-award-2015/
•  Zorgvisie: http://www.zorgvisie.nl/Home/Dossiers/ 

Health-app-award/
•  Mobile Doctors: http://mobiledoctors.nl/ 

alle-deelnemers-health-app-award-2015/
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Praktijk

Samenwerking in de zorg wordt steeds intensiever. Of het 

nu gaat om het doorverwijzen van patiënten naar gespe-

cialiseerde ziekenhuizen, het delen van resources zoals 

op het gebied van radiologie, onderzoekers in verschil-

lende UMC’s die samen aan een researchproject werken of 

samenwerking tussen meerdere behandelaars bij chronisch 

zieken. In al die gevallen geldt dat de samenwerking soe-

peler verloopt als zorgverleners in staat zijn data op een 

elektronische manier met elkaar te delen, en in de toe-

komst ook zeker steeds vaker met de patiënt.

DAtA-UitWiSSEling in REgio AMStERDAM ViA  
gEDEElDE zoRginfRAStRUctUUR
In de regio Amsterdam wordt zo’n infrastructuur voor 

het veilig en efficiënt delen van data geleverd door Stich-

ting EZDA, onderdeel van SIGRA. SIGRA staat voor Samen 

Gezond in Groot Amsterdam en helpt zorgorganisaties met 

het beantwoorden van de vraag hoe ICT zorgprocessen 

kan versnellen en verbeteren. EZDA bundelt de vraag, sluit 

contracten af met leveranciers en zorgt ervoor dat infor-

matie tussen de eerste-, tweede- en derdelijn goed wordt 

gedeeld. Voor dat laatste gebruikt EZDA de door Vancis 

beheerde veilige glasvezelverbindingen Amsterdam Zorg 

Exchange (AmZX) en Metropolitan Area Network ziekenhui-

zen Amsterdam (MANza).

Nu zorgverleners steeds meer informatie gaan delen en 

de databestanden bovendien steeds groter worden, merkt 

EZDA een sterke toename in de vraag naar bandbreedte. Aan 

die stijgende vraag komt voorlopig nog geen einde, zeker 

niet nu zorgorganisaties ook op elektronische wijze met 

patiënten gaan communiceren. Denk bijvoorbeeld aan het 

openstellen van een patiënten- of cliëntendossier aan de pa-

tiënt/cliënt en aan videoconsulten. Al deze ontwikkelingen 

vragen om veilige en hoog beschikbare zorgnetwerken.

VEilig DAtA DElEn in DE cloUD
Die vraag naar veilige zorgnetwerken wordt tevens zo groot 

doordat alle zorgorganisaties, van ziekenhuizen en huis-

artsen tot ouderenzorgorganisaties en de GGZ, kijken naar 

betere ketenzorg. De ervaringen met ketenzorg laten im-

mers zien dat de procesparameters verbeteren, dat wil zeg-

gen: meer mensen krijgen de juiste zorg - en dat als gevolg 

daarvan ook de uitkomsten verbeteren - patiënten hebben 

minder vaak een terugval en soms ook minder medicij-

nen nodig. Dit geldt zeker voor patiënten met chronische 

aandoeningen, zoals diabetes, COPD, CVRM, Parkinson et 

cetera. Maar ook in de cure zorgt een betere ketensamen-

werking voor een hogere kwaliteit van behandeling.

In geval van relatief kleine datasets is het nog eenvoudig 

om deze via een zorgnetwerk heen en weer te sturen. Maar 

als het om grote hoeveelheden data gaat, is dat niet altijd 

efficiënt. Dat betekent immers dat die data op twee plek-

ken moet worden opgeslagen, met alle kosten van dien. 

Op dit vlak biedt de cloud uitkomst: door de data centraal 

op te slaan in een goed beveiligd datacenter en een link te 

sturen naar het bewuste bestand, hoeven medisch specia-

listen radiologiebeelden niet heen en weer te sturen, maar 

kunnen zij inloggen op het bewuste bestand. 

DAtA ElEktRoniScH UitWiSSElEn BiEDt VEEl MEER VooRDElEn DAn VAAk gEDAcHt

Samenwerking in de zorg: lagere 
kosten, hogere zorgkwaliteit

De meeste artsen, verpleegkundigen en verzorgenden realiseren 
het zich nog niet. Maar de zorg staat een grote verbeterslag te 
wachten. En het gaat niet eens om een medische vinding, maar 
om slim gebruik van ict. Er liggen kansen op allerlei gebieden.  
Eén van die gebieden is betere samenwerking door data op 
elektronische wijze te delen. Een aantal voorbeelden.
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HigH EnD App StoRE VERSnElt MEDiScH onDERzoEk
Als het fundament op orde is en data kan worden gedeeld, 

kan daar bovenop een omgeving worden gecreëerd die 

intensievere vormen van samenwerking mogelijk maakt. 

Hoe zo’n omgeving eruit kan zien, laat het Center for 

Translational Molecular Medicine (CTMM) zien. Deze orga-

nisatie ontwikkelde een high end ‘app store’ in de cloud 

waar onderzoekers die zich bezighouden met translatio-

neel moleculair onderzoek alle IT-benodigdheden kunnen 

afnemen. Zij noemen deze app store TraIT, wat staat voor 

Translationele Research IT. 

Onderzoekers vinden daar applicaties die kunnen helpen 

bij imaging onderzoek, klinische onderzoeken en geneti-

sche onderzoeken, alsmede rekenkracht, opslagcapaciteit 

en integratietools die deze apps op een makkelijke manier 

met elkaar kunnen verbinden. Doordat deze tools door 

meerdere onderzoekers worden gedeeld, dalen de kosten 

en kunnen onderzoekers meer snelheid maken in hun 

onderzoeksproject.

TraIT wordt gehost in het Vancis datacenter, dat een 

rechtstreekse aansluiting heeft op SURFnet, waar ook 

alle academische ziekenhuizen op zijn aangesloten. Dat 

betekent dat de meeste onderzoekers niet eens gebruik 

hoeven te maken van het reguliere internet, maar dat ze 

via de lichtpaden van SURFnet diensten uit de app store 

kunnen afnemen. Het datacenter voldoet bovendien aan de 

hoogste eisen op het gebied van security en privacy, wat 

belangrijk is omdat bij translationeel onderzoek privacy-

gevoelige data betrokken is.

Dit concept van een app store kan natuurlijk voor veel 

meer toepassingen in de zorg worden gebruikt. Nu worden 

veel applicaties, onderzoeksmethoden en datasets nog ont-

wikkeld en verzameld op een eiland, terwijl het onderzoek 

juist steeds meer plaatsvindt in grotere samenwerkings-

verbanden om tot grotere patiëntencohorten te komen die 

nodig zijn om statistisch relevante uitspraken te doen over 

de relevantie van behandelingen. Alleen als applicaties, 

vindingen en data worden gedeeld kan dit type onderzoek 

effectief worden en kan verdere kennisdeling worden gesti-

muleerd.

HoE SElEctEER JE EEn pARtnER?
De hier beschreven voorbeelden laten zien dat er veel te 

winnen valt bij beter delen van data. Toch nemen nog lang 

niet alle zorgorganisaties die stap omdat ze opzien tegen 

de ICT-rompslomp en bovendien geen budget kunnen 

vrijmaken voor investeringen. Het goede nieuws is dat ICT 

vandaag de dag als dienst kan worden afgenomen, waar-

bij de klant alleen betaalt voor het gebruik. Vrijwel iedere 

ICT-dienstverlener levert IT as a Service, maar zorgorga-

nisaties kunnen vanuit privacyoverwegingen niet zo maar 

met iedere leverancier in zee gaan. Wilt u voldoen aan 

wet- en regelgeving en zeker zijn dat patiëntdata op een 

veilige plek staat, let er dan op dat uw ICT-dienstverlener 

tenminste beschikt over drie certificeringen: Goed Beheer 

Zorgnetwerk (voorheen bekend als Zorg Service Provider), 

ISO 27001 en NEN7510.

‘ICT kan vandaag 

de dag als dienst 

worden afgenomen, 

waarbij de klant 

alleen betaalt voor 

het gebruik’

Stichting Digitalezorg.nl was al sinds 2011 als associate 
lid aangesloten bij de vereniging, maar na een aantal jaren 
actief betrokken te zijn geweest bij de vereniging en haar 
jaarlijkse congres (Med-e-Tel) is een grotere betrokken-
heid in de vorm van een nationaal lidmaatschap een logi-
sche vervolgstap. Hiermee volgt Stichting Digitalezorg.nl 
de Nederlandse Vereniging van eHealth (NVeH) op, die van 
2005 tot en met 2014 de rol van nationaal lid vervulde. 

Andy Fischer, President van de ISfTeH zegt over de nieuwe 
aanstelling: “We are excited to have Stichting Digitalezorg.nl 
on board as new national member in the ISfTeH, repre-
senting The Netherlands. We have come to know Stichting 
Digitalezorg.nl as a very active organization spanning the 
entire Dutch telemedicine and eHealth community, while 
at the same time also being actively involved in telemedi-
cine/eHealth on an international level, through European 
eHealth projects and international collaborations. We look 
forward to working together with Stichting Digitalezorg.nl  
to bring the best of Dutch telemedicine and eHealth 
experience to the rest of the world, and to provide Dutch 
telemedicine/eHealth stakeholders an opportunity to hear 
and learn from other ISfTeH members.”

Paul Pelsmaeker, medeoprichter en voorzitter van Stichting 
Digitalezorg.nl is blij met de erkenning: “Nadat wij eer-
der een samenwerking zijn aangegaan met onder andere 
HIMSS Europe en ECHAlliance, is ook deze aanstelling een 
erkenning van onze inzet om digitale zorg in Nederland 
op een hoger plan te brengen en daarvoor ook noodzake-
lijke kennis en ervaring met het internationale speelveld te 
delen.”

De komende periode zullen beide organisaties meer gaan 
samenwerken op het gebied van kennisdeling onder de 
nationale vertegenwoordigingen binnen de ISfTeH en bij 
de promotie en activiteiten tijdens de Med-e-Tel. Stichting 
Digitalezorg.nl zal zich rondom Med-e-Tel gaan richten op 
Europese fondsen en eHealth startups. Beide onderwerpen 
zijn een aanvulling op het bestaande programma.

Nieuws

Stichting Digitalezorg.nl lid van internationale 
vereniging van telemedicine en eHealth (ISfTeH)

Andy fisher

paul pelsmaeker
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Tussen 2011 en 2015 stegen de kosten van de gezond-

heidszorg gemiddeld met 2,3 procent per jaar. Dit is flink 

lager dan de 5,7 procent stijging die tussen 2005 en 2010 

plaatsvond. Volgens het onderzoek uitgevoerd namens  

‘Visie Connected Health’ is echter nog veel meer verbetering 

in zorgkwaliteit te behalen. Door ICT- en collaboratieoplos-

singen met een bewezen en succesvolle business case 

sectorbreed in te zetten, kunnen zorgprocessen worden 

geoptimaliseerd. Dit zorgt voor betere kwaliteit van de zorg 

en kan een kostenbesparing opleveren van 5 procent tot 

ruim 10 procent op de totale uitgaven van de zorgsector.

BEWEzEn BUSinESS cASES
Er bestaan al veel concrete voorbeelden van de inzet van 

ICT en collaboratieoplossingen in de zorg die op dit mo-

ment nog niet sectorbreed worden toegepast. Deze oplos-

singen helpen het zorgsysteem te kantelen van aanbod- 

naar vraaggestuurd, terwijl ze ook de kwaliteit verbeteren. 

Zo zorgen videoconferencing en telemonitoring ervoor dat 

gepersonaliseerde zorg op afstand mogelijk is. Patiënten 

hoeven daardoor minder vaak fysiek naar het ziekenhuis. 

Ook maken data-analyse tools het mogelijk sneller diagno-

ses van hogere kwaliteit te stellen en wordt met deze tools 

het aantal foutieve diagnoses teruggedrongen. Ook wordt 

kennis optimaal benut door real-time videoconferencing 

toe te passen op de intensive care.

Raymond Alves, CEO VisionsConnected en initiatiefnemer 

van het initiatief ‘Visie Connected Health’: “Er bestaan  

momenteel al heel wat bewezen business cases over de 

inzet van collaboratie-oplossingen. Er is ook steeds meer 

aandacht voor betere, betaalbare zorg. Maar om de ge-

zondheidszorg duurzaam te kunnen veranderen, is het 

noodzakelijk dat zorgorganisaties, ICT-leveranciers en 

overheid nu samen doorpakken. ‘Visie Connected Health’ 

bundelt de kennis en ervaring van verschillende ICT- 

partijen op het gebied van innovatie in de gezondheids-

zorg. Cisco, VisionsConnected en Vosko hebben ieder hun 

eigen expertise, de gezondheidszorg profiteert van de 

synergie die ontstaat door deze samenwerking.”

Onderzoek

it HElpt zoRgSyStEEM tE kAntElEn VAn AAnBoD- nAAR VRAAggEStUURD

‘ Nederlandse zorgsector laat 6,1  miljard euro per jaar liggen’

Door bestaande ict-initiatieven 
sectorbreed toe te passen, zijn  
besparingen tussen de 2,9 en  
6,1 miljard euro per jaar te  
realiseren in de zorg. Dat blijkt  
uit ‘Visie connected Health’,  
een onderzoeksrapport en  
gezamenlijk initiatief van cisco, 
Visionsconnected en Vosko.  
De bedragen vertegenwoordigen 
respectievelijk 5,2 tot 10,5  
procent van de totale uitgaven  
in de gezondheidszorg in  
nederland.
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Gestolen financiële persoonsgegevens leveren op de zwarte 

markt ongeveer 2 dollar per stuk op, terwijl een medisch 

dossier wel 20 dollar waard is. Dit blijkt uit onderzoek van 

PwC en het Nationaal Cyber Security Centrum uit 2014. 

Cybercriminelen lijken in de zorgsector meer ruimte te 

krijgen dan bijvoorbeeld in de financiële branche. Zodra 

iemand misbruik maakt van creditcardgegevens, achter-

halen algoritmes in de transactiesystemen dat bijzonder 

snel. Vaak bieden deze systemen ook bescherming door 

illegale of verdachte transacties automatisch en proactief 

tegen te houden. Zo’n systeem bestaat helaas (nog) niet in 

de zorgsector.

Zelfs binnen de zorgsector realiseren maar weinig men-

sen zich hoe kwetsbaar veel zorgsystemen zijn voor een 

cyberaanval:

Traditionele cyberaanvallen - Dit zijn het soort aan-

vallen die in elk marktsegment plaatsvinden. Malware, 

phishing, trojans, ransomware, ze komen overal voor, 

maar de zorgsector is hier bijzonder kwetsbaar voor 

omdat het in deze sector ontbreekt aan de ingebouwde 

maatregelen voor gegevensbescherming en het ingebakken 

bewustzijn over systeembeveiliging dat in andere bran-

ches heel gewoon is. Dit soort kwaadaardige software, of 

dit nu verspreid wordt via gerichte aanvallen, aangetaste 

websites, spam, geïnfecteerde mobiele apparaten, of op 

een andere manier, stelt niet alleen gevoelige gegevens 

bloot aan gevaar, het zorgt ook voor dure IT-zorgen die de 

aandacht afleiden van het echte werk.

Deze aanvallen zijn niet nieuw, maar ze worden wel steeds 

beter. Het feit dat ze patiëntgegevens kunnen achterhalen 

is echt zorgelijk. Cybercriminelen ontwikkelen tegenwoor-

dig volledige malwareplatforms die snel aangepast kunnen 

worden om zorginstellingen aan te vallen.

Verbonden medische apparaten - Veel mensen staan 

er niet bij stil, maar veel medische apparaten hebben 

een verbinding met het netwerk van een zorginstelling. 

Van hartmonitor tot infuuspomp, steeds meer apparaten 

communiceren data, dat ook bewaard wordt. Vanuit het 

perspectief van patiëntenzorg en operationele efficiëntie is 

dat goed. Vanuit het perspectief van beveiliging is dat een 

nachtmerrie.

Beveiliging stond nooit voorop in het ontwerp van deze ap-

paraten, noch van MRI-machines, CT-scanners en ontelbare 

andere diagnostische machines. Veel diagnostische syste-

men gebruiken kant-en-klare besturingssystemen, zoals 

Microsoft Windows, terwijl andere apparaten weliswaar op 

maat gemaakte software gebruiken, maar meestal alleen 

om gegevens te verzamelen, niet om ze te beschermen.  

Teveel van deze apparaten zijn uitermate eenvoudig te 

hacken. Zodra de hackers inbreken, krijgen zij onbelem-

merd toegang tot alle klinische en bedrijfsinformatie- 

systemen waarmee deze apparaten communiceren.

Het gevaar bestaat dat cyberterroristen zorgmachines 

zodanig manipuleren, dat zij patiënten schade berokke-

nen. Zij kunnen ook kritische systemen in ziekenhuizen 

Security

De zorgsector: het volgende 
doelwit voor cybercrime?

zorgsystemen zijn kwetsbaarder dan de meeste zorgmanagers denken. Er hangt teveel 
van af om de risico’s te negeren. De handel in medische dossiers is voor cybercriminelen 
veel lucratiever dan die in creditcardgegevens. Daarom richten zij hun activiteiten steeds 
vaker op zorginformatiesystemen. Hoewel gegevensbeveiliging wel de aandacht heeft in 
de directiekamers van zorginstellingen, voegen nog weinig bestuurders de daad bij het 
woord. Dat is zorgwekkend, want het gaat om mensenlevens.

uitschakelen. Al in 2011 toonde een onderzoeker aan hoe 

een insulinepomp gehackt kon worden om een dodelijke 

dosis insuline af te geven. Afgelopen jaar trok Europol aan 

de bel met de boodschap dat cybercriminelen online kun-

nen moorden, bijvoorbeeld door een pacemaker te hacken.

Persoonlijke zorgapparaten - Het aantal apparaten voor 

zorgverlening neemt niet alleen toe in ziekenhuizen. Een 

toenemend aantal van deze apparaten is bedoeld voor 

thuisgebruik, als mobiele app of draagbaar op het lichaam 

of in kleding. Steeds meer apparaten verzamelen en ver-

sturen persoonlijke gezondheidsgegevens. Deze apparaten 

en apps brengen niet alleen patiëntengegevens in gevaar 

(of beschermen deze onvoldoende), zij communiceren 

vaak ook direct met zorginformatiesystemen. Alles, van 

een glucosemonitor voor thuisgebruik tot een iPhone app, 

kan deel uitmaken van het platform voor een cyberaanval. 

Dat maakt pas echt duidelijk hoe slecht het gesteld is met 

de kwetsbaarheid van zorginstellingen. Net zoals medische 

apparaten binnen de instelling, werden deze persoonlijke 

zorgapparaten meestal ontworpen voor gemak en innova-

tie en niet met beveiliging in het achterhoofd.

Nadenken over de beveiliging van zorggegevens en  

-systemen moet niet gebeuren ná een incident, maar nu. 

De zorgsector moet in zijn geheel proactief zijn en begin-

nen met het implementeren van systemen waar beveili-

ging is ingebakken en die beschermd zijn aan zowel de 

netwerk- als de gebruikerskant. De risico’s zijn gewoon te 

groot om maar af te wachten, net zolang tot er daadwerke-

lijk een kalf verdrinkt.

Theo Schutte is country manager Nederland van Fortinet

theo Schutte
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Whitepaper

Vijf lessons learned over eHealth

gEWoon AAn DE SlAg gAAn VAAk BEStE AAnpAk
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Deze whitepaper is gebaseerd op praktijkervaringen van 

huisartsen en praktijkondersteuners uit zowel grote als 

kleine huisartspraktijken. Er is volgens de eHealth-monitor 

2014 namelijk een grote behoefte aan onderlinge uitwisse-

ling van opgedane praktijkervaringen met eHealth tussen 

vakgenoten. Uit diezelfde monitor blijkt ook dat zorggebrui-

kers graag eHealth-toepassingen willen, zoals inzage in het 

medische dossier, via internet een afspraak maken of online 

een herhaalrecept aanvragen. In de praktijk biedt echter nog 

maar een beperkt aantal huisartsen deze mogelijkheden aan.

gEWoon BEginnEn
Het inzetten van eHealth hoeft volgens de whitepaper 

eHealth niet zo ingewikkeld te zijn. Veel van de geïnter-

viewde huisartsen zeggen dat ze ‘gewoon’ begonnen zijn. 

Door klein te starten met bijvoorbeeld alleen eConsult of 

e-mail hebben ze geleerd wat zij zelf van eHealth kunnen 

verwachten en wat het kan opleveren. Vanuit daar wordt 

duidelijk wat aanvullende of andere behoeften zijn (van de 

patiënten en van uzelf) en kunt u verder uitbouwen. Zorg 

wel voor draagvlak onder medewerkers en patiënten.

pAtiënt AlS UitgAngSpUnt
Belangrijk om te beginnen met eHealth 

is de waarde voor de patiënt als uit-

gangspunt te nemen. Dat deden in elk 

geval de geïnterviewde huisartsen. Het 

opstellen van een business case was 

geen eerste prioriteit. Een van de huis-

artsen zegt hierover: ‘We kregen van 

de leverancier het advies eerst naar de 

business case te kijken. Maar dan zou 

het dus van de business case afhangen 

of we het wel of niet gingen doen, maar 

wat ons betreft moesten we dit gewoon 

doen’. Vraag en bedenk waar u uw 

patiëntengroep mee zou helpen. De (fi-

nanciële) meerwaarde voor uw praktijk 

komt daarna vanzelf. Houd er rekening 

mee dat dit wel een tijdje kan duren; 

het is een langetermijninvestering.

DURf focUS tE BEpAlEn
Alle begin is moeilijk, dus begin ook 

met een kleine doelgroep. Richt u niet 

meteen op de hele patiëntenpopula-

tie, maar eerst op een afgebakende 

groep. Zo kunt u de behoeften precie-

zer bepalen en nauwkeuriger volgen 

wat de effecten zijn. eHealth heeft in 

sommige fasen van het zorgproces 

veel meerwaarde en in andere fasen 

minder. Zorg dat u weet bij welke pa-

tiënten in welke fase het nuttig is om 

eHealth in te zetten.

VERDiEp U in pRocESSEn VooR pAtiëntEn, 
ASSiStEntE(S) En pRAktiJkonDERStEUnER(S)
Inzetten van eHealth heeft invloed op alle processen in de 

praktijk. Uw eigen werkprocessen veranderen, maar ook 

die van de praktijkondersteuner(s) en van de assistente(s). 

Houd daar rekening mee en ga er met hen over in gesprek. 

En natuurlijk veranderen ook processen voor de patiënt. 

Praat ook met hen over de mogelijkheden en probeer ze 

bijvoorbeeld samen eens uit.

nEEM DE tiJD
Het opzetten van eHealth in de praktijk kost tijd. Die tijd 

moet ook gegeven worden. Geef eHealth in een bescherm-

de omgeving de tijd om te groeien.

Meer lezen:
Platform Patiënt en eHealth: 
https://www.nictiz.nl/page/Expertise/Patient-en-zelfmanagement/
Platform-Patient-en-eHealth

eHealth-monitor 2014, Nictiz & Nivel, 2014:  
https://www.nictiz.nl/page/eHealth/eHealth-monitor

Gewoon aan de slag met eHealth, Nienke Beekers,  
Saskia Timmer, Marleen de Mul:
https://www.nictiz.nl/page/Publicaties?mod[360][i]=1190
 

Over de auteurs van de whitepaper:
Saskia Timmer is directeur van Changing healthcare, online 
opleiden voor eHealth.

Marleen de Mul is universitair docent eHealth bij het instituut 
Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus  
Universiteit Rotterdam.

Nienke Beekers is adviseur eHealth bij Nictiz.

eHealth is een hot-topic. Huisartsen moeten hier wat mee. Dat bepleiten ondermeer  
de beroepsorganisaties van huisartsen (lHV en nHg) en minister Schippers. zij spreken 
uit dat in de toekomst eHealth ingezet moet worden om goede zorg te (blijven) leveren. 
Maar waar moet u beginnen als huisarts? Het nictiz platform patiënt en eHealth laat  
in de recent uitgebrachte whitepaper ‘gewoon aan de slag met eHealth’ de mogelijk-
heden zien. 
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Veel patiënten hebben wel eens de indruk - zo 
blijkt uit onderzoek - dat hun gegevens niet op 
een correcte wijze tussen zorginstellingen wor-
den uitgewisseld. niet verwonderlijk voor wie ziet 
hoeveel verschillende veilige en onveilige tools hier 
inmiddels voor worden gebruikt. Het kan echter ook 
anders. 

Anno 2015 vindt de uitwisseling van medische data plaats 

via telefoon, fax, e-mail (veilig en onveilig), Whatsapp, 

DVD, patiënt of koerier. De gebruiker zoekt deze routes 

voor uitwisseling, omdat de vraag naar interoperabiliteit 

van data toeneemt (zie kader). Met als gevolg dat een 

ziekenhuis ter grootte van een grote universitaire kliniek 

jaarlijks zo’n 30.000 DVD’s ontvangt. De overige informatie 

krijgt de patiënt vaak onder zijn arm mee. 

niEt AAnWEzig
Het is dan ook geen wonder, zo blijkt uit NPCF 2012 (Meld-

actie samenwerking zorgverleners, NFK patiëntenpanel 

2012), dat veertig procent van de patiënten wel eens de 

indruk heeft dat zijn of haar gegevens niet goed worden 

uitgewisseld. Dit percentage stijgt naarmate de patiënt 

meerdere aandoeningen heeft. Uit hetzelfde onderzoek 

blijkt dat bij oncologie vierenveertig procent van de  

patiënten tijdens de diagnostische fase naar een ander  

ziekenhuis wordt verwezen. Dit volgende ziekenhuis doet 

bij veertig procent hetzelfde onderzoek nog eens dunne-

tjes over. De medische data uit het verwijzende ziekenhuis 

is namelijk niet aanwezig. 

In Nederland bestaan veel initiatieven die starten met in ie-

der geval het uitwisselen van radiologie-studies. Een radio-

loog heeft de originele beelden nodig om deze te kunnen 

vergelijken met een studie van vandaag. In zijn eigen PACS 

viewer wil hij kunnen beschikken over alle studies die van 

een patiënt beschikbaar zijn. Het integreren van verschil-

foto’s in een zogenaamd ‘hanging protocol’ ziet. Dat wil 

zeggen: de foto vóór en na de operatie na elkaar. Zonder 

die volgorde is er geen gebruikersgemak.

Gebruikersbegeleiding

Iedereen die ooit de overstap naar online bankieren heeft 

gemaakt, herinnert zich het ongemakkelijke gevoel als je 

voor het eerst alle betaalgegevens invoert in een scherm. Is 

dit vooruitgang? De specialist die voor het eerst medische 

data verstuurt, gaat door dezelfde leercurve. Hij gaf voor-

heen zijn assistent opdracht om de radiobeelden te verstu-

ren. Die zette de beelden op een cd, waarna deze per post 

verstuurd werd. Nu moet hij achter een beeldscherm zelf 

vragen beantwoorden. Is de patiënt akkoord? Voor welke 

periode? Welke beelden worden uitgewisseld? Het leidt in 

de regel niet tot enthousiaste gebruikerservaringen.

Integraal overzicht

Veel oplossingen voor data-uitwisseling bedienen een se-

lecte groep van gebruikers. Door dit cafetaria-model waar-

in iedere groep specialisten zijn eigen applicatie gebruikt, 

ontstaat een wildgroei aan systemen. Er is geen eindregie 

en daardoor ontbreekt een integraal overzicht van patiënt-

informatie. Een oncoloog wil de mammografie zien, maar 

ook de pathologie, het multidisciplinair overleg en de 

labuitslagen. Daarvoor moet hij zich toegang verschaffen 

tot meerdere systemen. Het vergt veel omslachtige hande-

lingen die een arts nauwelijks als een vooruitgang ervaart. 

In de praktijk laat hij daarom maar liever alles uitprinten.

Toekomstzekere architectuur

Aanbieders van oplossingen denken vaak vanuit de eigen 

silo. Dat wreekt zich als de behoefte aan externe uitwisse-

ling groeit. Vaak worden verbindingen tussen ziekenhui-

zen opgezet als een mash-netwerk. Een prima oplossing 

als vier ziekenhuizen informatie uitwisselen. Ze zijn alle 

vier rechtstreeks met elkaar verbonden. Maar zodra zich 

lende werklijsten binnen één viewer zorgt dan voor een 

efficiënte afhandeling.

gEEn EEnVoUDigE VRAAg
Voor de gemiddelde ICT-er is het echter niet zo eenvoudig 

om aan deze vraag te voldoen. Hij moet zich over tal van 

aspecten buigen om tot data-uitwisseling komen: data-inte-

griteit, veiligheid, data-opslag, beheersbaarheid en kosten.

Het is dan ook aan te bevelen om hiervoor expertise in 

huis te halen. Zorg voor kennis en ervaring in de praktijk. 

Realiseer een daadwerkelijk systeemonafhankelijke oplos-

sing binnen de bestaande IT-infrastructuur. Maar al te vaak 

wordt namelijk gekeken naar slechts één systeemleveran-

cier. Met als idee dat als iedereen de oplossing van die aan-

bieder nu aanschaft, we vast ook goed kunnen uitwisselen. 

Dat mag dan de droom van die ene leverancier zijn, voor 

de gebruiker is het niet veel meer dan een ‘hoop’ die vaak 

een uitgestelde teleurstelling blijkt te zijn. Het resultaat 

blijft uit, de kosten zijn desondanks gemaakt en de eindge-

bruiker is niet geholpen.

Is de gevraagde oplossing dan louter toekomstmuziek? Niet 

per se. De oplossing die voorhanden is, voorziet in de be-

hoefte van individuele ziekenhuizen, maar sluit ook aan bij 

de eisen die het veranderde zorglandschap aan ze stelt. Het 

implementeren van de gevraagde oplossing dient continu te 

worden beoordeeld aan de hand van de volgende vijf criteria:

Gebruikersgemak

Voor het uitwisselen van medische gegevens is het een 

voorwaarde dat systemen met elkaar kunnen communice-

ren. Daar wordt door leveranciers dan ook veel aandacht 

aan besteed. Prachtig, maar bij die kwaliteitsslag blijft één 

aspect buiten beschouwing: de eindgebruiker. Daardoor 

kan het gebeuren dat ondanks het ‘finetunen’ een radioloog 

moet gissen naar de volgorde van de foto’s. Voor een  

mammografie is het bijvoorbeeld belangrijk dat hij de 

een nieuw ziekenhuis meldt, moeten ze alle vier een extra 

verbinding aanleggen. Een (tijds-)investering waarvoor 

het draagvlak ontbreekt als niet ieder ziekenhuis evenveel 

baat heeft bij die uitbreiding. Een sternetwerk is dan een 

betere oplossing. Daarvoor hoeft alleen de nieuwkomer 

een extra verbinding aan te leggen naar het centrale punt. 

Daar heb je dan wel andere kennis voor nodig.

Stap over de eigen schaduw

Als we aan beide kanten beginnen te graven aan een  

tunnel, kunnen we maar beter korte lijnen hebben.  

Liggen we nog op koers? Als we dat niet doen en rigide 

vasthouden aan een vaste agenda is iedere samenwerking 

gedoemd te mislukken. We moeten constant overleggen. 

Softwarebouwers kunnen miljoenen uitgeven aan R&D, 

maar als twee partijen elkaars mail niet lezen, stopt het.

Gelukkig hoeft het zo niet te gaan. Als we maar vooraf de 

juiste vragen stellen. Zoals: zijn onze artsen geholpen met 

deze oplossing? Krijgen zij bijvoorbeeld snel en eenvoudig 

inzage in juiste en actuele informatie? Hoe is de uitwis-

seling beveiligd en is de privacy gewaarborgd? Is er een 

leverancier die de overall-regie over een regionale XDS-

uitwisseling neemt? Past de oplossing bij onze ICT-infra-

structuur? Heeft de oplossing zich al eerder daadwerkelijk 

bewezen? Met welke zorgpartijen willen we in de toekomst 

gegevens gaan delen? 

Meddex helpt zorgaanbieders aan een turnkey-oplossing 

voor het uitwisselen van alle medische data inclusief elke 

vorm van radiologiebeelden. Het Meddex-platform geeft 

interoperabiliteit, gebruikersgemak, veiligheid tegen lage 

kosten. Het platform is namelijk gebaseerd op standaarden 

(IHE-XDS, HL7) waardoor het ziekenhuis niet afhankelijk 

blijft (of wordt) van eigen lokale formaten en één leverancier.

Martijn Bakkers, Meddex

www.meddex.nl

intERopERABilitEit VAn MEDiScHE gEgEVEnS WEl DEgEliJk tE REAliSEREn

Laat uitwisseling van data 
geen hype zijn

Veel patiënten hebben het gevoel dat het 
uitwisselen van hun medische gegevens 
niet altijd correct plaatsvindt

Definitiekwestie
Interoperabiliteit is de mogelijkheid van ver-
schillende autonome, heterogene systemen, 
apparaten of andere eenheden (bijvoorbeeld 
organisaties of landen) om met elkaar te  
communiceren en interacteren. Om dit te 
bewerkstelligen zijn standaarden, protocollen 
procedures nodig voor de afstemming van de 
verschillende entiteiten op elkaar. Wanneer het 
hier om een fysiek medium (product/apparaat) 
gaat, impliceert de term tevens dat de gebruiker 
van dat medium geen speciale moeite hoeft te 
doen om het interpretabel te laten zijn met een 
ander apparaat of systeem. Interoperabiliteit is 
een vereiste om een functionerend netwerk tot 
stand te brengen.

Thema beeldmanagement[   ]
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Veranderingen in het sociale domein vragen om 
andere manieren van werken. informatiedeling en 
samenwerking staan aan de basis van de moderne 
zorginstelling. Voor de interactie en dialoog met 
klanten enerzijds, maar zeker ook voor de interne 
communicatie anderzijds. in 2013 kwam de ggD 
zuid limburg in contact met de ideale tool om deze 
doelen te realiseren: een sociaal intranet waarop 
haar 500 medewerkers effectief en efficiënt kunnen 
samenwerken. “inmiddels gebruiken we het platform 
ruim twee jaar. Het systeem ondersteunt ons om 
onze dienstverlening naar de klant te verbeteren”, 
aldus digitaal communicatiemanager loes Senssen 
van de ggD zuid limburg

500 collega’s, verspreid over verschillende afdelingen en 

locaties, met verschillende taken en verantwoordelijkhe-

den. Om al die mensen en taken in goede banen te leiden 

is een aantal dingen van belang. 

• Weet waar je collega mee bezig is.

•  Zorg dat iedereen zichtbaar met elkaar kan  

communiceren.

•  Laat mensen slim samenwerken zonder verlies  

van tijd en kwaliteit.

1-op-1 coMMUnicAtiE
Het laat zich raden dat de GGD Zuid Limburg niet over een 

centraal platform beschikte om haar mensen te faciliteren. 

Veel mensen wisten niet waar collega’s die aan hetzelfde 

project werkten, mee bezig waren. De communicatie ging 

veelal 1-op-1 via e-mail, waardoor kennis dikwijls verloren 

ging. “Toch hadden we niet echt het gevoel dat we een pro-

bleem hadden, althans zo ervoeren wij dat niet”, zegt Loes 

Senssen. “Totdat wij met de RIVM in een project samen-

werkten. Hun platform, het sociale intranet van Viadesk, 

werkte verrassend prettig en bleek zeer nuttig te zijn om 

de boel goed te organiseren. We dachten toen: waarom niet 

zelf eens proberen. En zo ontdekten we snel de vele moge-

lijkheden die dit systeem bood.”

18 gEMEEntEn, 500 MEDEWERkERS, HonDERD- 
DUizEnDEn klAntEn
De GGD Zuid Limburg is de geneeskundige gezondheids-

dienst van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten. In opdracht 

van deze gemeenten bewaken en bevorderen de 500 

medewerkers verspreid over diverse afdelingen en loca-

ties, de gezondheid van al hun inwoners. Dat kan gaan 

van acute zorgverlening (als er bijvoorbeeld met spoed 

een ambulance nodig is), het gratis testen van jongeren 

op seksueel overdraagbare aandoeningen tot het advise-

ren van scholen over gezonde lucht in de klas. Om die 

taak naar behoren uit te voeren wordt er heel veel kennis 

en informatie verzameld om gemeenten te adviseren en 

burgers te informeren.

De verbinding tussen onderzoek, beleid en praktijk is be-

langrijk voor de manier van werken bij de GGD Zuid Lim-

burg, waarbij de gezondheid en veiligheid van de burgers 

centraal staan. Senssen: “Dat betekent dat onze processen 

ten grondslag liggen aan de dienst die onze klant afneemt. 

Van belang is dat we die processen steeds weten te verbe-

teren, om tegemoet te komen aan de behoeften van inwo-

ners van Zuid-Limburg.”

Het sociale intranet dat de RIVM gebruikte, werd gezien 

als mogelijke tool om al deze activiteiten in de regio te 

ondersteunen. “Met Viadesk bleek het bijzonder eenvoudig 

te zijn om diverse interne processen te faciliteren en te 

verbeteren.” 

Case

GGD Zuid Limburg werkt 
transparant en resultaat- 
gericht met social intranet

De bedrijfsprocessen spelen een belangrijk rol in de dage-

lijkse werkzaamheden van de GGD. Senssen: “Een social in-

tranet sluit aan op een transparantere en resultaatgerichte 

manier van werken en dat is een belangrijk onderdeel van 

de manier waarop we met elkaar willen werken. Het sys-

teem ondersteunt ons in het verbeteren van onze proces-

sen en daarmee de dienstverlening aan de klant. Viadesk 

doorbreekt de silo’s en helpt om dwars door afdelingen 

heen aan processen samen te werken, waardoor het proces 

dat ten grondslag ligt aan een dienst die de klant afneemt, 

wordt verbeterd.”

EEn niEUWE MAniER VAn WERkEn
Het gebruik van het intranet zorgt ervoor dat de mensen 

van de GGD Zuid Limburg op een andere manier hun werk 

doen. Senssen geeft aan dat er nu een centraal platform 

ontstaan is waarop mensen eenvoudig en heel zichtbaar 

kunnen samenwerken en kennisdelen. “Je kunt nu zien 

waaraan mensen werken. Dat is nog niet zo vanzelfspre-

kend. Het gebruik van Viadesk in onze organisatie heeft 

ook alles te maken met gedragsverandering en dat is het 

moeilijkste wat er is. Daarom nemen we steeds kleine 

eenheden (personen, teams, projectgroepen) bij de hand 

en proberen hen de voordelen en mogelijkheden te laten 

ervaren. Het moet ze iets opleveren, het moet er niet nog 

eens ‘extra’ bijkomen aan werk. Pas als ze zelf de voorde-

len ervan ervaren, zullen ze het systeem volledig omar-

men. Dat is niet iets wat je met een implementatietraject 

van 3 maanden doet, maar dat moet je continu begeleiden, 

monitoren en activeren.”

contEnt iS king
Tot haar genoegen ziet Senssen dat steeds meer collega’s 

het intranet gaan gebruiken. “Er wordt steeds meer  
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RUSt in JE MAilBox, oVERzicHt in JE WERk
Het brede scala aan mogelijkheden dat het social intranet 

biedt, helpt bij het efficiënter organiseren van de dagelijk-

se werkzaamheden. En dat scheelt een heleboel mailver-

keer! Senssen: “Je dagelijkse werkzaamheden deel je op in 

logische groepen waarin de juiste mensen met elkaar kun-

nen samenwerken. Zo heeft elk project een eigen groep. 

Werk je aan 6 projecten, dan heb jij toegang tot 6 groepen. 

Het werk dat je los van projecten doet, organiseer je ook 

in groepen. Je bent bijvoorbeeld lid van een teamgroep, 

waarin je met je directe collega’s werkt aan de verbetering 

van een product of een dienst. Dit alles zorgt voor meer 

structuur en overzicht. Wil je de laatste stand van zaken 

weten over een project, dan hoef je niet te gaan zoeken 

in je mailbox. Je gaat naar de projectgroep en kunt op de 

startpagina de meest recente activiteit terugvinden. Er zijn 

geen discussies meer over wie nu de laatste versie van een 

document heeft toegevoegd.”

AgilE UitRollEn
Eigenlijk implementeren we Viadesk op een ‘agile’ manier 

bij de medewerkers. We maken steeds korte sprints met 

nieuwe mensen, nieuwe teams, nieuwe projecten en we 

begeleiden hen in hoe ze de tool effectief kunnen inzet-

ten. De vervolgstappen vormen zich automatisch. Op dit 

moment zien we een logische structuur ontstaan in de  

typen groepen die er zijn en die structuur moet ook voor 

de medewerkers zichtbaar worden. Waar kan hij wat  

vinden en hoe kunnen we de samenwerkingsomgeving  

zo inrichten dat iedereen in de juiste groepen dat doet  

wat hij of zij zou moeten doen? Nu zijn we dan ook op een 

moment aangekomen dat we meer invulling willen geven 

aan de portalgedachte: hoe kan de medewerker de tool 

gebruiken als portal om zijn werk mee te organiseren? 

tipS
De eerste resultaten zijn zeer positief, steeds meer men-

sen maken gebruik van het social intranet. ‘Wat ons opvalt 

is dat in hoge mate inzichtelijk wordt waarmee je collega’s 

bezig zijn. Deze nieuwe manier van werken bevordert de 

samenwerking enorm.

Welke tips heb je voor organisaties die een nieuw social 

intranet moeten implementeren? Senssen: “Je hoort het 

vaker, maar ambassadeurs zijn erg belangrijk. Zij helpen 

met het creëren van draagvlak, kunnen hands on vragen 

beantwoorden en hulp bieden. Het komt erop neer dat je 

mensen goed moet begeleiden, die gaan niet zomaar van 

start. Kijk en luister goed, benader mensen en vertel ze 

hoe het social intranet hen helpt om zaken slimmer en  

efficiënter op te pakken.

Loes Senssen heeft nog een laatste tip: heb geduld. Doe het 

stap-voor-stap en ga niet te snel. Voor je het weet verlies je 

mensen en bereik je niet je doel: een social intranet waar 

mensen wél graag komen!

Hans Koekkoek (marketingmanager Viadesk) & Loes Senssen 

(Digitaal communicatiemanager GGD Zuid Limburg)

gepubliceerd. Het gebruik wordt intensiever. Dat heeft 

vooral te maken met de content. Om dit te bevorderen 

trainen we onze mensen om de content interessanter, aan-

trekkelijker te maken. En echt sociaal, dus niet gestuurd 

vanuit één centrale redactie. Vaak ligt de focus bij het 

maken van de stap naar een nieuw intranet op het kiezen 

van de tool. Vanzelfsprekend moet dat een platform zijn 

dat intuïtief, laagdrempelig en eenvoudig is in gebruik. 

Maar zodra gebruikers ingelogd zijn, is het van belang dat 

het beheer van de content op het intranet aandacht vraagt 

en structureel geregeld moet zijn. En dat begint bij ‘owner-

ship van informatie’. Wie is eigenaar van welke informatie 

en heeft dus de verantwoordelijkheid om de informatie 

up-to-date te houden? Als je dat inzichtelijk hebt, kun je 

periodiek taken uitzetten bij deze informatie-eigenaren om 

de actualiteit van de informatie te beoordelen. En omdat 

dit meestal geen taak is waar men om staat te springen, is 

het zinvol om een centraal redactieteam te organiseren. 

Zo’n team zorgt ervoor dat de content regelmatig kritisch 

wordt bekeken op actualiteit en leesbaarheid en dat er ook 

van tijd tot tijd wordt opgeschoond. Als je dit niet centraal 

organiseert, dan blijft de hoeveelheid informatie alleen 

maar groeien en neemt de kwaliteit snel af.”

‘Het systeem ondersteunt 

ons in het verbeteren 

van onze dienstverlening 

aan de klant’
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eHealth @ TNO

Maatschappelijke ontwikkelingen bevorderen de vraag naar 

zelfmanagement in de zorg. TNO heeft, in samenwerking 

met partners, verschillende webbased zelfmanagement 

platforms en apps ontwikkeld en onderzocht om vraag-

stukken binnen de zorg aan te pakken. 

Voor de jeugdgezondheidszorg ontwikkelde TNO de app 

‘Samen Starten’. Deze app biedt ondersteuning tijdens 

gesprekken tussen de jeugdverpleegkundige, ouders en 

jonge kinderen, over moeilijke vragen waar ouders van di-

verse achtergronden mee zitten. De app biedt tekstuele en 

visuele gespreksondersteuning, hulpinstellingen gericht op 

de hulpvraag, en een e-mailverslag van het gesprek voor de 

ouder. Onderzoek heeft aangetoond dat ouders hun vragen 

met de app beter konden formuleren, de communicatie 

vlotter verliep en verpleegkundigen ouders meer bekwaam 

vonden om de hulpvraag zelf aan te pakken. Ouders von-

den dat de verpleegkundigen met de app nauwkeuriger 

luisterden en dat zij meer in staat werden gesteld vragen te 

stellen, die bovendien beter werden beantwoord.

Stoornissen en klachten met betrekking tot depressie  

komen veel voor in de Nederlandse samenleving. Deze 

klachten hebben een sterke invloed op de kwaliteit van 

leven van de patiënten en hun naasten. Bovendien gaan 

depressieve stoornissen gepaard met een verhoogd  

thuis gemeten waarden van creatinine gehalte in het bloed, 

bloeddruk, gewicht en temperatuur, de dagelijkse activitei-

ten (bewegen) en de voedingsinname met het voedingsdag-

boek te registreren en advies terug te ontvangen. ADMIRE 

ontwikkelt en evalueert de informatie en eLearning bij het 

realiseren van de zelfzorg en het krijgen van persoonlijke 

feedback op de resultaten bij zelfmonitoring van de nier-

functie. 

In oktober 2012 startte een internationaal consortium 

onder leiding van TNO met de ontwikkeling van ‘Happy 

Walker’. Dit project richt zich op het aanbieden van ge-

personaliseerde ondersteunende diensten voor de actieve 

60-plusser, met of zonder milde fysieke of cognitieve 

beperking. Gebruikers van de Happy-Walker diensten kun-

nen deze aangeboden krijgen op verschillende mobiele 

apparaten, om zo barrières weg te nemen en de mobiliteit 

te stimuleren. Tevens ondersteunt de app ouderen tijdens 

alle fasen van een activiteit, bijvoorbeeld het regelen van 

een reisschema, routebeschrijvingen en kaartjes aanschaf, 

maar is ook uitgerust met een alarmeringsfunctie waarbij 

de hulpdienst automatisch de locatie van de oudere in 

beeld krijgt. 

SERioUS gAMing
In samenwerking met partners ontwikkelde TNO verschil-

lende apps voor smartphone, tablet en PC die met behulp 

van gamification mensen stimuleren hun gedrag en leef-

stijl te veranderen. ‘Balance it’ is een app waarbij gedrags-

veranderingstechnieken en gaming zijn gecombineerd om 

jongeren op speelse wijze te leren hun gezondheidsge-

relateerde gedrag (bijvoorbeeld minder snacken en meer 

bewegen) beter te reguleren. Zo leren zij om doelen te 

stellen, hun gedrag te monitoren en te evalueren, en ver-

volgens strategieën op te stellen om het beoogde gedrag 

te verbeteren of vol te houden. Middels het spelmechanis-

me worden de jongeren gemotiveerd om de app te blij-

sterftecijfer, hoog gebruik van zorg en hoge economische 

kosten. Preventie van depressie is daarom van groot be-

lang, ook voor bedrijven, omdat zij een groot deel van de 

kosten betalen. Daarom heeft TNO via internet de zelfhulp-

cursus ‘Happy@Work’ ontwikkeld, gericht op werknemers 

met licht depressieve klachten. Deze interventie cursus is 

gebaseerd op cognitieve therapie en biedt handvatten voor 

het omgaan met werkgerelateerde stressproblemen onder 

begeleiding van een coach. 

‘ADMIRE’ onderzoekt of het webbased zelfmanagement 

systeem ‘MijnNierInzicht.nl’, de gezondheid en de leefstijl 

van patiënten met nierfalen veilig en effectief kan begelei-

den, met borging vanuit het zorgproces. Het uitgangspunt 

daarbij is: ‘de nierfalenpatiënt die zojuist een niertrans-

plantatie heeft ondergaan bezoekt minder de poli en krijgt 

de regie over zijn eigen revalidatieproces’. Met ‘MijnNierIn-

zicht.nl’ kan de patiënt dagboeken bijhouden om de zelf 

ven gebruiken, zodat het nieuwe gedrag uiteindelijk een 

gewoonte zal worden. TNO onderzoekt de effectiviteit van 

Balance it, die beschikbaar is in de app- en play-stores.

Een ongezonde leefstijl komt vaak voort uit onbewust 

gedrag. Fun Food Mini Games zijn serious games die ge-

baseerd zijn op technieken om onbewust gedrag te beïn-

vloeden. Eén van de games is inmiddels gebouwd en wordt 

onderzocht op effectiviteit: ‘SnackIt’. Met de app leert de 

gebruiker de impuls te weerstaan ongezonde tussendoor-

tjes te pakken. SnackIt maakt gebruik van gedragsverande-

ringstechnieken en gaming elementen (beloningen, toena-

me vereiste vaardigheid). De techniek is bewezen effectief 

in een laboratorium. TNO evalueert of het veranderen van 

de toenaderingsimpuls ook buiten het lab effectief is door 

de game aan te bieden in de app- en play-stores. 

eHEAltH in DE pRAktiJk
TNO ontwikkelt en evalueert niet alleen digitale interven-

ties zoals apps en platformen. Onderzoek in proeftuinen, 

ondersteuning van zorginkopers en betrokkenheid bij ac-

celerator programma’s voor innovatieve eHealth start-ups 

zijn onderwerpen waar TNO zich in de praktijk mee bezig 

houdt. De ‘eHealth Analyse en Sturings Instrument’ (eASI) 

checklist is bedoeld om de effectiviteit van eHealth dien-

sten te meten en biedt handvatten voor verbetering. De 

eASI-vragenlijst is gebaseerd op de drie dimensies die van 

invloed zijn op zelfmanagement van gezondheid: nut, ge-

bruiksvriendelijkheid en inhoud. Toekomstige gebruikers 

van eASI zijn zorgverzekeraars, zorgverleners en ontwik-

VAn intERVEntiE-AppS tot StARt-UpS

De kosten van de gezondheidszorg in Europa en nederland dreigen op korte termijn 
onbeheersbaar te worden. Het voorkomen van ziekten door gezond leven en actieve 
participatie wordt belangrijker dan ooit. ook biedt het nauwkeuriger voorspellen van 
het (verloop) van ziekten en het personaliseren van interventies (zowel preventief als 
curatief) kansen. eHealth is daarbij een belangrijk middel om zelfmanagement van  
gezondheid en zorg te versterken. tno zet haar kennis over individuele gedrags- 
verandering in om samen met eHealth ondernemers effectieve eHealth toepassingen  
te ontwikkelen en ondersteunt partners bij de evaluatie. Een greep uit ons uitgebreide 
en gevarieerde eHealth portfolio.

Gebruikers van de Happy-Walker 

diensten kunnen deze aangeboden 

krijgen op verschillende mobiele 

apparaten, om zo barrières weg 

te nemen en de mobiliteit te 

stimuleren.

Happy Walker

Snackit

Samen starten

TNO ontwikkelt breed scala 
aan zorg-apps
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kelaars van eHealthdiensten. De resultaten die eASI levert 

kunnen worden gebruikt om inkoop, toepassing en ontwik-

keling van eHealth tools te sturen. 

Het project ‘eLabel’ onderzoekt eHealth in de praktijk.  

Grote eerstelijns gezondheidscentra fungeren als ‘proef-

tuinen’ waarin eHealth-toepassingen samen met zorg-

verleners, patiënten en bedrijven worden geselecteerd. 

Voor deze toepassingen onderzoekt en evalueert TNO de 

implementatie en het gebruik. Dit project is onderdeel van 

het Centre for Care Technology Research, een samen- 

werkingsverband van Universiteit Twente, Maastricht  

University, TNO en het NIVEL.

Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemoti-

veerde en gezonde medewerkers. Kortom, bij duurzaam 

inzetbare medewerkers. Maar hoe realiseer je dat? TNO 

heeft hiervoor methoden en tools ontwikkeld die partners 

van het ‘Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid’ in 

de praktijk gebruiken. Methoden en instrumenten worden 

door het delen van ervaringen steeds verder verfijnd en 

aangevuld. De centrale vindplek bestaat uit het dash-

board duurzame inzetbaarheid. Een digitale infrastruc-

tuur waarmee werknemers en bedrijven worden gehol-

pen en gemotiveerd om aan duurzame inzetbaarheid te 

(blijven) werken.

De ‘PatiëntCoach’ is een webbased systeem dat onder-

steuning biedt voor zelfmanagement van patiënten met 

chronische aandoeningen. Dit online platform faciliteert 

de interactie tussen patiënten en zorgverleners en heeft 

modules voor het zelf (thuis)monitoren van gezondheids-

klachten en objectieve metingen, zoals de longfunctie bij 

mensen met astma dan wel COPD. Doordat PatiëntCoach 

geschikt is voor meerdere aandoeningen hebben zorg-

verleners maar met één applicatie te maken. De patiënt 

kan zelf of met de zorgverleners zijn ingestelde streef-

doelen op het gebied van leefstijl vaststellen, monitoren 

en bijstellen. Ook kan de patiënt via 

PatiëntCoach op maat advies ontvangen 

op basis van door hemzelf ingevoerde 

antwoorden op vragen of meetwaarden. 

Patiënten kunnen net als bij een web-

based overheidsloket inloggen via DigiD 

en ‘online’ hun ‘eigen’ dossier bekijken 

en bijhouden. Momenteel doet TNO  

onderzoek naar uitbreiding van  

PatiëntCoach met een patiënt(risico) 

profiel voor patiënten met COPD, de  

visualisatie daarvan, en de integratie  

van deze innovatie in het zorgproces 

tussen zorgverlener en patiënt. 

Omdat gezondheidsgerelateerde gedragingen (zoals eten 

en beweging) sterk fluctueren over tijd, beïnvloed worden 

door zowel intrapersoonlijke als omgevingsfactoren, en 

in reguliere onderzoeken veelal onderhevig zijn aan een 

herinneringsbias, heeft TNO de app ‘mEMA’ ontwikkeld. 

‘mEMA’ staat voor mobile-based Ecological Momentary  

Assessment en monitort gedrag en mogelijke factoren die 

dit gedrag beïnvloeden via korte vragenlijsten, GPS data en 

een ingebouwde beweegsensor. Zodoende verzamelen we 

real-time, real-world data waarmee we een meer nauwkeu-

rige schatting kunnen maken van welke intrapersoonlijke 

(zoals cognities en affect) en omgevingsfactoren (zoals de 

fysieke en sociale omgeving) gedrag beïnvloeden. 

Meer dan 300 start-ups grepen hun kans, maar slechts 80 

werden geselecteerd voor deelname aan de Future Internet 

eHealth Challenge (FICHe). In dit Europees project wordt 

80% van het budget ingezet om start-up innovaties suc-

cesvol op de markt te brengen. Na de eerste fase van het 

‘accelerator-programma’ zijn de 40 sterkste deelnemers nu 

bezig hun business plan en ‘proof of concept’ verder uit te 

werken. TNO en de andere project partners ondersteunen 

de start-ups met faciliteiten, toegang tot Future Internet 

technologie en bovenal kennis en coaching om de kansen 

op succes te maximaliseren. Binnenkort wordt bepaald 

welke 20 hun ‘proof of concept’ mogen testen in een living 

lab in Finland, Nederland of Spanje. 

Bij TNO maken we optimaal gebruik van onze expertises 

door kennis en technologieën te bundelen. Hiermee creë-

ren wij innovaties die de concurrentiekracht van bedrijven 

en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. 

Benieuwd naar wat TNO op het gebied van eHealth voor u 

kan betekenen? Bezoek dan onze website www.tno.nl of 

neem contact op met Drs. Ronald Mooij, Ronald.mooij@

tno.nl. Wij komen graag in contact met iedereen die geïnte-

resseerd is in de hier beschreven of andere eHealth toepas-

singen en diensten. 

nationaal platform Duurzame inzetbaarheid

op 12 juni 2015 vierde ViSUS, de Duitse ontwikke-
laar van Jivex Enterprise pAcS, haar 15-jarig be-
staan. Alphatron Medical is inmiddels ruim 10 jaar 
partner van ViSUS in de Benelux. Voor de oprichters 
klaus kleber en Jörg Holstein, die in het jaar 2000 
ViSUS technology transfer gmbH begonnen als een 
spin-off van de universiteit Witten-Herdecke, was 
het jubileum de gelegenheid om terug te blikken op 
de snelle ontwikkelingen. in de eerste jaren werden 
de it-managers in zorginstellingen overweldigd 
door het grote aantal mogelijkheden van it voor de 
gezondheidszorg. Destijds waren investeringsbe-
slissingen gericht op functionaliteit. Het belang van 
zaken als connectiviteit en interoperabiliteit werd 
nog niet erkend”, zegt klaus kleber, chief technical 
officer bij ViSUS.

Verschillende ontwikkelingen vragen een verandering van 

houding, vooral de toenemende onderlinge verbonden-

heid van de medische technologie en IT. Dit is een logisch 

gevolg van de digitalisering. “Opeens waren er niet alleen 

radiologie beelden en patiëntgegevens die moesten worden 

beheerd en gearchiveerd met behulp van IT, maar ook en-

doscopie video’s, beelden van de hartcatheterisatiekamer 

of signalen zoals ECG’s. Dit vereist flexibele systemen met 

een open architectuur die de koppeling met alle modali-

teiten, waaronder NON-DICOM apparaten, weet te maken”, 

legt Jörg Holstein uit. 

StAnDAARDiSAtiE AlS BASiS VAn HEt SUccES
Vanaf dag 1 was Alphatron Medical met zijn JiveX pro-

ductportfolio succesvol, voornamelijk te danken aan het 

gebruik van internationaal erkende standaarden. Deze 

filosofie maakt het mogelijk dat JiveX naadloos integreert 

in elke IT architectuur. Vanaf het begin werd het platform 

heel schaalbaar ontwikkeld. Naast de oorspronkelijke taak 

van een PACS, het beheren van radiologie data, werd JiveX 

juist ontworpen om ondersteuning te bieden aan alle an-

dere klinische disciplines en hun data. Alphatron Medical 

erkende hiermee de trend naar ziekenhuisbrede integratie 

van beeld en patiëntdata. Het van origine DICOM geba-

seerde radiologie PACS groeide naar een Enterprise PACS - 

inclusief PACS-II -en later Medical Archive dat standaarden 

bevat als; DICOM, IHE XDS, HL7 CDA en PDF/A. JiveX Medi-

cal Archive brengt alle medische data in een ziekenhuisin-

stelling in één applicatie samen en ontsluit al deze data via 

haar zero footprint viewer. Met de toenemende vraag naar 

mobiele oplossingen voor inzage van data, maar zeker ook 

het maken en opslaan van data, heeft Alphatron Medical 

speciaal voor tablets de HTML5 webviewer geoptimaliseerd 

voor touch interfaces en een foto app gelanceerd voor 

smartphones. 

intER-REgionAlE DAtA UitWiSSEling
IHE XDS (Cross Enterprise Document Sharing) bouwt voort 

op de gedachte die aan het JiveX PACS ten grondslag ligt. 

Gegevens in een onafhankelijke standaard archiveren, 

zodat ze niet alleen binnen de betreffende ziekenhuisin-

stelling beschikbaar worden gesteld, maar ook veilig en 

efficiënt gedeeld kunnen worden met andere zorginstel-

lingen. JiveX omarmt de nieuwe standaarden op het gebied 

van XDS en kan met de profielen XDS.b en XDS-I.b de taak 

krijgen van IHE Repository, Document Source en Consumer. 

De regio UPZuid (St. Elisabeth Ziekenhuis, Amphia Zieken-

huis en Instituut Verbeeten) werken samen aan transmurale 

uitwisseling van beelden met behulp van IHE-XDS. Met de 

ontwikkelde JiveX XDS Consumer zorgt Alphatron Medi-

cal dat artsen in het St. Elisabeth Ziekenhuis beelden en 

ver-slagen kunnen inzien die elders in de regio zijn ge-

maakt. De eerste use cases zijn recent gestart, waarbij men 

Nucleair Geneeskundige beelden vanuit Instituut Verbeeten 

en radiologische onderzoeken uit het Amphia Ziekenhuis in 

het St. Elisabeth ziekenhuis bekijkt. Verschillende vervolg-

projecten zoals het aanmelden en beschikbaar stellen van 

beelden uit St. Elisabeth ziekenhuis en het aansluiten op de 

MammoXL registry zijn al in voorbereiding. Groot voordeel 

van JiveX XDS is de integratie van de componenten in de 

ziekenhuisbrede beeldmanagement workflow. 

www.alphatronmedical.com

Interoperabiliteit 

als succesfactor 

voor Alphatron

Thema beeldmanagement[   ]
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Dankzij een toepassing voor het razendsnel analyseren 
van een aanzienlijke hoeveelheid ongestructureerde 
data heeft het Universitair ziekenhuis van Brussel 
een prestigieuze innovatieprijs in de zorgsector in de 
wacht gesleept.

Voor de vijfde editie van de Agoria eHealth Awards  
kregen de organisatoren een record aantal inzendingen 
(26). De jury, samengesteld uit 15 deskundigen uit de  
gezondheidszorg, beoordeelde de projecten op basis  
van volgende criteria: innovatie, veiligheid, rendabiliteit, 
mobiele toepassingen en resultaat (financieel of medisch). 
In de praktijk moesten de geselecteerde projecten de  
burger ‘meer’ bieden: een betere service en meer veilig-
heid tegen een lagere kostprijs. 
 
Het UZ Brussel werd beloond voor het breed inzetten van 
de iKnow Portal. Olivier Naeyaert, verantwoordelijk voor 
de ICT van UZ Brussel, licht toe: ”Er bestond al een data-
warehouse waarmee de gestructureerde gegevens, zoals 
laboratoriumresultaten, radiologiediagnoses, medicatie-
informatie, antecedentenonderzoeken, alsmede informatie 
over medische ingrepen en doktersbezoeken, zich laten 
analyseren bij wetenschappelijk onderzoek ten behoeve 
van de behandeling van patiënten. Tot voor kort was 
het echter zeer moeilijk, nagenoeg onmogelijk, de niet 
gestructureerde klinische documenten, waaronder nota’s, 
brieven en diagnoseverslagen te gebruiken. Om het brede 
spectrum aan vragen van onze medische specialisten te 
kunnen beantwoorden, hebben we in samenwerking met 
InterSystems een oplossing ontwikkeld op basis van de 
‘Smart Indexing’ technologie van iKnow. Deze technologie 
is voor het eerst gebruikt bij neurochirurgie en cardiologie. 
Kenmerkend voor onze oplossing is dat medische teksten 
automatisch geanalyseerd worden, zonder dat vooraf een 
model van de kennis in het specifieke domein nodig is.”
 

Met de iKnow technologie van InterSystems (Belgische ont-
wikkeling) heeft UZ Brussel toepassingen voor onderzoek 
kunnen ontwikkelen die rechtstreeks toegankelijk zijn  
voor de medische specialisten van het ziekenhuis.  
Dagelijks analyseert een semantische engine duizenden 
teksten om nieuwe concepten en onderlinge relaties te 
vinden. In een oogopslag vindt de gebruiker, in zijn eigen 
medisch domein, de meest voorkomende concepten, 
alsook gelijkaardige concepten en hij kan de relatie met 
andere concepten onderzoeken en eveneens de brontekst 
waarin het concept eerst voorkwam. Op basis van deze 
concepten zijn automatisch patiëntgroepen te creëren om 
de zorg te verbeteren, klinische studies uit te voeren en 
wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. Door syner-
gie met de datawarehouse voor gestructureerde medische 
gegevens, ontstaat een totaalbeeld van de patiënt en zijn 
proactief kandidaten te selecteren die geschikt zijn voor 
deelname aan een bepaald klinisch onderzoek.

Dit project bij UZ Brussel werd in juni 2013 opgestart en 
het portaal is sinds april 2015 toegankelijk voor alle spe-
cialisten van het ziekenhuis. De resultaten beantwoorden 
perfect aan de verwachtingen van de gebruikers en zijn 
direct en indirect van invloed op zowel de patiënten, de 
instelling als de maatschappij. Om de resultaten te meten, 
zijn specifieke instrumenten ontwikkeld.

UZ Brussel wint 
met iKnow Portal 
medische innovatie 
prijs

Nieuws Nieuws

yves thorrez, software engineer Uz Brussel en rechts 
de cio van Uz Brussel, olivier naeyaert, met het beeldje 
voor de Agoria eHealth innovation award 2015.

De veertig startups en kleine aanbieders kregen tijdens de 
eHealthWeek een scala aan mogelijkheden aangeboden om 
zich tijdens dit event te manifesteren. De mogelijkheden 
bestonden uit standruimte op de beurs, deelname aan een 
business bootcamp, mogelijkheden om met een inter- 
nationaal publiek te netwerken, terwijl ook op maat van de  
behoeften van individuele bedrijven coaching mogelijk was. 

Vip-tour
Daarnaast was de stand van de FICHe-deelnemers op- 
genomen in de beurstour die VIP’s langs een aantal  
deelnemende bedrijven bracht. Hierdoor konden de  
veertig bedrijven zich ook presenteren aan Vytenis  
Andriukaitis, de Europees Commissaris die gezondheids-
zorg en voedselveiligheid in zijn pakket heeft.

Myriam Martin, projectleider van de tweede fase van het 
FICHe-project, zei in een toelichting: “Het was erg goed 

om tijdens eHealthWeek te zien hoe veertig deelnemers 
belangrijke en waardevolle producten en oplossingen 
hebben ontwikkeld en tijdens dit event konden laten zien. 
Maar ook de kansen die ontstaan doordat de aan FICHe 
deelnemende bedrijven met elkaar in contact kwamen, 
biedt volop mogelijkheden voor community die met  
FIWARE en eHealth bezig is.” 

Belangrijk event
“eHealthWeek is een van de belangrijkste Europese  
evenementen als het gaat om nieuwe initiatieven op  
het gebied van eHealth te kunnen presenteren”, vertelde 
projectambassadeur en tevens hoofdredacteur van  
Digitalezorg.nl Magazine Paul Pelsmaeker in Riga.  
“Het was voor ons als FICHe dan ook een logische stap  
om met zoveel mogelijk deelnemers aan ons project in 
Riga aanwezig te zijn. Het is mooi om te zien dat ons 
accelerator-programma inmiddels veertig startups heeft 
voortgebracht. Het was erg goed om deze bedrijven  
aan het grote publiek voor te stellen, maar ook aan de 
Europese Commissie te kunnen demonstreren welke  
mogelijkheden er voor eHealth bestaan als we gebruik 
maken van FIWARE-technologie.”

eHealthWeek is volgend jaar van 8-10 juni in Amsterdam.

FICHe biedt startups platform 
tijdens eHealthWeek 

VEERtig innoVAtiEVE fiWARE-pRoDUctEn in RigA tE ziEn

Van 11 tot en met 13 mei vond in Riga de eHealthWeek 
plaats. Voor ficHe een uitgelezen kans om de resul-
taten van dit Europese acceleratorprogramma te laten 
zien. Met als gevolg dat veertig startups zich tijdens 
dit event konden presenteren met hun op fiWARE-
technologie gebaseerde producten.
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Elk product wordt gemaakt met liefde en enorme inspan-

ning door de bedenkers. Maar een uitvinding wordt pas 

een innovatie als deze duurzaam gebruikt wordt in de 

praktijk. Daarvoor moet de uitvinding eerst succesvol 

geïmplementeerd worden in die praktijk. Helaas, ook een 

goede uitvinding wordt niet vanzelf gebruikt. Zonder  

implementatie geen innovatie!

kEnMERkEn goEDE iMplEMEntAtiE
Maar waaruit bestaat dan een goede implementatie? Zo’n 

implementatie heeft de volgende drie kenmerken.

1: Ervaren: hoe verandert de innovatie het zorgproces

Werk van klein naar groot. Pas de uitvinding eerst op kleine 

schaal toe. Op basis van die ervaring ontstaan nieuwe ideeën 

die het zorgproces drastisch veranderen en dingen moge-

lijk maken die voorheen niet eens bedacht waren. Het geeft 

ook voeding aan nieuwe vragen. Bijvoorbeeld: het is evident 

dat je door beeldbellen minder hoeft te reizen. Maar als dat 

vooral het probleem is van de cliënt, moet ik er dan als zorg-

aanbieder voor gaan betalen? Of: tijdens het beeldbellen wil 

ik het EPD in kunnen kijken en eenvoudig acties vastleggen 

voor volgende stappen. Hoe gaat dat werken? 

2: Optimaliseren; rendement zien door de oplossing

Als alles in kaart is gebracht op het gebied van mensen, 

middelen en processen, gaan we optimaliseren. We zorgen 

dat het beoogde nieuwe proces er komt, dat de uitvinding 

of vernieuwing daarin goed past en we zorgen dat we 

rendement zien door de oplossing. Dit rendement kan een 

financiële verbetering (minder kosten of meer opbreng-

sten) zijn, maar ook bijvoorbeeld een kwaliteitsverbetering 

die we belangrijk vinden.

3: Herhalen; Rendement realiseren

Als we het rendement goed kunnen borgen dan is de opti-

malisatiefase klaar en kunnen de oplossing gaan herhalen. 

Dit herhalen kan zeer snel gaan. We moeten dan wel toe-

zicht houden op de juiste toepassing van onze inzichten 

zodat de verbetering die we bedacht hadden (ook financi-

eel) werkelijkheid wordt.

AUtoMAtiSEREn VAn HEt iMplEMEntAtiEpRocES 
lEiDt tot EfficiëntiE En EffEctiVitEit
Als je een uitvinding op deze manier op veel plaatsen 

implementeert, dan kom je tot de conclusie dat het proces 

herkenbaar wordt. Dat de argumenten om stakeholders te 

overtuigen bekend zijn en de te nemen stappen logisch. 

Waarom zouden we dat proces niet met een tool automati-

seren? Dan kunnen ook anderen de implementatie snel en 

effectief doorlopen, wordt implementatiekennis en –kunde 

geborgd en kan de kostprijs van de implementatie omlaag.

Een lonkend perspectief! Vandaar dat wij nu onze (Redmax) 

praktijkkennis en methodiek combineren met specifiek 

ontwikkelde implementatiesoftware (Implementation IQ). 

Deze software, de IQ Workbench, stelt ons in staat  

om allereerst de praktijksituatie goed te analyseren  

(Implementation Analyzer). Wie zijn de stakeholders?  

Wat willen zij? Hoe voldoet de uitvinding hieraan? Wat 

‘kost’ de invoering van de uitvinding de stakeholders in 

termen van tijd en moeite? Al die kennis voeren wij,  

samen met onze methodiek, in een ontwerpomgeving in 

(Implementation Designer). Daardoor ontstaat een stan-

daard draaiboek, samen met alle middelen die iemand 

nodig heeft om in de eigen organisatie aan de slag te gaan 

met de implementatie (Implementation Assistant). Tot slot 

houden wij vanaf de zijlijn alle implementatieprojecten in 

de gaten (Implementation Manager) en grijpen wij alleen in 

wanneer dat nodig is. Efficiënt en effectief.

iMplEMEntAtiE AlS BottlEnEck En kAnSkAARt
Nogmaals: Innovatie = Uitvinding + geslaagde Implemen-

tatie. Uitvindingen zijn er zat in de wereld, maar wie snel 

wil innoveren zal dit procesmatig moeten doen. Het is als 

uitvinder, als zorginstelling én als maatschappij veel te 

duur om te hopen dat een goede uitvinding je ‘vanzelf’ 

vooruit brengt in deze wereld. Onze stelling: de kans op 

verbetering van de zorg is niet afhankelijk van het aantal 

uitvindingen, maar van de wijze waarop en de snelheid 

waarmee deze worden geïmplementeerd. 

Jack van Gils (Redmax) en  

Robbert Bloemendaal (Implementation IQ)

eHealth

Geen innovatie zonder  implementatie

Het internet staat vol met geweldige ideeën. Het aantal geniale 
App’s is zo groot dat het steeds moeilijker zoeken wordt. En 
toch blijft de adoptie van eHealth achter bij wat we ons er van 
hadden voorgesteld. De nictiz eHealth monitor van 2014 laat 
zien: 1% van de huisartsen beeldbelt met de patiënt en 1% van 
de behandelingen in de psychische zorg wordt via de website 
gevolgd. Hoe komt dat? 

Innovatie

=

Uitvinding

+

Geslaagde Implementatie
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Het samenwerkingsverband is gebaseerd op een ‘enterprise-

managed’ servicemodel, waarbij Philips WMCHealth zal 

voorzien van een breed pakket aan adviesdiensten op kli-

nisch en bedrijfstechnisch gebied. Daarnaast gaat Philips 

geavanceerde medische technologieën leveren, waaronder 

oplossingen op het gebied van beeldvorming, patiëntbewa-

king, telezorg en klinische IT. De samenwerking heeft tot 

doel te herdefiniëren hoe het ziekenhuis kwaliteitszorg zal 

bieden binnen alle verschillende specialisaties, waaronder 

radiologie, cardiologie, neurologie, oncologie en pediatrie. 

Dit is van belang nu WMCHealth zich ontwikkelt van een 

academisch medisch centrum met één locatie naar een 

regionale zorgaanbieder met diverse vestigingen. 

De overeenkomst maakt deel uit van de transformatie van 

WMCHealth naar de grootste aanbieder van geïntegreerde 

zorgoplossingen in de regio Hudson Valley. WMCHealth, 

met het hoofdkantoor in Valhalla in de staat New York, is 

een zorgaanbieder met in totaal 1.500 bedden verspreid 

over zeven ziekenhuizen, universiteitscampussen en an-

dere locaties. Er wordt samengewerkt met zo’n 300 zorg-

instellingen. Het vlaggenschip van de organisatie, West-

chester Medical Center, is de enige regionale aanbieder 

van complexe medische en chirurgische ingrepen in een 

verzorgingsgebied dat ruim 15.000 km2 beslaat en meer 

dan 3 miljoen inwoners telt. 

verkorten. Deze organisaties hebben hun investeringen in 

technologie met 35% teruggebracht, terwijl de klinische 

kwaliteit is verbeterd. 

“In een tijd waarin zorgstelsels te maken hebben met 

steeds meer druk, meer dan ooit het hoofd moeten bieden 

aan complexe uitdagingen en de rol van patiënten binnen 

het zorgproces steeds actiever wordt, kunnen wij de status-

quo niet langer accepteren”, aldus Frans van Houten, CEO 

van Koninklijke Philips. “De gezondheidszorg heeft be-

hoefte aan een betrokken partner die niet alleen technolo-

gie levert, maar tevens beschikt over uitgebreide expertise 

op het gebied van zorgsystemen en patiëntenwensen, en 

de middelen en oplossingen in huis heeft om organisaties 

en ecosystemen versneld te transformeren. Deze overeen-

komst met WMCHealth versterkt onze leidende positie op 

het gebied van langlopende strategische samenwerkings-

verbanden waarmee zorgsystemen de toegang tot kwali-

teitszorg kunnen uitbreiden, kosten kunnen beheersen en 

risico’s kunnen delen. Hierdoor kunnen zij zich richten op 

hun kerntaak: betere zorg leveren aan de mensen in hun 

verzorgingsgebied.” 

Een belangrijk onderdeel van het managed-servicemodel 

van Philips is de focus op continue verbetering door 

de handen ineen te slaan met belangrijke spelers op de 

“Om grootschalige verbeteringen te kunnen realiseren 

waarvan onze patiënten significant zullen profiteren, moe-

ten we kijken naar de lange termijn en in staat zijn snel te 

kunnen inspelen op technologische ontwikkelingen”, aldus 

Michael D. Israel, president en CEO van WMCHealth. “De 

alliantie met Philips verschaft ons niet alleen toegang tot 

de allernieuwste ‘connected health’-technologieën, maar 

biedt ons tevens de mogelijkheid om samen met Philips 

te werken aan proactieve zorgoplossingen en aan nieuwe 

patiëntgerichte modellen voor onze regionale zorgver-

lening. Gezamenlijk willen we de mensen in de Hudson 

Valley gezond houden door middel van een model dat is 

gericht op innovatie en transformatie in een waardegedre-

ven omgeving.” 

De overeenkomst onderstreept de ambitie van Philips om 

vernieuwende oplossingen te leveren aan ziekenhuizen 

en grote zorgnetwerken, nu het Amerikaanse zorgstelsel 

een ingrijpend veranderingsproces doormaakt. Er worden 

strategische samenwerkingsverbanden aangegaan om de 

patiëntenzorg structureel te verbeteren, terwijl de kosten, 

complexiteit en risico’s binnen de perken blijven. In verge-

lijkbare langlopende samenwerkingsverbanden met Philips 

hebben ziekenhuizen het benutten van capaciteit op het 

gebied van radiologie aanzienlijk kunnen verbeteren en 

de bestaande wachtlijsten voor MRI’s met de helft kunnen 

zorgmarkt, zoals WMC Health. Een gezamenlijk team van 

WMCHealth en Philips gaat ter plaatse werken aan een 

optimale inzet van medische technologie en de integratie 

van IT-middelen tot een uniform platform, waarmee de 

indrukwekkende klinische werkstromen van WMCHealth 

nog verder kunnen worden versterkt. Met vroegtijdige en 

structurele toegang tot de nieuwste innovaties van Philips 

op het gebied van gezondheidstechnologie kan WMCHealth 

een maximale bijdrage leveren aan New York’s Delivery 

System Reform Incentive Payment (DSRIP), een programma 

dat het zorgstelsel wil hervormen door te herinvesteren in 

Medicaid, een overheidsprogramma dat gezondheidszorg 

en financiële steun biedt aan ouderen en arme mensen. 

Het belangrijkste doel hiervan is het terugdringen van het 

aantal vermijdbare ziekenhuisopnames met 25% over een 

periode van vijf jaar.

Philips heeft steeds meer meerjarensamenwerkingen met 

ziekenhuizen. Binnen Nederland zijn er 9 grote partner-

schappen.

Medische technologie

gERicHt op tRAnSfoRMAtiE En VERBEtERing gEzonDHEiDSzoRg

Intensieve samenwerking Philips  en Westchester-ziekenhuis

koninklijke philips en Westchester Medical 
center Health network hebben een meerjarige 
samenwerking aangekondigd. De overeenkomst, 
die een contractwaarde vertegenwoordigt van 
USD 500 miljoen, is gericht op de transformatie 
en verbetering van de gezondheidszorg van 
miljoenen patiënten in de regio Hudson Valley 
in de staat new york. 
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DESAStREUzE gEVolgEn
Databeveiliging krijgt bij bedrijven dan ook veel aan-

dacht. Organisaties richten zich hierbij echter vooral 

op het voorkomen van datalekken, en te weinig op het 

waarborgen van data-integriteit. Zo kunnen reisschema’s 

bij een vliegtuigmaatschappij of reisorganisatie in de  

war worden gegooid, met reputatieschade tot gevolg.  

Ook voor financiële instellingen, banken en publieke 

instellingen kunnen ongeautoriseerde wijzigingen in 

data al snel tot grote problemen leiden. Denk hierbij aan 

verkeerde overboekingen of foutieve afschrijvingen. In de 

zorg kan de impact nog veel groter zijn. Ongeautoriseerde 

Dit schrijven Nate Lesser, onderdirecteur van het National 

Cybersecurity Center of Excellence van het Amerikaanse 

National Institute of Standards and Technology (NIST), 

en Mary Yang, een communicatie- en eventstrategist die 

het R&D centrum van NIST ondersteunt, op Dark Reading. 

Lesser en Yang stellen dat bedrijven miljarden dollars 

uitgeven aan beveiliging tegen cyberaanvallen. Hierbij 

verwijzen zij naar een onderzoek van PwC, waaruit blijkt 

dat financiële instellingen dit jaar in totaal 2 miljard dollar 

extra uitgeven aan cybersecurity. Banken geven zelfs nog 

meer uit. Gartner schat dat de totale uitgaven aan cyber-

security wereldwijd dit jaar uitkomen op 75 miljard dollar. 

wijzigingen in data kan de behandeling van patiënten 

beïnvloeden en letterlijk levens kosten.

De risico’s van problemen met data-integriteit zijn dus 

fors. Een flink probleem, aangezien cybercriminelen er 

niet voor schuwen data tijdens een cyberinbraak over-

hoop te gooien. Een onderzoek van de New York State 

Department of Financial Services toont aan, dat ongeau-

toriseerde wijzigingen in data in de top drie staat van het 

meest voorkomen malafide gedrag tijdens een cyber- 

inbraak. In de Top 10 Health Technology Hazards van 

2015 plaatst het Amerikaanse ECRI Institute data-integri-

teit op de tweede plaats van meest kritieke gevaren voor 

zorginstellingen. 

intEgRitEit VAn DAtA contRolEREn
Je wilt als organisatie kunnen controleren of data juist is, 

ongeautoriseerde wijzigingen voorkomen en indien een 

hacker er toch in slaagt data te wijzigingen hiervan direct 

op de hoogte worden gesteld. Dit is echter niet eenvoudig. 

Het National Cybersecurity Center of Excellence (NCCoE) 

van het NIST overweegt daarom een project te starten 

waarin experts uit de industrie, overheid en de wetenschap 

methodes kunnen aandragen waarmee data-integriteit op 

een kosteneffectieve en schaalbare manier kan worden 

gecontroleerd. Het project is gebaseerd op gesprekken met 

meer dan 100 managers. 

Met behulp van het project hoopt het NIST uiteindelijk 

organisaties te kunnen voorzien van een roadmap naar een 

praktijkgerichte beveiligingsoplossing gebaseerd op com-

mercieel beschikbare technologie. Deze oplossing moet de 

volgende informatie kunnen achterhalen:

• Wat is er tijdens een inbraak gewijzigd?

•  Wat is de impact van de datawijziging op traditionele IT, 

mobiel, cloud en mainframe systemen?

•  Naar welke back-up versie moet een organisatie na een 

ongeautoriseerde datawijziging terug? 

DEnk MEE
NIST vraagt professionals die zich bezighouden met data-

integriteit mee te denken over het onderwerp. Lesser en 

Yang: “Werkt u in een consumentgerichte organisatie die 

bezorgd is over data-integriteit? Pakt uw organisatie dit 

probleem al aan? Deel uw gedachten over data-integriteit 

en de prioriteit die uw organisatie hieraan geeft om dit 

project te helpen definiëren.” U kunt uw reacties achter- 

laten op https://nccoe.nist.gov/node/263. Meer infor- 

matie over dit project, andere cybersecurity projecten  

voor consumentgerichte organisaties en een opsomming  

van de gesprekken met leidinggevenden zijn te vinden in  

een recent gepubliceerd NIST rapport, zie hiervoor  

http://nccoe.nist.gov/consumer.

Wouter Hoeffnagel is journalist

EEn VAn MEESt kRitiEkE gEVAREn VooR zoRginStEllingEn

Integriteit van data wordt bij 
databeveiliging vaak vergeten

Wie denkt aan databeveiliging, denkt al snel aan 
het voorkomen van datadiefstal. Data-integriteit is 
echter minstens zo belangrijk. Hackers die bedrijfs-
informatie of persoonsgegevens van patiënten wij-
zigen, kunnen echter een enorme schade en overlast 
veroorzaken. zorginstellingen zouden zich naast het 
voorkomen van datalekken dan ook moeten richten 
op het waarborgen van data-integriteit. 
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om werkprocessen te versnellen is een snelle 
uitwisseling van informatie van cruciaal belang. 
Dat geldt ook voor de uitwisseling van beelden en 
rapportages. in de medische wereld - waar iedere 
minuut telt - kan innovatie op dit gebied zelfs  
mensenlevens redden. Het is die behoefte waar 
EVocS van fysicon uit is ontstaan.

Daar waar de beelden nog eerst op een cd werden gebrand 

en het schijfje met de betreffende patiëntinformatie werd 

overgebracht, voorziet de applicatie EVOCS er sinds  

2004 in dat de beelden al direct met het desbetreffende 

ziekenhuis gedeeld kunnen worden. EVOCS is uitgegroeid 

tot een platform waar inmiddels 85 procent van alle 

Nederlandse ziekenhuizen gebruik van maakt. Dagelijks 

worden er vele honderden onderzoeken gedeeld en is de 

grens van honderd miljoen gedeelde beelden ruim gepas-

seerd. Waar het begon met het delen van voornamelijk  

cardiologische beelden en rapporten is het EVOCS- 

platform inzetbaar op diverse specialismen zoals onco- 

logie, radiotherapie, neurologie, neuroradiologie en radio-

logie in het algemeen.

MoBiEl
Altijd en overal onderzoeken inzien. In geval van spoed-

situaties waarin tijd cruciaal is, heeft iedere gebruiker  

met een EVOCS-account toegang tot de verzonden beel-

den met de iPad-app EVOCS Mobile. EVOCS Capture is een 

iPhone-app voor het direct delen van beelden (fundus, der-

matologie en otoscopie) in een beveiligde omgeving. Deze 

app geeft de mogelijkheid om overal en op ieder tijdstip, 

online- en offline-beelden te registreren en deze te delen 

via het EVOCS-platform met andere zorginstellingen. Dat  

levert een enorme tijdsbesparing op die de patiënt ten goede 

komt. Fysicon voorziet erin dat gedeeld beeldmateriaal op 

deze mobiele wijze op een veilige manier kan geschieden.

liVE
EVOCS biedt ook de mogelijkheid om live mee te kijken  

bij specialisten in een ander ziekenhuis. De patiënt hoeft 

de kamer niet meer te verlaten om te wachten tot een 

specialist kan meekijken. Op afstand kan er bijvoorbeeld 

meegekeken worden tijdens een hartcatheterisatie en  

kan een specialist beoordelen of de patiënt al dan niet 

gedotterd moet worden. Dat scheelt tijd en kosten.  

Ziekenhuizen kunnen de beelden op iedere pc delen  

omdat het gebaseerd is op webtechnologie. Dit alles in  

een beveiligde omgeving.

pRAktiJk
Diverse praktijkcases hebben inmiddels laten zien dat art-

sen zeer tevreden zijn over zowel de geboden beeldkwali-

teit als de gebruiksvriendelijkheid van EVOCS. Daarnaast is 

men ook zeer te spreken over de service en ondersteuning 

die Fysicon daarbij biedt. Intussen zijn de toepassingsge-

bieden steeds diverser geworden en wordt EVOCS continu 

verder doorontwikkeld zoals met onder andere EVOCS 

Capture, EVOCS Mobile en EVOCS Live en niet te vergeten 

EVOCS IHE-XDS(-I) oplossingen. Soms wordt ten onrechte 

gedacht dat EVOCS niet aansluit op een IHE-XDS(-I) infra-

structuur. Fysicon biedt namelijk een groeimodel en een 

netwerk van reeds deelnemende ziekenhuizen aan voor 

beelduitwisseling naar een IHE-XDS(-I) infrastructuur waar 

u morgen al mee kunt starten. Korte implementatie tijd 

gekoppeld aan lage kosten zijn ook in dit geval de speer-

punten van EVOCS.

www.fysicon.nl

EVocS VAn fySicon:

Uitwisselen van 
beelden en rapportages 
vanaf iedere plek op elk moment
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