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Ook dit jaar reikt EuroCloud NL in samenwerking met CloudWorks de EuroCloud Nederland 
Awards uit. Heeft uw zorginstelling een aansprekend cloud-project? Schrijf u dan nu in! 
Noteer alvast 28 maart in uw agenda

Categorieën
• Best Business Case Private sector
• Best Business Case Public sector
• Best Cloud Start-up
• Best Cloud Product

De winnaars dingen ook deze keer weer mee naar de EuroCloud Europe Awards
Kijk op www.eurocloudnl.eu voor meer informatie

SCHRIJF  NU  IN 
VOOR DE EUROCLOUD 
NEDERLAND AWARDS 

2017!

CLOUD IN DE ZORG
Voorwoord

Colofon

Big�Data�in�de�zorg

Het De Wever-Ziekenhuis in Heerlen, tegenwoordig onder-
deel van het Atrium Medisch Centrum, was het eerste 
ziekenhuis dat in 1969 de computer in gebruik nam. 
De eerste taken van de computer waren gericht op de 
administratie. 

Waar je ook kijkt zie je nieuws over Big Data. Er zijn 
zorgen over de privacy van het individu en misschien 
ook wel terecht. Als je maar voldoende data van iemand 
verzamelt, gestript van alle persoonsgegevens, dan zal 
de uiteindelijke omvang van alle data ervoor zorgen dat 
de gegevens herleidbaar zijn tot de persoon. Maar wat 
hebben we met Big Data te winnen en hoe moet deze 
winst zich verhouden ten opzichte van de privacy van het 
individu? Big Data is in mijn optiek heel waardevol voor 
onze maatschappij. We kunnen terugkijken en daarmee 
vooruitkijken en voorspellen. Effectiever met ziekte 
omgaan, een nauwkeurig beeld geven wat de effectiviteit 
van een bepaalde behandeling is. 

De Europese Commissie stimuleert Big Data door tal van 
subsidies. Zeker als wij op Europees niveau gaan samen-
werken kan dit grote voordelen hebben. De medische 
zorg en ontwikkeling en gebruik van medicatie kan enorm 
verbeteren door Big Data. Wat ik mij alleen afvraag is, of 
dit gaat leiden tot goedkopere zorg of tot meer gespeciali-
seerde zorg die alleen de kosten verder aanjaagt? 

Toen de eerste computer in het De Wever-Ziekenhuis in 
gebruik werd genomen was het eerste wat de program-
meurs als grapje deden, het tonen van plaatjes van een 
striptease… ik bedenk het niet zelf. Dit lag gevoelig bij 
het, nogal religieus, verplegende personeel. Gelukkig 
zetten wij de computer tegenwoordig nuttiger in en zijn de 
inzichten op het gebied van Big Data ook in een stroom-
versnelling gekomen. Ik hoop dat u interessante inzichten 
opdoet in de mooie bijdragen die wij u dit keer aanbieden. 

Martijn Claus, Secretaris Stichting Digitalezorg.nl
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Inhoud

Er is een sterke lobby om zoveel mogelijk zorgverleners zover te krijgen 
dat zij hun patiënten met een eigen inlogcode inzicht geven in hun eigen 
elektronisch medisch dossier. Onder andere de minister van Volksge-
zondheid en de Nederlandse Patiëntenvereniging vechten hiervoor. 
Misschien ook wel logisch: patiënten raken zo nauwer betrokken bij hun 
ziekte en gezondheid. Dit gevoel van controle (of: empowerment) draagt 
positief bij aan herstel, zo wordt regelmatig bewezen bij wetenschappe-
lijk onderzoek. Bovendien neemt de kans op fouten in het medisch 
dossier af, omdat de empowered patiënt de fout sneller zal vinden dan 
een medisch professional en de fout zal laten herstellen.

Behalve goede zorgverlening is ook een betrouwbaar netwerk van 
levensbelang voor zorginstellingen. Het Internet of Things (IoT) dringt 
ook ziekenhuizen en verpleeghuizen binnen en de verpleging werkt 
steeds meer met internetapplicaties. Veiligheid en betrouwbaarheid is 
daarbij uiteraard een belangrijk issue. Privacy moet gewaarborgd zijn, 
maar ook applicaties moeten altijd bereikbaar zijn, om geen mensen-
levens in gevaar te brengen. Een dergelijk goed netwerk vraagt om 
een goede voorbereiding van de zorginstelling.

Voor het aantrekken van eigen IT-specialisten bieden de gangbare 
salarisbudgetten bij care instellingen weinig ruimte. Gelijktijdig erkent 
de sector het grote belang van IT in het zorgproces. Investeren in IT 
betekent niet noodzakelijkerwijs het groeien van de interne IT-organi-
satie. Bij de Zorggroep Noordwest-Veluwe (ZNWV) hebben ze een jaar 
geleden afscheid genomen van een volledig geëquipeerd datacenter.  
De resterende ICT-afdeling focust zich op het in goede banen leiden 
van de informatiestromen ter ondersteuning van de dagelijkse regis-
tratie en operationele besluitvorming.

Technologie speelt een steeds ingrijpendere rol bij ziektemanage-
ment, de preventie van ziekte en bij lifestyle coaching - jezelf 
permanent in goede conditie houden. Het verzamelen van medische 
data kan dan ook steeds makkelijker en op steeds meer manieren. 
Denk bijvoorbeeld aan genetische tests, biomarkers en sensoren, 
maar ook consumentenapps zoals stappentellers en slaaptrackers. 
Soms is de technologie specifiek ontwikkeld voor patiënten, meestal 
voor consumenten. Combinaties komen steeds vaker voor, bijvoor-
beeld patiënten die niet alleen de gegevens van hun ziekte managen, 
maar meteen ook hun voedingspatroon registeren met een lifestyle 
coach. Een arts komt er vaak niet meer aan te pas.

� 16� Cybercrimineel�profiteert�van�patiënten-empowerment

� 30� ‘Zonder�betrouwbaar�netwerk�staat�een�zorginstelling�stil’

� 36�� �Zonder�datacenter�migreren�naar�regievoering�van�

informatielogistiek

� � En�verder

� � Agenda

� 26� De�meetbare�mens�in�tien�stappen

Datum Evenement Plaats Website

21-27 januari 2017 eHealth Week  www.ehealthweek.net
16 februari 2017 Innovation for Health Rotterdam www.innovationforhealth.nl
19-23 februari 2017 HIMSS 2017 Orlando www.himssdutchcommunity.org
14-17 maart 2017 Zorg & ICT Utrecht www.zorgenict.nl
10-12 mei 2017 eHealth Week Malta www.ehealthweek.org

� 8�� Big�Data�in�de�zorg:�kansen�en�gevaren

� 11�� Ontdek�de�mogelijkheden�van�de�Open�Line�Smart�Cloud

� 12�� Een�(onderwijs)visie�op�eHealth�en�Big�Data

� 14�� Het�komt�allemaal�goed�in�de�zorg!

� 22�� Is�optimisme�over�data�analytics�wel�terecht?

 6  Kort nieuws
 
 19  De juiste technologieën doelmatig en snel toepassen in de zorgpraktijk

 20  eHealth voor iedereen? Het kàn!

 25  De zorg snakt naar meer digitalisering

 32  Zorgbus ESB stroomlijnt applicatielandschap van Dichterbij

 34  SaaS en ESB vergemakkelijken wisselen van applicaties
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Het zorggebruik bij de huisarts is na de lancering van 
de website Thuisarts.nl met 12% gedaald. Deze afname 
betekent een maandelijkse vermindering van 675.000 
huisartsbezoeken in het hele land. Dit blijkt uit onderzoek 
van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en 
het Nederlands Huisartsen Genootschap. Veel patiënten 
zoeken online naar informatie over hun gezondheid. Maar 
vanuit een behoefte aan betrouwbare informatie gaan 
velen toch bij voorkeur naar een dokter. De vraag van de 
onderzoekers was of betrouwbare, onafhankelijke online 
informatie het zorggebruik bij de huisarts vermindert.
De website Thuisarts.nl is gelanceerd in maart 2012 en 
heeft momenteel zo’n 1,6 miljoen unieke bezoekers en 2,9 

miljoen pageviews per maand. De meer dan 600 onder-
werpen op de website zijn op de patiënt gerichte verta-
lingen van wetenschappelijke huisartsenrichtlijnen. 90% 
van de huisartsen gebruikt de website voor voorlichting. 
Uit de resultaten blijkt dat vooral het aantal telefoontjes 
naar de huisarts afnam. Het aantal lange huisartsconsulten 
(20 minuten) nam juist toe. Waarschijnlijk betekent dit 
dat de, vaak laag-complexe, telefonische contacten na de 
lancering van Thuisarts.nl zijn afgenomen. Belangrijk is 
dat ook het zorggebruik van ouderen afnam, evenals dat 
van mensen met een lage sociaal-economische status. 
De website Thuisarts.nl bereikt dus ook deze bevolkings-
groepen.

Longartsen van het Bravis Ziekenhuis testen in het project 
MijnCOPD een nieuwe interventie voor COPD-patiënten. 
Door zelfmanagement en ondersteuning van de  
mantelzorger te combineren met telemonitoring vanuit  
het ziekenhuis verwachten de longartsen het aantal 
longaanvallen met 25% te kunnen terugdringen. Tijdens 
het project wordt gebruik gemaakt van telemonitoring-
software van Medicine Men, dat een Europese CrossCare 
subsidie heeft ontvangen voor het opzetten van  
MijnCOPD.

Patiënten met ernstige COPD moeten vaak meerdere 
malen per jaar worden opgenomen in het ziekenhuis. De 
longartsen hopen de conditie van patiënten te verbeteren 
door aanvalssymptomen in de thuissituatie vroegtijdiger 
te herkennen en daarnaast een programma in te zetten 

dat bewegen stimuleert. Door deze betere conditie neemt 
de kans op een longaanval af. Binnen het bewegings-
programma wordt de patiënt ondersteund door zowel de 
mantelzorger als een fysiotherapeut. Deze stellen samen 
met de patiënt beweegdoelen vast.

Een aantal patiënten kan dankzij de subsidie binnenkort 
gebruik maken van Emma, een zelfmanagementplatform 
van Medicine Men. De patiënten krijgen een Pebble smart-
watch ter beschikking gesteld, die in verbinding staat met 
de mantelzorger van de patiënt en de afdeling longver-
pleegkunde van het Bravis ziekenhuis. De patiënt kan op 
zijn smartwatch aflezen of de afgesproken bewegings-
doelen die dag worden gehaald. Deze doelen kunnen in 
Emma op verzoek op afstand worden aangepast door de 
fysiotherapeut.

Kort nieuws

Waar�mogen�bedrijfsartsen�medische�
dossiers�opslaan�voor�werkgevers?

Alrijne�Ziekenhuis�neemt�nieuw�ZIS�in�
gebruik

Een bedrijfsarts of arbodienst mag gegevens over de 
aard en oorzaak van de ziekte van zijn zieke werkne-
mers niet opslaan in een verzuimsysteem dat 
door de werkgever zelf wordt gebruikt 
en beheerd. Dit meldt de Autori-
teit Persoonsgegevens (AP). De 
toezichthouder stelt regel-
matig vragen te krijgen over 
het opslaan van medische 
gegevens van werkne-
mers. Veelvoorkomende 
vragen zijn:
•  In welk verzuim-

systeem mag ik 
als bedrijfsarts of 
arbodienst medische 
dossiers van werkne-
mers opslaan?

•  Mag dat het systeem van 
mijn opdrachtgever (de 
werkgever) zelf zijn?

•  Of een extern verzuimsysteem 
dat de werkgever heeft uitgekozen?

Om bedrijven op weg te helpen zet de AP nu een 
aantal do’s en don’ts op een rijtje. Zo is het niet toege-

staan medische dossiers op te slaan in een verzuimsys-
teem dat door de werkgever wordt gebruikt én beheerd. 

Het is echter wel toegestaan medische dossiers 
op te slaan in een door de werkgever 

uitgekozen verzuimsysteem, bijvoor-
beeld het (extern beheerde) 

verzuimsysteem dat hij zelf 
ook gebruikt. Wel is het 

hierbij noodzakelijk en 
bewerkerovereenkomst 
af te sluiten met de 
beheerder van het 
verzuimsysteem. Hierin 
moest zijn vastge-
legd dat uitsluitend 
de bedrijfsarts of 

arbodienst toegang krijgt 
tot de medische dossiers. 

Hiervoor dienen zij zich via 
meerfactorauthenticatie te 

identificeren.

De ziekenhuislocaties in Leiden, Leiderdorp en Alphen 
aan den Rijn van het Alrijne Ziekenhuis werken met een 
nieuw ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). Het systeem 
wordt ingezet om medische gegevens van patiënten vast 
te leggen en de logistieke processen in het ziekenhuis 
zoals het maken van afspraken en voorschrijven van 
medicijnen te ondersteunen. Het invoeren van een nieuw 
ZIS is een grootschalige operatie voor het ziekenhuis. Alle 
reeds bestaande gegevens van patiënten moesten worden 

overgezet. Vervolgens moest uitgebreid getest worden of 
de informatie goed was overgekomen.

Met de invoering van het nieuwe systeem wordt het 
ook mogelijk om via MijnAlrijne op www.alrijne.nl zelf 
persoonlijke gegevens te wijzigen, zoals adresgegevens of 
de gegevens van een huisarts. Daarnaast kunnen gemaakte 
afspraken via de website worden ingezien. Hiervoor 
moeten patiënten inloggen met hun DigiD.

Gebruik�van�huisarts�met�12%�
gedaald�na�lancering�Thuisarts.nl

Nieuwe�interventie�voor�COPD-patiënten�
met�telemonitoring�getest
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Big�Data�in�de�zorg:�
kansen�en�gevaren

Van veel ziekten en aandoeningen is de exacte oorzaak of samenspel van 
oorzaken niet bekend. Het overgrote merendeel kan niet echt genezen 
worden, hetgeen resulteert in chronische aandoeningen die vaak slechts 
symptomatisch behandeld kunnen worden. Big Data biedt mogelijkheden 
om de kennislacunes op te vullen. Zorggegevens zijn echter zeer privacy-
gevoelig en in het Big Data-tijdperk wordt het steeds lastiger om gegevens 
echt te anonimiseren. Een ander punt van zorg is het gevaar van centrali-
satie van (medische) kennis bij private partijen.

Big�Data�kan�gezien�worden�als�een�ontwikkeling�waarbij�

grote�hoeveelheden�gegevens�afkomstig�uit�verschil-

lende�gegevensbronnen,�aan�elkaar�gerelateerd�worden�

om�te�zoeken�naar�patronen�zonder�vooraf�opgestelde�

hypothesen.�De�gegevens�zijn�vaak�afkomstig�uit�

verschillende�domeinen�en�worden�gebruikt�voor�andere�

doeleinden�dan�waarvoor�ze�oorspronkelijk�verzameld�

zijn.�Binnen�de�zorg�zijn�er�vele�verschillende�gegevens-

bronnen.�Bijvoorbeeld�het�medisch�dossier,�dat�inmiddels�

vrijwel�volledig�gedigitaliseerd�is,�waarin�de�ziektegeschie-

denis�van�de�individuele�patiënt�is�vastgelegd.�Biobanken�

bevatten�grote�hoeveelheden�waardevolle�informatie�in�de�

vorm�van�bloed,�urine�en�weefsel�samples.�Nieuwe�‘high-

throughput’�laboratoriumtechnieken�genereren�zeer�grote�

hoeveelheden�gegevens,�zoals�next�generation�sequencing,�

waarmee�relatief�goedkoop�het�gehele�genoom�van�een�

patiënt�in�kaart�gebracht�kan�worden.�Via�het�Internet�of�

Things�(IoT)�kunnen�niet�alleen�allerlei�fysiologische�zaken�

zoals�lichaamsbeweging�en�hartslag�gemeten�worden,�maar�

ook�omgevingsfactoren�zoals�fijnstof.

Door�gegevens�uit�de�verschillende�bronnen�aan�elkaar�

te�relateren�-�Big�Data�-�kan�de�kennis�over�oorzaken�van�

ziekten�en�aandoeningen�en�de�effectiviteit�en�doelmatig-

heid�van�behandelingen�toenemen.�Een�recent�voorbeeld�

is�een�onderzoek�van�het�Radboudumc�in�samenwerking�

met�Verily,�een�zusteronderneming�van�Google,�bij�650�

patiënten�met�de�ziekte�van�Parkinson.�Gegevens�van�

patiënte�in�een�universiteitsziekenhuis�in�Tokyo�reageerde�

niet�goed�op�een�maanden�durende�chemotherapie�voor�

acute�myeloide�leukemie,�een�vorm�van�bloedkanker.�Het�

vermoeden�rees�dat�er�sprake�was�van�een�ander�type�

leukemie,�maar�dat�kon�met�gangbare�testen�niet�aange-

toond�worden.�Haar�genetische�informatie�werd�ingevoerd�

in�Watson,�de�supercomputer�van�IBM.�Een�zoektocht�door�

zijn�database�met�oncologiegegevens�leverde�als�diagnose�

op�dat�ze�een�zeldzame�vorm�van�secundaire�leukemie�

had.�De�patiënte�reageerde�vervolgens�goed�op�een�aange-

paste�therapie.

Big DAtA-oVERMoED
Het�gebruik�van�Big�Data�kent�evenwel�zijn�beperkingen.�

Zo�kunnen�alleen�correlaties�tussen�gegevens�worden�

gevonden,�maar�geen�causale�verbanden.�Veel�van�de�

gevonden�correlaties�zullen�op�toeval�berusten�of�de�

relevantie�ervan�is�niet�bekend.�De�mogelijkheden�van�

Big�Data�moeten�niet�overschat�worden.�Met�Big�Data-

overmoed�wordt�gedoeld�op�de,�veelal�impliciete,�aanname�

dat�Big�Data�een�alternatief�is�voor,�in�plaats�van�een�

aanvulling�op,�de�traditionele�wijze�van�gegevens�verza-

melen�en�analyseren.�Een�voorbeeld�hiervan�is�cq.�was�

Google�Flu�trends,�waarbij�op�basis�van�Big�Data,�in�dit�

geval�griepgerelateerde�zoekvragen,�de�griepactiviteit�werd�

gemonitord.�Klassiek�gebeurt�dit�met�behulp�van�pijlsta-

tions.�Zo�houden�in�Nederland�sinds�1970�circa�veertig�

huisartspraktijken�de�jaarlijkse�griepepidemie�bij.�In�de�VS�

onder�andere�hersenscans,�laboratoriumonderzoek�en�

draagbare�sensoren�die�hartfunctie�en�activiteitsniveau�

meten�(IoT)�worden�gecombineerd.�De�gegevens�zijn�

gepseudonymiseerd�zodat�onderzoekers�de�gegevens�niet�

tot�een�individuele�patiënt�kunnen�herleiden.�Uiteindelijk�

wil�men�wereldwijd�honderdduizenden�patiënten�volgen�

om�zo�meer�inzicht�te�krijgen�in�de�oorzaken�van�de�grote�

verschillen�in�beloop�van�deze�ziekte�bij�vergelijkbare�

patiënten.

Gebrek�aan�kennis�geldt�niet�alleen�voor�de�Ziekte�van�

Parkinson.�In�de�geneeskunde�zijn�ondanks�de�grote�

hoeveelheid�reeds�beschikbare�kennis,�de�‘echte’�oorzaken�

van�ziekten�en�aandoeningen�van�met�name�de�frequent�

voorkomende�aandoeningen,�zoals�hart-�en�vaatziekten,�

diabetes�of�kanker,�niet�bekend.�Er�zijn�wel�veel�risico-

factoren�geïdentificeerd�die�de�kans�op�deze�ziekten�

vergroten�of�verkleinen,�maar�in�verreweg�de�meeste�

gevallen�gaat�het�om�vrij�onspecifieke�zaken�zoals�voeding�

of�te�weinig�bewegen.�Echt�genezen�lukt�(nog)�niet.�Van�

de�helft�van�de�behandelingen�is�het�effect�onbekend,�

omdat�dit�(nog)�niet�onderzocht�is.�En�van�de�helft�die�

wel�onderzocht�is,�is,�zoals�Ionannides�heeft�aangetoond,�

het�resultaat�veelal�onbetrouwbaar.�De�computer�kan,�

gevoed�door�Big�Data�en�met�behulp�van�artificial�intel-

ligence,�het�stellen�van�een�diagnose�en�het�kiezen�van�de�

beste�behandeling�ondersteunen.�Een�voorbeeld�hiervan�is�

beschreven�in�de�The�Japan�Times�van�11�augustus�jl.�Een�

doen�de�Centres�for�Disease�Control�and�Prevention�(CDC)�

dit.�Deze�officiële�cijfers�lopen�gemiddeld�twee�weken�

achter�op�de�realiteit.�Op�basis�van�zoekvragen�op�internet�

zou�dit�veel�simpeler�en�realtime�kunnen�was�de�gedachte.�

In�2009�publiceerden�onderzoekers�van�Google�een�artikel�

in�Nature�waarin�zij�aangaven�dat�de�resultaten�voor�97%�

accuraat�waren.�Een�follow-up�studie�van�Butler�in�2013�in�

Nature�liet�echter�zien�dat�de�resultaten�in�dat�jaar�er�flink�

naast�zaten.�Een�ander�onderzoek�gaf�aan�dat�de�extrapo-

latie�van�zelfs�drie�weken�oude�CDC�gegevens�een�betere�

voorspelling�gaven�dan�Google�Flu.�Sinds�augustus�2015�

is�de�website�Google�Flu�trends�overigens�uit�de�lucht.�

Naast�zoekgegevens�worden�vaak�ook�gegevens�van�sociale�

media�in�Big�Data�analyses�gebruikt.�Om�trends�in�de�tijd�

te�volgen�zijn�evenwel�betrouwbare�gegevens�over�een�

langere�periode�nodig.�De�vluchtigheid�van�sociale�media�

maakt�dit�lastig.

PRiVAcy
Zorggegevens�van�patiënten�zijn�uitermate�belangrijk�om�

de�eerder�geschetste�kennislacunes�op�te�vullen.�Ze�zijn�

evenwel�zeer�privacygevoelig.�In�het�Verenigd�Konink-

rijk�ontstond�in�mei�van�dit�jaar�grote�opschudding�toen�

bleek�dat�de�NHS,�de�National�Health�Service,�toegang�

had�gegeven�aan�DeepMind,�een�firma�gespecialiseerd�in�

kunstmatige�intelligentie�en�zusterbedrijf�van�Google,�tot�

de�medische�dossiers�van�ongeveer�1,6�miljoen�patiënten�

in�drie�ziekenhuizen.�Het�bedrijf�kreeg�daarbij�toegang�tot�
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niet-geanonimiseerde�gegevens.�In�het�Big-Data�tijdperk�

wordt�het�overigens�steeds�lastiger�om�gegevens�echt�te�

anonimiseren.�Door�koppeling�van�gegevensbestanden�

kunnen�geanonimiseerde�gegevens�vaak�weer�gedeanoni-

miseerd�worden.�Een�belangrijke�vraag�is�of�privacy��

‘a�thing�of�the�past’�gaat�worden.�Burgers�zeggen�welis-

waar�zich�zorgen�te�maken�over�hun�privacy,�maar�in��

hun�gedrag�blijkt�hier�weinig�van,�gezien�het�gemak�

waarmee�ze�allerlei�gegevens�via�sociale�media�openbaar�

maken.�Op�internet�betaalt�de�gebruiker�voor�veel�‘gratis’�

diensten�met�zijn�privacy.�Privacy�lijkt�te�verschuiven��

van�iets�waarop�men�recht�heeft,�naar�iets�waarvoor�men�

moet�betalen.�De�vraag�is�of�dit�ook�voor�zorggegevens�

gaat�gelden.

KEnnis is MAcHt
Een�aantal�bedrijven,�zoals�eerder�genoemde�IBM�en�

DeepMind,�werken�aan�systemen�voor�kunstmatige�intel-

ligentie�op�het�terrein�van�de�medische�diagnostiek�

en�behandeling.�Dergelijke�systemen�worden�gevoed�

met�wetenschappelijke�kennis�en�patiëntengegevens.�

Een�recent�voorbeeld�van�dit�laatste�is�de�analyse�van�

oogscans.�DeepMind�is�met�het�Moorfields�Eye�Hospital�in�

het�Verenigd�Koninkrijk�een�partnership�aangegaan.�Een�

miljoen�(geanonimiseerde)�oogscans,�naast�netvliesfoto’s�

ook�zgn.�optical�coherence�tomography�scans,�zullen�de�

komende�vijf�jaar�geanalyseerd�worden.�De�kennis�die�

gegenereerd�wordt�en�deel�uit�maakt�van�de�te�ontwikkelen�

AI-software�wordt�eigendom�van�het�bedrijf�volgens�een�

artikel�in�New�Scientist�van�6�juli�jl.

Binnen�de�wetenschappelijke�wereld�wordt�de�opvatting�

breed�gedragen�dat�kennis�vrijelijk�beschikbaar�moet�zijn�

voor�iedereen.�Het�is�evenwel�niet�ondenkbaar�dat�er,�net�

als�bij�de�internetzoekmachines�en�sociale�media,�natuur-

lijke�monopolies�of�oligopolies�ontstaan,�waarbij�één�of�

enkele�dominante�partijen�de�kennis�extraheren�uit�vrije-

lijk�beschikbare�wetenschappelijke�gegevens.�Deze�kennis�

is�hun�eigendom.�Hierdoor�kan�een�centralisatie�van�kennis�

plaatsvinden,�een�alomvattende�corpus�of�knowledge�die�

in�private�handen�is.�Hierbij�kan�het�door�de�Amerikaanse�

hoogleraar�Mazzucato�beschreven�probleem�ontstaan�dat�

de�samenleving�uiteindelijk�dubbel�betaalt.�Allereerst�

betaalt�de�samenleving�veel�van�het�wetenschappelijk�

onderzoek�dat�de�gegevens�genereert.�Bedrijven�gebruiken�

deze�vrij�beschikbare�gegevens�om�kennis�te�genereren.�

Vervolgens�kunnen�zij�hoge�prijzen�bedingen�voor�het�

gebruik�van�deze�kennis.

Daarnaast�is�een�ontwikkeling�gaande�waarbij�de�kennis-

exploratie�meer�en�meer�privaat�gestuurd�wordt.�Zo�wordt�

op�dit�moment�reeds�veel�klinisch�onderzoek,�met�name�

randomized�clinical�trials,�gefinancierd�door�de�farmaceuti-

sche�industrie.�Zoals�hiervoor�aangegeven�kan�Big�Data�een�

belangrijke�bijdrage�leveren�aan�het�opvullen�van�lacunes�in�

kennis.�Als�echter�deze�gegevensstromen�via�private�partijen�

lopen,�zal�er�commerciële�invloed�zijn�op�de�richting�en�

wijze�waarop�de�kennislacunes�worden�opgevuld.

Leo Ottes is auteur van het WRR Working Paper 19 

‘Big Data in de zorg’

Het real-time tracken van de gezondheidstoestand  
van patiënten met slimme sensoren is een belang-
rijke ontwikkeling binnen de zorg. Data van 
verschillende bronnen komen samen en creëren 
onder andere een ’zorgbeeld’ van de patiënt. 

De grote hoeveelheid data die wordt gegenereerd vraagt om imple-
mentatie van informatiesystemen en -technologie die geschikt zijn 
voor ‘Big Data’-toepassingen. Zorgverleners zullen veel baat hebben 
bij een koppeling én analyse van medische gegevens. IT en zorg 
worden onlosmakelijk met elkaar verbonden.

VAn DAtABRij tot niEUWE inFoRMAtiE
Naast een autonome groei in datavolume worden doelbewust ge-
gevensbronnen gecombineerd om te komen tot nieuwe informatie. 
Analyse van die databrij biedt veel uitdagingen, maar ook kansen. 
De gezondheidszorg kan vooruitgang boeken met ‘Big Data’ door 
bijvoorbeeld (anonieme) gegevens over patiënten (en hun behande-
ling) te analyseren, waarmee onderzoek kan worden gedaan op een 
manier die tot voor kort voor onmogelijk werd gehouden.

it tRAnsFoRMAtiE
IT in de zorg zal moeten transformeren naar een IT-omgeving die 
meegroeit met de eisen die ‘Big Data’ stelt: goede beschikbaar-
heid (schaalbaar en betrouwbaar), snelheid door nieuwe database 
technologie, in-memory computing en all-flash opslag. Samen met 
bijvoorbeeld datavirtualisatietechnologie - waarmee grote hoeveel-
heden data op een eenduidige manier toegankelijk kunnen worden 
gemaakt - kan de transformatie maximaal worden ondersteund. 

Open Line biedt met Smart Cloud Solutions dé gecertificeerde, 
schaalbare cloudinfrastructuur voor Big Data-toepassingen, Data 
& Analytics as-a-Service en Data Virtualisatie. Met onze partners 
Quistor en Centennium combineren we data-analyseoplossingen 
met het hosten van die data op een kosteneffectief en schaalbaar 
cloudplatform.

www.openline.nl

BREng UW DigitAlE ZoRgAMBitiE VERDER

Ontdek�de�mogelijkheden�van�
de�Open�Line�Smart�Cloud
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In�dit�geval�is�de�hoeveelheid�data�echter�soms�dusdanig�

groot�dat�daarvoor�andere�technieken�gehanteerd�dienen�

te�worden�dan�tot�nu�toe�met�Business�Intelligence�gebrui-

kelijk�was.�Daarom�leren�we�onze�studenten�te�werken�met�

technieken�als�Hadoop�(voor�verwerken�van�informatie�

door�nodes�in�een�cluster),�Pig,�Hive,�Apache�Spark�en�

Scala�die�kunnen�worden�ingezet�om�Big�Data�analyses�te�

kunnen�verwerken.

Onze�focus�bij�Big�Data�ligt�dus�niet�zozeer�op�het�statis-

tische�aspect�of�de�economische�waarde�die�de�data�zou�

kunnen�vertegenwoordigen,�maar�meer�het�zoeken�naar�

mogelijkheden�om�(Big)�data�zo�optimaal�mogelijk�te�ver-�

werken,�te�combineren�en�te�analyseren�met�behulp�van�

ICT.

EEn EtHiscH BEWUstZijn
Het�doel�van�de�afstudeerrichtingen�eHealth�en�Big�Data�is�

niet�alleen�het�onderwijzen�van�de�nieuwe�technologische�

ontwikkelingen�of�het�onderzoeken�van�technische�beper-

kingen�en�de�gevolgen�voor�de�informatiebeveiliging.�Ook�

het�ontwikkelen�van�een�ethisch�bewustzijn�is�een�promi-

nent�onderdeel�van�de�module.�Studenten�krijgen�onder-

wijs�in�de�conceptuele�leerlijn�en�vaardigheidsleerlijn�op�

het�gebied�van�bijvoorbeeld�‘Juridische�/�ethische�aspecten�

van�eHealth’�en�‘Organisatiekunde�van�de�Zorg’.�Deze�

kennis�en�vaardigheden�passen�ze�vervolgens�integraal�toe�

in�het�onderzoeksproject�waarbij�ze�naast�het�ontwikkelde�

concept�ook�een�advies�uitbrengen�over�de�implementeer-

baarheid�en�daarbij�horende�juridische�en�ethische�conse-

quenties�van�hun�oplossing.�

Door�hier�als�opleiding�actief�op�te�sturen�‘creëer’�je�een�

ICT-er�die�verder�denkt�dan�code�en�grafische�interfaces.�Je�

leidt�een�ICT-er�op�die�rekening�houdt�met�mens�en�milieu,�

en�zich�niet�enkel�laat�leiden�door�technische�haalbaarheid�

van�een�product�of�oplossing.

ZicHt oP DE toEKoMst
Ik�vermoed�dat�de�werelden�van�Big�Data�en�eHealth�veel�

meer�geïntegreerd�gaan�worden.�Zo�werd�onlangs�bekend�

dat�Apple�gegevens�van�gebruikers�van�haar�HealthKit-app�

gaat�gebruiken�voor�het�stellen�van�simpele�diagnoses�

(Webb,�2016).�Dit�zijn�toepassingen�waar�ik�als�informa-

ticus�enthousiast�van�wordt.

Deze�integratie�van�twee�kennisdomeinen�heeft�echter�

ook�een�keerzijde.�De�Nederlandse�wetgeving�omtrent�

privacy,�die�in�grote�mate�is�vastgelegd�in�de�Wet�Bescher-

ming�Persoonsgegevens,�richt�zich�op�dataminimalisatie:�

het�vastleggen�of�verzamelen�van�data�enkel�voor�het�

doel�waarvoor�het�bedoeld�is.�Dit�staat�echter�haaks�op�

de�filosofie�van�Big�Data�waarbij�zoveel�mogelijk�data�

verzameld�en�gecombineerd�wordt�om�daar�conclusies�uit�

te�trekken�waarvan�tijdens�het�moment�van�verzamelen�

op de opleiding informatica bij Hogeschool  
inholland Haarlem kiezen studenten voor de  
afstudeerrichting eHealth & Big Data. Zo worden 
informatici, die daar binnen het programma voor 
kiezen, opgeleid op het snijvlak van zorg, ict 
(voornamelijk software) en Big Data. De studenten 
voeren praktijkgerichte onderzoeksprojecten uit  
in een multidisciplinaire context: aan de hand van 
een onderdompeling in de praktijk (meelopen in  
een zorginstelling of zorgsituatie) doen de 
studenten aan conceptontwikkeling van ict- 
oplossingen die de patiënt of cliënt ondersteuning 
bieden in het dagelijks leven. 

“Fantastische�oplossing!�De�vraag�is�niet�meer�of�dit�

geïmplementeerd�gaat�worden,�maar�wanneer”,�vertelt�één�

van�de�opdracht-gevers�wanneer�de�studenten�klaar�zijn�

met�de�presentatie.�Opdrachtgevers�als�een�patiëntenver-

eniging�en�zorginstellingen�voor�ouderenzorg�hebben�zich�

verbonden�aan�deze�minor.�Zij�geven�aan�dat�er�vaak�geen�

budget�is�binnen�de�zorginstellingen�voor�conceptontwik-

keling�en�conceptrealisatie�op�het�gebied�van�innovatieve�

eHealth�projecten.�Zij�ervaren�het�daarom�als�bijzonder�

fijn�dat�er�studenten�zijn�die�zich�willen�begeven�op�het�

snijvlak�van�zorg�en�ICT.�

Een�voorbeeld�van�een�door�studenten�ontwikkelde�oplos-

sing�is�een�verbeterde�insulinepen�voor�diabetespatiënten�

die�de�dosering�uitspreekt�en�projecteert�op�de�muur.�

Diabetespatiënten�kunnen�de�dosering�op�de�pen�vaak�

minder�goed�lezen.�Ook�het�zoeken�naar�nieuwe�toepas-

singen�van�zorgrobot�Rose�(Tillaart,�2014)�is�één�van�de�

projecten�waar�studenten�in�deze�richting�mee�bezig�gaan.

De�opleiding�Informatica�bij�Hogeschool�Inholland�in�

Haarlem�is�vooralsnog�de�enige�Informatica-opleiding�die�

deze�combinatie�van�eHealth�en�Big�Data�als�afstudeer-

richting�aanbiedt.�En�dat�is�eigenlijk�vreemd,�want�er�zijn�

zat�toepassingen�te�bedenken�die�door�de�combinatie�van�

eHealth�en�Big�Data�mogelijk�zijn�geworden.

Big DAtA Als onDERWijsMoDUlE
Oorspronkelijk�hanteren�wij�binnen�de�opleiding�de�

definitie�‘Big�Data’�als�de�dataset�voldoet�aan�de�7�V’s�

(Rijmenam,�2013).�Maar�in�deze�afstudeerrichting�werken�

we�ook�met�(minder�omvangrijke)�data�waar�nog�niet�alle�

mogelijke�inzichten�uit�zijn�verkregen.�Datasets�kunnen�

namelijk�altijd�voor�meer�dan�één�doel�en�discipline�

worden�ingezet.�Wat�dat�betreft�komt�de�definitie��

Big�Data�voor�mij�meer�overeen�met�de�definitie�van�

Business�Intelligence.�

nog�niet�duidelijk�was�dat�de�data�daarvoor�gebruikt�zou�

worden�(Meij,�2014).�Het�gaat�hierin�immers�om�het�combi-

neren�van�bestaande�databronnen�die�nieuwe�inzichten�

opleveren.

In�zijn�speech�voor�de�nationale�denktank,�spreekt�Jacob�

Kohnstamm,�voormalig�voorzitter�van�de�Autoriteit�

Persoonsgegevens�(het�orgaan�dat�toeziet�op�de�naleving�

van�privacywetgeving),�zijn�bezorgdheid�uit�over�de�

ontwikkelingen�op�het�gebied�van�Big�Data:�“Maar�ik�ben�

bang�dat�de�privacytoezichthouders�deze�door�mensen-

handen�veroorzaakte�tsunami�niet�kunnen�tegenhouden.�

En�de�datahonger�niet�binnen�de�sociaal�geaccepteerde�

grenzen�kunnen�houden.�Onze�dijken�zijn�daarvoor�

simpelweg�niet�hoog�en�effectief�genoeg.”�(Kohnstamm,�

2014)

Daarom�is�het�mijns�inziens�van�groot�belang�dat�wij��

informatici�opleiden�die�verder�kijken�dan�code�en�een�

grafische�interface,�en�de�mens�(hetzij�gebruiker�hetzij�

in�de�vorm�van�patiënt/cliënt)�die�het�systeem�moet�

gebruiken�of�de�mens�waarvan�wij�de�data�verzamelen,�

niet�vergeten.�

ing. Thijs Otter is als hbo-docent Informatica verbonden 

aan Hogeschool Inholland in Haarlem. Binnen de opleiding 

coördineert hij de afstudeerrichting eHealth & Big Data. 

Naast zijn baan als hbo-docent is hij actief als software 

engineer, ondernemer, onderzoeker, auteur en jurist.
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De zorg gaat een mooie toekomst tegemoet. Hoewel er in het publieke debat vooral 
somber over de zorg wordt gedaan - de enorme kosten, de ondoorzichtigheid van 
het systeem, de logheid van organisaties - zijn de vooruitzichten goed. Digitalisering 
leidt ertoe dat de zorg patiënt- en cliëntgerichter, effectiever en efficiënter wordt. 
Althans, kan worden. Het is wel belangrijk dat organisaties nu stappen zetten om 
mee te gaan in de digitale transformatie. niet omdat het kan, maar omdat het moet!

Digitale�technologie�kan�de�zorg�helpen�om�slimmer�om��

te�gaan�met�mensen�en�middelen.�Dat�gaat�van�IoT-�

toepassingen�als�sensoren�die�helpen�om�de�bezetting��

van�afdelingen�en�kamers�efficiënter�te�regelen�of�de�lucht-

filtering�beter�af�te�stemmen�op�het�daadwerkelijk�aantal�

aanwezige�mensen�tot�en�met�slimme�communicatie-

systemen�die�nodeloze�dialogen�schrappen:�medewerkers,�

patiënten,�cliënten�en�naasten�kunnen�direct�de�juiste�

persoon�bereiken�zonder�steeds�doorverbonden�te�moeten�

worden�omdat�de�zorgverlener�net�van�zijn�plaats�af�is.�

Of�de�inzet�van�machine�learning,�artificial�intelligence�en�

geavanceerde�chatbots�om�persoonlijke,�adequate�zorg�te�

automatiseren.�Al�die�toepassingen�kunnen�helpen�om�de�

zorgkosten�te�drukken,�terwijl�de�kwaliteit�van�de�zorg�en�

de�‘dienstverlening’�verbetert.�

HEt ZoRgMoDEl KAntElt
De�echte�winst�van�de�digitale�transformatie�zit�in�de�

kanteling�van�het�zorgmodel.�Het�zorginstituut�is�straks�

niet�meer�het�startpunt�voor�de�inzet�van�mensen�en�

middelen,�maar�de�zorgafnemer.�Die�heeft�vanuit�huis��

de�regie�in�handen.�Waarom�zou�je�voor�controle�naar��

het�ziekenhuis�moeten?�Via�wearables,�sensoren�en��

bijvoorbeeld�sociale�media�is�een�vrij�compleet�profiel�te�

maken�van�de�patiënt,�diens�gedragingen�en�gezondheid.�

Nacontrole�na�een�behandeling�gebeurt�doorlopend�op�

afstand,�bloedwaardes�worden�bijvoorbeeld�in�de�gaten�

gehouden�via�slimme�contactlenzen,�bewegingstherapie�

kan�gewoon�in�huis�via�virtual�of�augmented�reality-

apparaten�als�de�HoloLens.�Een�consult�is�prima�te�doen�

via�beeldzorg.�In�de�gaten�houden�of�een�oudere�gevallen�

is?�Er�zijn�al�polsbandjes�beschikbaar�met�valdetectie,�

die�direct�een�thuiszorgmedewerker�kunnen�alarmeren.�

Allemaal�hulpmiddelen�die�de�patiënt�of�cliënt�centraal�

plaatsen�en�niet�starten�bij�het�zorginstituut.�Dat�is��

efficiënter,�maar�ook�veel�klantvriendelijker.�

WAt DoE jE MEt Al DiE DAtA?
De�grootste�impact�op�de�zorg�hebben�evenwel�de�data�

die�beschikbaar�komen.�Al�die�gegevens�uit�sensoren,�

wearables,�digitale�gegevensuitwisseling�en�sociale�media�

kunnen�gebruikt�worden�om�de�zorg�veel�meer�toe�te�

spitsen�op�het�individu.�De�(big)�data�die�vrijkomen,�

zijn�ten�eerste�fantastische�input�voor�wetenschappelijk�

onderzoek�naar�oorzaken,�behandeling�en�preventie�van�

ziektes�en�aandoeningen,�en�om�voorspellingen�te�doen�

over�ontwikkelingen�en�te�verwachten�incidenten.�Het�

leidt�er�nu�al�toe�dat�medicijnen�en�behandelingen�niet�

meer�afgestemd�hoeven�worden�op�de�grootste�gemene�

deler�maar�heel�specifiek�gericht�kunnen�worden�op�ieders�

particuliere�aandoening�en�wensen.�Dat�geldt�ook�voor�de�

zorgverlening:�voor�ieder�individu�is�een�benadering�en�

behandeling�op�maat�te�ontwikkelen.�

Bi En AnAlytics HEBBEn toPPRioRitEit
Uit�recent�Gartner-onderzoek�blijkt�ook�dat�de�succesvolle�

organisaties�(in�de�zorg�maar�ook�daarbuiten)�met�name�

Business�Intelligence�en�Analytics�als�de�belangrijkste�

technologiegebieden�beschouwen�om�in�te�investeren.�

ERP-systemen�staan�op�de�laatste�plaats�van�het�prioritei-

tenlijstje�van�de�zogeheten�‘top�performers’.�De�volgers�

(‘trailers’�in�Gartner-termen)�vinden�ERP�nog�wel�steeds�

belangrijk,�maar�zien�ook�BI/Analytics�als�topprioriteit.��

Big�data�en�hoe�daar�waarde�uit�te�halen�wordt�dus�gezien�

als�de�grootste�uitdaging�voor�de�komende�jaren.

Tegelijk�identificeert�het�Harvard�Business�Review�rapport�

-�The�Digital�Transformation�of�Business�-�de�vier�belang-

rijkste�trends�die�de�transformatie�van�organisaties�

opstuwen.�Mobiele�toepassingen�zorgen�voor�een�nieuw�

digitaal�perspectief;�cloud�computing�is�voorwaardelijk�

om�schaalbaar�en�flexibel�te�blijven;�big�data�en�de�analyse�

daarvan�helpen�organisaties�te�innoveren;�sociale�kanalen�

betekenen�een�ommekeer�in�hoe�werkprocessen�worden�

ingericht.�Microsoft�benoemt�vervolgens�vier�prioriteiten�

voor�digitale�transformatie�van�de�zorg�om�die�trends�te�

benutten.�Breng�je�patiënten�en�cliënten�in�beweging�en�

maak�ze�betrokken�(engage),�geef�je�medewerkers�de�juiste�

tools�(empower),�zorg�voor�een�adequate�infrastructuur�

(optimize)�en�innoveer�je�dienstverlening�(transform).

WAARoM ZoU jE EigEnlijK?
Dat�zijn�de�trends�en�uitdagingen.�Maar�waarom�zou�je�

je�daar�als�zorgorganisatie�iets�van�moeten�aantrekken?�

Omdat�er�wel�iets�moet�gebeuren�in�de�zorg.�De�budgetten�

zullen�steeds�meer�onder�druk�komen�te�staan�en�

dat�vraagt�om�slimmer�omgaan�met�de�beschikbare�

middelen.�Technologie�biedt�die�kans.�Contractpartners�

als�gemeenten�en�verzekeraars�verwachten�ook�dat�de�

uitgegeven�euro’s�zo�effectief�mogelijk�worden�ingezet.�

Zorginstellingen�die�economisch�beter�presteren�en�ook�

nog�hoger�scoren�in�zorgkwaliteit�en�klanttevredenheid�

zullen�de�beste�contracten�kunnen�sluiten.�Ten�slotte�

eisen�patiënten�het.�Nu�zijn�veel�patiënten�nog�bereid�om�

met�hun�afsprakenkaart�in�de�wachtkamer�te�zitten�tot�

ze�opgeroepen�worden.�Ook�dat�zal�veranderen,�zeker�als�

bij�andere�ziekenhuizen�de�zorg�op�afstand�zodanig�is�

ingericht�dat�die�effectiever�en�patiëntvriendelijker�is�dan�

zorg�op�locatie.

Hoe�kun�je�de�digitale�transformatie�aangrijpen�om�te�

verbeteren?�Ten�eerste�vraagt�dat�om�een�duidelijke�keuze.�

Als�je�voorop�wilt�lopen�en�bij�de�voorhoede�wilt�blijven�

horen,�dan�verlaat�je�het�pad�van�consolidatie�en�business�

as�usual�met�voorspelbare�resultaten.�Daarvoor�is�lef�

nodig.�Je�moet�durven�kiezen�voor�dynamiek�en�onvoor-

spelbaarheid.�Gericht�op�groei,�met�de�durf�om�te�experi-

menteren�en�een�datagedreven�aanpak.�Succesvol�zijn�de�

organisaties�die�al�in�een�groeifase�nieuwe�activiteiten�

ontplooien�en�niet�wachten�tot�de�eerste�tegenvallende�

resultaten�binnenkomen.�

jUistE MEnsEn MEt DE jUistE sKills
Transformatie�is�een�kwestie�van�de�juiste�technologie,�

maar�vooral�van�de�juiste�mensen�met�de�juiste�skills.��

Er�komt�een�generatie�aan�die�naar�een�pc�kijkt�zoals�wij�

nu�naar�een�bakelieten�telefoon�kijken.�Die�mensen,�en��

dat�zijn�de�medewerkers�en�klanten�van�morgen,�wil�je�

binnen�halen�en�houden�en�die�eisen�dat�je�verandert.�

Volgens�Peter�Hinssen,�de�bekende�technologieondernemer�

en�spreker,�is�het�belangrijk�dat�je�tijd�inruimt�voor�de�

ideeën�voor�overmorgen.�Als�de�verhouding�tussen�de�

aandacht�die�je�hebt�voor�vandaag,�morgen�en�overmorgen�

70-20-10�is,�dan�doe�je�het�volgens�hem�goed.�Dan�regel�

je�de�zaken�die�nu�en�morgen�op�je�bord�liggen�en�heb�je�

tijd�om�concepten,�businessmodellen�en�toepassingen�te�

ontwikkelen�die�je�helpen�te�transformeren.�Uit�de�praktijk�

blijkt�dat�de�verhouding�eerder�93-7-0�is.�We�zijn�teveel�

bezig�met�alle�zaken�van�vandaag�om�ons�in�te�richten�

voor�de�dag�van�overmorgen.�En�als�dat�zo�is,�dan�komt�

die�noodzakelijke�digitale�transformatie�er�nooit.�

Serena Alders, Marketing Communicatie Manager Winvision
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Security

Er is een sterke lobby om zoveel mogelijk zorg-
verleners zover te krijgen dat zij hun patiënten 
met een eigen inlogcode inzicht geven in hun eigen 
elektronisch medisch dossier. onder andere de 
minister van Volksgezondheid en de nederlandse 
Patiëntenvereniging vechten hiervoor. Misschien 
ook wel logisch: patiënten raken zo nauwer 
betrokken bij hun ziekte en gezondheid. Dit gevoel 
van controle (of: empowerment) draagt positief 
bij aan herstel, zo wordt regelmatig bewezen bij 
wetenschappelijk onderzoek. Bovendien neemt de 
kans op fouten in het medisch dossier af, omdat 
de empowered patiënt de fout sneller zal vinden 
dan een medisch professional en de fout zal laten 
herstellen. Veel instellingen geven dan ook gehoor 
aan de oproep. Volgens nictiz, het landelijke exper-
tisecentrum dat ontwikkeling van ict in de zorg 
faciliteert, bood in augustus 25% van de neder-
landse ziekenhuizen een patiëntenportaal aan via 
internet. Maar er zijn naast voordelen ook nadelen.

Het�belangrijkste�nadeel�is�dat�de�privacybescherming�

komt�te�vervallen.�Tegenstanders�van�de�nieuwe�openheid�

vrezen�dat�derden�hun�kans�ruiken.�Werkgevers�zouden�

werknemers�onder�druk�kunnen�zetten�om�hun�dossier�

met�de�werkgever�te�delen,�bijvoorbeeld�in�ruil�voor�

meer�vakantiedagen.�Er�is�angst�voor�zorgverzekeraars�

die�aspirant-klanten�mooie�kortingen�bieden�in�ruil�

voor�inzage�in�hun�dossier�vooraf.�Ook�zijn�er�andere�

commerciële�partijen�die�bereid�zijn�om�voor�de�medische�

gegevens�van�consumenten�in�de�buidel�te�tasten�om�

gerichte�marketing�te�kunnen�plegen�en�grootse�big�data�

plannen�te�kunnen�verwezenlijken.

Het�zou�kunnen�dat�er�consumenten�zijn�die�voor�dit�soort�

tactieken�vallen.�Jan-Marc�Verlinden,�oprichter�van�het�

commerciële�bedrijf�MEDvision360,�vertelde�de�redactie�

van�Nieuwsuur�dat�hij�verwacht�dat�50%�van�de�Nederlan-

ders�hun�medische�gegevens�met�een�commercieel�bedrijf�

als�het�zijne�zullen�gaan�delen.�Dat�is�voor�privacyvoor-

vechters�misschien�een�doemscenario,�maar�in�ieder�geval�

zit�er�nog�iets�van�een�eigen�afweging�achter:�de�consu-

ment�kiest�er�zelf�voor�om�de�privacygevoelige�gegevens�

te�delen�met�derden�in�ruil�voor�voordeel.�

Een�nadeel�waar�ik�nog�maar�weinig�over�heb�gelezen,�valt�

in�dezelfde�categorie�als�het�vervallen�van�de�privacy-

bescherming.�In�de�zorg�gelden�strenge�NEN-normen��

voor�het�beveiligen�en�het�veilig�versturen�van�informatie.�

Er�is�een�speciaal�sub-internet�gemaakt�waar�de�commu-

nicatie�over�en�het�verkeer�van�patiëntengegevens�veilig,�

namelijk�extra�geëncrypteerd�over�gaat�(DCN).�Het�is�niet�

voor�niets�dat�zorgverleners�die�aangesloten�zijn�op�het�

landelijk�schakelpunt�(LSP)�uitsluitend�met�dit�extra��

beveiligde�internet�mogen�werken.�Een�aansluiting�op�het�

algemene�internet�met�de�pc’s�die�zijn�aangesloten�op�het�

LSP�is�volgens�de�voorwaarden�van�VZVZ,�de�autoriteit��

die�de�toegang�tot�het�LSP�regelt,�zelfs�strikt�verboden.�

De�hele�borging�van�de�veiligheid�van�dit�systeem�vervalt,�

zodra�de�informatie�die�veilige�omgeving�verlaat�en�via��

het�algemene�internet�op�de�pc�van�de�patiënt�zelf��

terecht�komt.�

Er�zijn�uiteenlopende�schattingen�hoeveel�pc’s�er�in�

Nederland�besmet�zijn�met�malware.�We�weten�dat�tussen�

5%�en�10%�van�alle�Nederlandse�pc’s�deel�uitmaakt�van�

een�botnet.�Deze�pc’s�zijn�dus�per�definitie�besmet�met�

malware.�De�meerderheid�van�deze�pc’s�staat�bij�mensen�

thuis�en�niet�op�het�werk.�Daarnaast�zijn�er�ook�besmette�

pc’s�die�niet�in�een�botnet�hangen.�Laten�we�de�schatting�

conservatief�houden�en�ervan�uitgaan�dat�circa�10%�van�

alle�consumenten-pc’s�geïnfecteerd�en�dus�onveilig�zijn.�

Dit�percentage�verschilt�sterk�van�het�aantal�mensen�dat�

weet�of�denkt�dat�zijn�pc�geïnfecteerd�is,�want�de�meeste�

mensen�geloven�nog�altijd�dat�hun�pc�niet�geïnfecteerd�

is,�als�zij�geen�vreemde�pop-ups�of�een�sterke�vertraging�

van�de�pc�waarnemen.�Probleem�is,�dat�moderne�malware�

bijna�nooit�pop-ups�of�vertraging�veroorzaakt.�We�kunnen�

er�dus�van�uitgaan�dat�die�10%�besmette�pc’s�een�volledig�

argeloze�eigenaar�heeft�die�gelooft�dat�zijn�pc�volkomen�

veilig�is.

Niet�iedereen�weet�precies�wat�malware�allemaal�doet,�dus�

hier�even�een�korte�omschrijving�van�de�meest�voorko-

mende�functies.�Na�de�initiële�infectie,�meestal�door�een�

zogenaamde�exploit�die�misbruik�kan�maken�van�een�

beveiligingslek�in�het�besturingssysteem,�de�software�of�
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de�browser,�wordt�een�pakket�van�aanvullende�malware�

gedownload.�Zo�zal�er�een�programmaatje�worden�geïnstal-

leerd�dat�razendsnel�alle�documenten,�foto’s,�video’s�

en�andere�bestanden�kopieert�en�naar�het�‘Command�&�

Control�Center’,�zeg�maar�het�moederschip�stuurt.�Soms�

wordt�er�nog�een�extra�zoekfunctie�gebruikt,�die�de�

inhoud�van�de�documenten�op�relevantie�kan�analyseren.�

Documenten�waarin�bijvoorbeeld�het�woord�paspoort,��

BSN�of�creditcard�voorkomen�zijn�extra�interessant.��

Vervolgens�blijft�er�meestal�spyware�op�de�pc�actief.�

Wanneer�er�een�interessant�document�gemaakt,�gedown-

load�of�zelfs�slechts�alleen�ingekeken�wordt,�kunnen�

screenshots�worden�gemaakt.�Wanneer�wordt�ingelogd�op�

websites�die�met�wachtwoorden�beveiligd�zijn,�kunnen�

toetsaanslagen�worden�vastgelegd�door�keyloggers,�

waarmee�inloggegevens�gestolen�kunnen�worden.��

Zelfs�wanneer�gebruik�gemaakt�wordt�van�tweefactor-

authenticatie,�waarbij�voor�het�inloggen�een�éénmalig�

wachtwoord�wordt�verstuurd�naar�bijvoorbeeld�een�

mobiele�telefoon�of�een�speciale�token,�is�dat�niet�per�

definitie�veilig.�Banktrojanen�-�zo�genoemd�in�het�tijdperk�

dat�banken�bijna�de�enige�waren�die�gebruik�maakten�van�

tweefactor-authenticatie�-�kunnen�met�behulp�van�een��

Man�in�the�Browser-aanval�meeliften�op�de�(eenmalige)�

inloggegevens�van�de�gebruiker�en�zich�zo�toegang�

verschaffen�tot�de�informatie.�Deze�malware�is�erg�lastig�

te�herkennen�of�tegen�te�houden�en�de�malware-analisten�

van�G�DATA�zien�er�steeds�meer�opduiken.�Banktrojanen�

kunnen�uitsluitend�effectief�worden�gestopt�door�een�

technologie�die�het�opbouwen�van�Man�in�the�Browser-

aanvallen�voorkomt,�zoals�G�DATA�BankGuard.�

Kort�gezegd:�als�de�pc�van�de�consument�niet�veilig�is,�is�

medische�informatie�voor�de�eigenaar�van�de�pc�niet�veilig�

te�bekijken.�Net�zoals�is�gebeurd�bij�andere�waardevolle�

informatie,�zoals�kopie-paspoorten,�creditcardgegevens,�

Paypal-rekeningen,�inloggegevens�enzovoorts,�zullen�

medische�dossiers�vandaag�of�morgen�in�groten�getale�

te�koop�worden�aangeboden�op�illegale�marktplaatsen.�

Commerciële�partijen�die�het�lastig�en�duur�vinden�om�

patiënten�te�overtuigen�om�mee�te�werken,�hebben�dan��

de�mogelijkheid�om�de�gegevens�in�bulk�in�te�kopen.�

Zonder�instemming�van�de�consument.�En�wie�nu�denkt�

dat�legitieme�ondernemers�toch�niet�zo�ver�zullen�gaan��

om�confidentiële�informatie�onrechtmatig�te�verkrijgen��

of�te�verhandelen,�heeft�het�recente�schandaal�van�het�

Belgische�Gendia�gemist.�Dat�bedrijf�misbruikte�de�

medische�vragenlijsten�die�zwangere�vrouwen�moesten�

invullen�voor�het�ondergaan�van�een�prenataal�onderzoek�

om�kankerrisicotests�te�slijten.

Ik�wil�mij�niet�te�sterk�mengen�in�de�morele�discussie�

over�de�(on)wenselijkheid�van�het�beschikbaar�stellen�van�

elektronische�patiëntendossiers�aan�patiënten.�Maar�het�

malware-aspect�moet�absoluut�niet�over�het�hoofd�worden�

gezien.�In�algemenere�zin�ben�ik�fel�pleitbezorger�van�een�

speciale�NEN-norm�voor�alle�consumenten�die�kiezen�voor�

een�digitale�toegang�tot�hun�patiëntengegevens.�Onder�die�

norm�is�het�verplicht�voor�de�consument�om�een�effectieve�

antivirus-oplossing�op�zijn�pc�te�hebben�draaien�en�om�

kritieke�beveiligingsupdates�te�hebben�geïnstalleerd.�Is�

dat�niet�het�geval?�Dan�zou�bij�de�inlogpoging�de�toegang�

moeten�worden�geweigerd.

Daniëlle van Leeuwen, Communications Manager G DATA
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veilig is, is medische informatie 

voor de eigenaar van de pc niet 

veilig te bekijken

“
”

Blog

Je hoort het vaak: ‘innovaties in de zorg volgen elkaar steeds 
sneller op’. Dat klopt allemaal wel, maar de realiteit is nog een 
stuk ingewikkelder. 

Hoe dan wel?
De innovaties van gisteren worden nog lang niet altijd succesvol 
toegepast. Tegelijkertijd kloppen er inderdaad met regelmaat 
nieuwe technologische doorbraken op de deur. Is het verstandig 
om te investeren in cloud-technologie, mobiele apps, of kunnen 
we beter inzetten op augmented reality en machine learning?  
En, vooral, hoe bereiken we met deze technologieën onze 
doelstellingen als organisatie? Hoe zorg je er kortom voor dat je 
op technologisch gebied niet de boot mist, maar ook niet op de 
verkeerde boot stapt?

Het is bijna onmogelijk voor zorginstellingen om nog te zien welke 
technologieën er nu écht toe doen en kunnen bijdragen aan bete-
re en efficiëntere zorg. Daarom komt Info Support uit Veenendaal 
met LifeApps; een bundeling van technologische oplossingen en 
IT-specialisten die innovatie in de zorg stimuleren.

Het uitgangspunt van LifeApps, dat werd geïntroduceerd tijdens 
het Mobile Healthcare event in Utrecht, is dat innovatie samen 
met zorginstellingen wordt opgepakt en snel wordt uitgewerkt. 
We gaan samen aan tafel om te ontdekken wat er nodig is om 
de zorg beter te maken. Binnen een paar weken na zo’n meeting 
ligt er al een pilot die gebaseerd is op oplossingen die zichzelf al 
hebben bewezen in de zorg, gecombineerd met technologische 
innovaties.

Het team achter LifeApps bestaat uit ruim zeventig IT’ers met 
jarenlange ervaring in de sector. Ze ontwikkelden innovatieve 
concepten en standaarden voor VECOZO en SBGGZ en het  
ZorgInfo Verstrekkingenportaal, waarmee meer dan honderd 
miljoen euro is bespaard op inzet van hulpmiddelen als rolstoelen.

Augmented reality
Onder LifeApps vallen verschillende producten, waaronder 
een oplossing die video-consults tussen patiënt en arts moge-

lijk maakt, een online cliëntportaal en zelfs augmented reality. 
We verwachten dat met name de HoloLens van Microsoft veel 
nieuwe mogelijkheden gaat bieden voor de zorg. Zo kunnen 
artsen of studenten live, in 3D, meekijken met een operatie. Ook is 
het best denkbaar dat artsen en verpleegkundigen in de toekomst 
voortdurend een HoloLens dragen; zo hebben ze overal en altijd 
toegang tot onderzoeksuitslagen, meldingen over calamiteiten en 
actuele statussen van patiënten.

Dankzij de pragmatische en holistische aanpak van LifeApps ver-
wacht Info Support zorginstellingen te helpen bij het realiseren 
van drie doelstellingen. Het reduceren van zorgkosten is mogelijk 
met oplossingen als Thuismeter, ScreenConsult en Client360 - 
deze verlagen de reiskosten en zorgen voor een efficiëntere inzet 
van specialisten. Het cliëntportaal en augmented reality leveren 
daarnaast een bijdrage aan een verbetering van de zorgkwaliteit, 
door een optimale en actuele weergave van informatie.  
Tenslotte verwachten we dat technologische innovatie ervoor 
gaat zorgen dat instellingen de toegankelijkheid van de zorg kun-
nen vergroten. Met de Thuismeter, bijvoorbeeld, kunnen patiënten 
thuis glucose- en bloedwaarden opmeten en doorsturen naar de 
zorgorganisatie.

Max Verhorst, Sales Manager Info Support

liFEAPPs; PRAgMAtiscH innoVEREn

De�juiste�technologieën�doelmatig�en�
snel�toepassen�in�de�zorgpraktijk
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eHealth

Als we dit nú niet goed aan-

pakken, worden gezondheids-

verschillen in de nabije toekomst 

nóg groter 

“
”

in nederland is de toegang tot de zorg niet voor iedereen gelijk. Zo vinden laaggeletterden, 
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en migranten het vaak lastig om informatie 
over zorg en gezondheid te vinden, begrijpen en gebruiken. Hierdoor vinden zij de weg in 
de zorg onvoldoende en blijven ze zitten met vragen. De opkomende digitalisering in de 
zorg lijkt nog een extra drempel op te werpen. terwijl eHealth juist hét middel kan zijn om 
gezondheidsverschillen te verkleinen. 

Expertisecentrum�Gezondheidsverschillen�Pharos�zet�haar�

expertise�in�om�de�kwaliteit,�effectiviteit�en�toegankelijk-

heid�van�de�(gezondheids)zorg�voor�migranten�en�laag-

zorgverleners,�eHealthontwikkelaars�én�-gebruikers�uit�om�

websites�en�andere�eHealth-toepassingen�begrijpelijk�en�

bruikbaar�te�maken�voor�iedereen.�Ook�voor�mensen�voor�

wie�de�meeste�eHealth-applicaties�te�ingewikkeld�zijn.

inFoRMAtiE oP MAAt
“Juist�eHealth�kan�heel�geschikt�zijn�voor�iedereen”,�vertelt�

Robbert�van�Bokhoven,�programmaleider�eHealth4all�bij�

Pharos.�“Zo�kun�je�met�filmpjes�en�icoontjes�informatie�

op�maat�bieden�die�mensen�thuis�nog�eens�op�het�gemak�

opgeleiden�te�stimuleren,�preventie�te�bevorderen�en�het�

zelfmanagement�bij�deze�groepen�te�versterken.�De�inzet�

van�eHealth�kan�hieraan�bijdragen.�Daarom�daagt�Pharos�

kunnen�bekijken.”�Als�voorbeelden�noemt�hij�de�Samen�

Starten�app�die�zorgverleners�in�de�Jeugdgezondheids-

zorg�inzetten�bij�gesprekken�met�ouders.�Via�icoontjes�

wordt�duidelijk�wat�er�aan�de�hand�is,�wat�de�ernst�van�de�

klachten�is�en�welke�oplossingen�beschikbaar�zijn.�En�via�

de�website�‘Begrijp�je�lichaam’�legt�de�zorgverlener�aan�

de�hand�van�eenvoudige�afbeeldingen�van�het�menselijk�

lichaam�duidelijk�uit�waar�de�klachten�vandaan�komen.�

GGD�GHOR�Nederland�gaat�nog�een�stapje�verder�met�de�

GGD�appstore:�samen�met�Pharos�zorgen�zij�er�nu�voor�

dat�de�apps�óók�toegankelijk�worden�voor�laagopgeleiden�

en�migranten.�“Maar�ook�hier�is�nog�werk�aan�de�winkel”,�

aldus�Van�Bokhoven.

sAMEn MEt BEtRoKKEnEn
Om�er�achter�te�komen�waar�laaggeletterden�tegenaan�

lopen�bij�het�digitaal�zorgaanbod,�nodigde�Pharos�een�

groep�laaggeletterden�uit�om�te�praten�over�eHealth.��

“De�deelnemers�gaven�aan�dat�de�meeste�eHealth-�

toepassingen�té�veel�en�té�ingewikkelde�informatie�

bieden”,�vervolgt�Van�Bokhoven.�“Daarbij�vinden�ze�het�

lastig�om�in�te�schatten�of�de�aangeboden�informatie�

betrouwbaar�is.�We�kregen�een�aantal�waardevolle�tips�

terug,�zoals:�maak�gebruik�van�filmpjes,�spraakherken-

ning�en�een�voorleesfunctie;�geef�meer�bekendheid�aan�

betrouwbare�sites�en�apps;�bied�hulp�bij�gebruik�van�sites�

en�apps�en�gebruik�toegankelijke�taal.”

stAnDAARD WERKMEtHoDE
“We�moeten�toe�naar�een�standaard�werkmethode��

waarbij�vertegenwoordigers�uit�de�doelgroep�zijn�

betrokken”,�is�Van�Bokhovens�conclusie.�‘Zij�geven�aan��

wat�ze�nodig�hebben�én�kunnen�de�toepassingen�testen��

op�toegankelijkheid�en�bruikbaarheid.�De�zorgverlener�

zorgt�vervolgens�voor�bekendheid�van�de�eHealth-�

toepassing�bij�de�doelgroep.�Als�we�dit�nú�niet�goed�

aanpakken,�worden�gezondheidsverschillen�in�de�nabije�

toekomst�nóg�groter.”

Van de redactie

eHealth�voor�iedereen?��Het�kán!

Robbert van Bokhoven, programma-
leider eHealth4all bij Pharos
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Het�is�geen�goed�teken�dat�docenten�die�studenten�bege-

leiden�met�data-analyses�statistiek�zo�slecht�begrijpen.�

Kunnen�we�wel�op�een�goede�manier�data�analyseren�

zonder�kennis�van�statistiek?�In�de�samenleving�heersen�

grote�verwachtingen�met�betrekking�tot�big�data�in�de�

gezondheidszorg.�Deze�moet�de�zorg�beter�en�goedkoper�

maken�door�medicatie�en�screening�beter�op�het�individu�te�

laten�aansluiten�(precision�medicine).�Data�analytics�tools�

zoals�data�mining�en�machine�learning�worden�vaak�als�

veelbelovende�methoden�genoemd�om�de�informatie�uit�de�

big�data�te�halen.�Is�dit�enthousiasme�dan�wel�terecht?�

oUD VAK
Statistiek�is�een�oud�vak.�Door�middel�van�analyse�van�

gegevens�van�een�steekproef�proberen�statistici�iets�te�

zeggen�over�de�onderliggende�populatie�waaruit�de�steek-

proef�getrokken�was.�Een�bekend�voorbeeld�is�de�rando-

mized�clinical�trial.�Zo’n�trial�wordt�bijvoorbeeld�uitge-

voerd�om�na�te�gaan�of�een�nieuw�medicijn�een�bepaalde�

ziekte�geneest.�In�een�aantal�ziekenhuizen�worden�

patiënten�met�de�ziekte�gerandomiseerd�met�betrekking�

tot�dit�nieuwe�medicijn:�een�gedeelte�krijgt�het�medicijn�en�

de�rest�krijgt�de�standaardbehandeling.�Door�de�gegevens�

van�deze�patiënten�te�analyseren,�kunnen�we�vaststellen�

of�er�statistisch�bewijs�is�dat�het�medicijn�voldoende�

werkt.�Het�effect�van�het�medicijn�op�genezing�kan�geschat�

worden.�Onder�bepaalde�aannamen�zegt�deze�schatting�

iets�over�de�gehele�patiëntenpopulatie.�De�onzekerheid�

rond�de�schatting�kan�worden�uitgerekend.�Ook�kunnen�

we�een�groter�model�met�meerdere�risicofactoren�(leeftijd,�

wel�of�niet�roken�en�dergelijke)�construeren�dat�de�kans�

berekent�op�genezing�van�de�patiënt.�Tenslotte�kunnen�we�

iets�zeggen�over�hoe�goed�dit�model�bij�de�data�past.

Machine�learning�en�data�mining�zijn�technieken�die�hun�

oorsprong�in�de�artificiële�intelligentie�hebben.�Het�gaat�

hier�onder�andere�om�methoden�die�leren�van�de�data,�om�

zo�een�uitkomst�zo�goed�mogelijk�te�voorspellen.�Deze�

methoden�worden�ook�gebruikt�om�bepaalde�patronen�in�

de�dataset�te�vinden�en�deze�te�visualiseren.�In�dit�vakge-

bied�is�veel�aandacht�voor�efficiënte�algoritmen�waardoor�

deze�methoden�grote�datasets�kunnen�analyseren.�Consu-

mentengegevens�zijn�hiermee�met�succes�geanalyseerd�en�

bedrijven�kunnen�nu�gericht�producten�onder�de�aandacht�

brengen�bij�consumenten.�Bijvoorbeeld:�als�je�online�een�

boek�koopt,�krijg�je�simultaan�een�aantal�andere�boeken�te�

zien�die�voor�jou�ook�interessant�zijn.�Zelfs�als�je�daarna�

de�krant�online�gaat�lezen,�krijg�je�nogmaals�de�titels�van�

deze�boeken�te�zien.�

BlAcK Box
Meestal�werken�deze�methoden�goed,�maar�soms�gaat�het�

fout.�De�methoden�zijn�namelijk�een�black�box.�Je�stopt�er�

wat�in�en�er�komt�wat�uit,�maar�je�weet�niet�wat�er�tussen-

door�gebeurt.�Daarom�is�het�ook�moeilijk�om�inzicht�te�

krijgen�in�de�factoren�die�belangrijk�zijn�bij�een�voorspel-

ling.�Daarmee�is�het�dus�ook�lastig�om�de�kans�dat�het�

algoritme�een�fout�maakt�uit�te�rekenen.�Dit�is�in�tegenstel-

ling�tot�statistische�modellen,�waarbij�wél�de�relatie�tussen�

factoren�en�uitkomst�bekend�is.�Biologen�en�medici�kunnen�

dus�niet�deze�black�box-methoden�gebruiken�wanneer�ze�

de�rol�van�de�onderliggende�factoren�op�de�uitkomst�willen�

weten.�Daarvoor�heb�je�statistische�modellen�nodig.�

Big�data�in�de�gezondheidzorg�bevatten�klinische�gegevens�

van�personen,�gecombineerd�met�allerlei�omics-�en�

imaging-bestanden.�Het�is�een�combinatie�van�huisartsen-

bestanden,�bestanden�van�ziekenhuizen,�van�de�psychiatri-

sche�zorg�en�van�apothekers,�maar�ook�van�gegevens�van�

clinical�trials,�van�epidemiologische�studies�en�eventueel�

van�zorgverzekeraars.�In�tegenstelling�tot�consumenten-

bestanden�zijn�dit�heterogene�bestanden:�ze�verschillen�

in�kwaliteit,�schaal�en�de�soort�meetfouten�en�dergelijke.�

Vaak�representeren�deze�bestanden�verschillende�bevol-

kingsgroepen.�De�patiënten�die�meedoen�in�een�clinical�

trial�of�in�een�epidemiologische�studie�zijn�bijvoor-

beeld�gezonder�dan�de�gehele�populatie.�Statistiek�is�het�

vakgebied�wat�juist�voor�dit�soort�uitdagingen�methoden�

ontwikkelt.�Echter,�de�combinatie�van�alle�problemen�en�

de�grootte�van�de�datasets�zijn�een�grote�uitdaging�voor�

de�huidige�statistische�methoden.�Data�mining�en�machine�

learning�kunnen�vaak�wel�met�dit�soort�grote�datasets�

overweg,�alleen�kunnen�ze�niet�met�heterogeniteit�omgaan.�

Op�dit�moment�zijn�er�nog�geen�methoden�die�big�data�in�

de�gezondheidszorg�kunnen�analyseren.

KRitiscHE KAnttEKEningEn Bij DAtA Mining En MAcHinE lEARning in DE ZoRg

Is�optimisme�over�data�
analytics�wel�terecht?

Vorige maand kreeg mijn dochter haar hbo-diploma. Alle geslaagden werden 
tijdens de uitreikingsceremonie door hun docenten toegesproken. Verheugd  
was ik met het grote aantal studenten dat in hun eindstage gegevens had 
geanalyseerd met data mining tools. Verontrust ben ik echter over een uitspraak 
van een van de docenten. Hij zei dat hij statistiek altijd vreselijk moeilijk vond. 
Hij begreep het eigenlijk niet zo goed. “gelukkig was er nu data mining, en dat 
was hoger dan statistiek!” 

Kunnen we wel op een goede 

manier data analyseren zonder 

kennis van statistiek?
“

”
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jeanine Houwing-Duistermaat
(fotografie Angela Verdam)
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stAPPEn MAKEn
Met�betrekking�tot�precision�medicine�zijn�er�wel�stappen�

gemaakt,�maar�dit�is�toch�nog�niet�te�danken�aan�big�data.�

We�weten�nu�dat�patiënten�met�specifieke�mutaties�niet�

op�een�behandeling�reageren.�Dit�is�een�belangrijke�stap,�

maar�ook�nog�vrij�eenvoudig:�het�gaat�om�slechts�één�

grote�dataset.�Met�data�mining�kunnen�we�nu�in�principe�

patiënten�vinden�met�dezelfde�profielen�in�grote�datasets.�

Een�arts�kan�dan�het�profiel�van�een�nieuwe�patiënt�verge-

lijken�met�die�van�andere�patiënten�en�heeft�daarbij�ook�

een�overzicht�over�mogelijke�behandelmethoden�en�het�

succes�van�deze�behandelingen.�Dit�is�echter�een�priva-

cygevoelige�methode,�aangezien�de�arts�gegevens�over�

patiënten�van�andere�artsen�kan�inzien.�

Daarnaast�is�de�beslissing�welke�behandeling�te�gebruiken�

voor�de�nieuwe�patiënt�ad�hoc.�Deze�tool�lijkt�vooral�nuttig�

te�zijn�voor�de�behandeling�van�hele�zeldzame�ziekten,�

waarover�weinig�of�niets�bekend�is�en�waarvoor�het�

sowieso�moeilijk�is�een�model�te�maken.�Voor�vaker�voor-

komende�ziekten�is�het�wachten�op�methoden�die�achter�

de�schermen�de�kans�uitrekenen�en�aangeven�waarom�deze�

kans�juist�hoog�of�laag�is�bij�een�specifieke�nieuwe�patiënt.

tWEE UitDAgingEn
Op�het�gebied�van�de�methodologie�zijn�er�minstens�twee�

grote�uitdagingen�die�overwonnen�moeten�worden�om�met�

big�data�de�gezondsheidzorg�beter�en�goedkoper�te�maken.�

Ten�eerste�moet�er�veel�meer�aandacht�worden�besteed�aan�

het�opschonen�van�de�datasets.�Dit�geldt�voor�elektroni-

sche�patiëntendossiers�en�voor�omics-datasets.�Onlangs�

moest�een�aantal�onderzoeksartikelen�uit�gerenommeerde�

vakliteratuur�worden�teruggetrokken�door�grote�fouten�in�

data�cleaning.�Het�is�aannemelijk�dat�het�gebrek�aan�repli-

catie�van�bevindingen�gedeeltelijk�veroorzaakt�wordt�door�

slechte�data�handling.�Als�het�opschonen�van�de�datasets�

niet�gestandaardiseerd�wordt,�is�het�gebruik�van�deze�data�

in�de�zorg�nog�heel�ver�weg.�In�Nederland�houdt�DTL�Data�

zich�bezig�met�alle�aspecten�van�data.�Statistici�spelen�hier�

echter�amper�een�rol�bij.�Dit�is�zeer�bedenkelijk,�aange-

zien�statistiek�zich�bezighoudt�met�het�modelleren�van�

meetfouten�en�heterogeniteit�tussen�en�binnen�datasets.�

De�tweede�grote�uitdaging�is�het�bouwen�van�modellen�die�

gebruik�maken�van�alle�data�en�ook�nog�inzicht�geven�in�

de�relatie�tussen�de�factoren�en�de�uitkomst�(bijvoorbeeld�

genezing).�Naar�mijn�mening�is�hierbij�een�hybride�aanpak�

van�statistiek�en�data�analytics�noodzakelijk.�Om�de�

volgende�stap�te�kunnen�maken,�moeten�de�experts�van�de�

twee�disciplines�-�biostatistiek�en�data�analytics�-�elkaars�

terminologie�leren�kennen�en�meer�met�elkaar�samen-

werken.�In�Nederland�gebeurt�dit�amper�wat�onder�andere�

een�gevolg�is�van�het�feit�dat�statistiek�in�Nederland�niet�

als�wetenschappelijk�onderzoeksgebied�wordt�gezien.�

Mijn�ervaring�is�keer�op�keer�dat�men�in�de�life�sciences�

denkt�dat�statistiek�gelijk�is�aan�het�analyseren�van�data.�

Biostatistiek�is�een�wetenschappelijke�discipline�die�

nieuwe�methoden�voor�data-analyse�ontwikkelt.�Dat�men�

denkt�dat�statistiek�gelijk�is�aan�analyse�van�data�baart�mij�

zorgen.�Maar�dat�zelfs�een�wetenschappelijk�orgaan�als�

NWO�hier�geen�aandacht�aan�besteedt,�is�verontrustend.�

Nieuwe�statistische�methoden�zijn�hard�nodig�om�big�data�

op�een�goede�manier�te�analyseren�en�toepassingen�in�

precision�medicine�mogelijk�te�maken.�

Jeanine Houwing-Duistermaat is professor in Data Analytics 

and Statistics bij de Universiteit van Leeds en is coördinator 

van het Europese consortium MIMOmics (nr 305280)
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De laatste tijd woedt de discussie over het omgaan met gezond-
heidsdata volop, vooral als het daarbij gaat om het beschermen 
van medische gegevens. Hoewel papierloos werken en andere 
technologie zowel voor de cliënt als de zorgaanbieder vele 
voordelen bieden, blijft grootschalige adoptie hiervan een netelige 
kwestie.

Steeds vaker worden zorginstellingen gezien als plekken waar je 
op alles lang moet wachten, wat de nodige irritatie en frustratie 
oplevert. Het is ook lastig om dagelijks met de gegevens van vele 
cliënten op papier om te gaan, helemaal als de kans bestaat dat 
deze ergens in de chaos kwijtraken. Dit draagt bepaald niet bij 
aan het komen tot een betere tevredenheid over de zorg. Kiezen 
voor technologische oplossingen, zoals het opslaan van gegevens 
in databanken en het werken met elektronische handtekeningen, 
kan een hoop ellende voorkomen. Maar ondanks dat de produc-
ten hiervoor volwassen genoeg zijn en cliënten aangeven dat ze 
betere service wensen, blijven zorgaanbieders voorzichtig.

Papier behoort echt tot het verleden
Het digitaliseren van documenten is voor bedrijven een prima 
manier om tijd en geld te besparen, terwijl tegelijkertijd de 
kwaliteit van de dienstverlening verbeterd wordt. Digitaal werken 
voorkomt de kosten van papier, printen, scannen, archiveren en 
ernaar zoeken. De tools hiervoor zijn inmiddels in staat om niet 
alleen medische gegevens aan te maken, maar ook om ze kundig 
en vertrouwd te beheren. Als het niet langer nodig is om iedere 
map fysiek te verplaatsen, kunnen de gegevens ook eenvoudiger 
worden benaderd, bijvoorbeeld met een mobiele terminal.

Daarnaast voldoet de elektronische handtekening inmiddels aan 
de juridische eisen van een sector waarvan bekend is dat zij 
moeten voldoen aan strenge regels. Al sinds 2003 is een digitale 
(PKI) handtekening in Nederland voor de wet gelijk aan een 
handgeschreven handtekening. Dankzij PKI kan een elektroni-
sche handtekening documenten versleutelen met behulp van 
een cryptografische hash functie die fraude voorkomt. Daarnaast 
beveiligt de software een elektronische handtekening niet alleen 
door de opslag van het beeld van de handtekening, maar slaat het 
ook biometrische data als de druk, lijn en zelfs de snelheid van 
tekenen ervan op. Documenten kunnen zodra ze ondertekend zijn 
niet meer worden gewijzigd en zijn daardoor onvervalsbaar. In de 
zorg betekent de elektronische handtekening een echte toege-

voegde waarde voor cliënten, omdat hierdoor minder procedures 
en stappen nodig zijn om toegang te verkrijgen tot de zorg die ze 
nodig hebben. Zorgaanbieders kunnen zich meer richten op de 
gezondheid van de cliënt, in de wetenschap dat het administra-
tieve gedeelte sneller en efficiënter wordt afgehandeld.

Vertel voortaan visueel
Professionals vinden het prettig dat zij in staat zijn met een pen 
afbeeldingen of documenten op te maken en te annoteren. Dit 
vergemakkelijkt informatie-uitwisseling tussen cliënt en arts. 
Behandelend artsen kunnen bijvoorbeeld precies op een digitale 
afbeelding vanaf een tablet het lichamelijke probleem tonen en 
vragen beantwoorden. Dit is vooral een uitkomst in de weten-
schap dat mensen 80 procent onthouden van wat ze zien, terwijl 
ze slechts 20 procent van wat ze lezen opslaan (en 10 procent van 
wat ze horen bijblijft). 

Zorginstellingen die durven te digitaliseren kunnen hun diensten-
pakket in vele opzichten verbeteren. De voordelen van toegeno-
men efficiency en tevredenheid bij de cliënt, zullen professionals 
aan moeten leren om de dematerialisatie van documenten en 
de elektronische handtekening te vertrouwen. Deze simpele en 
effectieve tools zijn een logische evolutie in een wereld waarin in-
novatie constant veranderingen brengt. Tablets en stylus pennen 
bieden een echte uitkomst: ze bevorderen menselijke interactie, 
terwijl ze wel een nieuwe technologische dimensie weten te 
integreren.

Thomas Kaeb is Senior Sales Manager bij Wacom Europe

De�zorg�snakt�naar�meer�digitalisering
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Publicatie

technologie speelt een steeds ingrijpendere rol 
bij ziektemanagement, de preventie van ziekte en 
bij lifestyle coaching - jezelf permanent in goede 
conditie houden. Het verzamelen van medische data 
kan dan ook steeds makkelijker en op steeds meer 
manieren. Denk bijvoorbeeld aan genetische tests, 
biomarkers en sensoren, maar ook consumenten-
apps zoals stappentellers en slaaptrackers. soms is 
de technologie specifiek ontwikkeld voor patiënten, 
meestal voor consumenten. combinaties komen 
steeds vaker voor, bijvoorbeeld patiënten die niet 
alleen de gegevens van hun ziekte managen, maar 
meteen ook hun voedingspatroon registeren met 
een lifestyle coach. Een arts komt er vaak niet meer 
aan te pas.

Enkele�voorbeelden.�Patiënten�met�diabetes�kunnen�

via�kleine,�draagbare�bloedglucosesensoren�thuis�hun�

bloedwaarden�controleren�en�direct�zichzelf�gerichte�

medicatie�toedienen.�Dit�scheelt�een�hoop�ziekenhuisbe-

zoeken.�Maar�er�is�nog�meer�mogelijk:�dankzij�snellere�

methoden�om�analyses�te�maken�van�DNA,�weten�patiënten�

in�korte�tijd�of�zij�een�erfelijke�aandoening�hebben�en�

kan�een�passende�behandeling�eerder�starten.�Diezelfde�

snellere�DNA-analyses�maken�grootschalig�onderzoek�

met�duizenden�patiënten�mogelijk�naar�de�erfelijke�

oorzaken�van�veelvoorkomende�hersenaandoeningen�

zoals�depressie�en�schizofrenie.�En�tot�slot�is�het�ook�

mogelijk�om�persoonlijke�data�te�koppelen�aan�goedkope�

3D-scanners�en�-printers,�zodat�op�maat�gemaakte�

medische�hulpstukken�(bijvoorbeeld�passende�beade-

mingsmaskers�voor�kleine�kinderen)�snel�en�goedkoop�

gemaakt�kunnen�worden.

In�de�publicatie�‘De�meetbare�mens;�het�digitaal�meten�

van�het�zieke�en�gezonde�lichaam’�beschrijft�het�Rathenau�

Instituut�het�steeds�verder�digitaal�inzichtelijk�maken�van�

lichaamsfuncties�in�relatie�tot�ziekte�en�gezondheid.�Dit�

heeft�voordelen,�zoals�blijkt,�voor�patiënten,�consumenten,�

artsen�en�onderzoekers.�Het�levert�tegelijk�ook�een�aantal�

bestuurlijke�en�maatschappelijke�kwesties�op.�Wie�heeft�

belang�bij�het�meten�en�op�welke�manier?�Hoe�veranderen�

bestaande�relaties�en�institutionele�verhoudingen�in�de�

zorg�tussen�artsen,�patiënten,�zorgverzekeraars�en�andere�

partijen,�bijvoorbeeld�als�patiënten�steeds�meer�zelf�meten�

en�zelf�data�interpreteren,�of�als�externe�partijen�derge-

lijke�medische�data�uitwisselen�en�opslaan?

stAP 1: MEER, VAKER En intiEMER MEtEn 
We�meten�steeds�meer,�op�steeds�meer�manieren�en�

steeds�dichter�op�de�huid;�technologie�speelt�een�steeds�

grotere�rol�bij�ziektemanagement�en�preventie�en�in�

applicaties�die�mensen�gezonder�willen�laten�leven.�

Van�apps�die�het�slaap-waakritme�of�het�aantal�stappen�

meten�tot�ingebouwde�sensoren�die�diabetes�monitoren�

en�het�gebruik�van�biomarkers�die�het�risico�op�kanker�

voorspellen.

stAP 2: VERMEnging VAn MEDiscH DoMEin En 
consUMEntEnMARKt
Wat�is�de�betekenis�van�al�dat�meten?�Voor�wie�en�door�

wie�wordt�zoal�gemeten�en�waarom?�Wie�zijn�de�relevante�

spelers�en�actoren?�Aan�de�ene�kant�zijn�dat�chronische�

patiënten�in�het�kader�van�zelfzorg�en�aan�de�andere�

kant�consumenten�die�actief�met�hun�gezondheid�bezig�

willen�zijn.�In�het�zorgvuldig�gereguleerde�en�voorheen�

strikte�medische�domein�verschijnen�daarmee�ook�nieuwe�

De�meetbare�mens�
in�tien�stappen
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spelers.�Bijvoorbeeld�softwareontwikkelaars,�bedrijven�

voor�medische�hulpmiddelen,�verzekeraars�en�internatio-

nale�technologiereuzen�die�gezondheidstrackers�standaard�

in�consumentenapparaten�(zoals�smartphones)�inbouwen.�

Die�nieuwe�partijen�handelen�niet�noodzakelijk�in�het�

belang�van�de�individuele�patiënt�en�hebben�doorgaans�

ook�geen�zorg-�of�behandelrelatie�met�deze�patiënt.�

Doordat�steeds�meer�derde�partijen�de�kliniek�betreden,�

gaan�het�medische�domein�en�het�consumentendomein�

door�elkaar�lopen.�Ook�voor�zelfzorgende�patiënten�en�hun�

zorgverleners�verandert�meer�meten�het�dagelijks�werk.�

Dit�vereist�nieuwe�vaardigheden�van�patiënten,�consu-

menten�en�zorgverleners,�en�leidt�tot�nieuwe�rollen.

stAP 3: niEUWE VoRMEn VAn PARticiPAtiE
Doordat�steeds�meer�derde�partijen�de�kliniek�betreden,�

gaan�het�medische�domein�en�het�consumentendomein�

door�elkaar�lopen.�Daarbij�ontbreekt�vaak�een�directe�

behandelrelatie�met�de�patiënt.�Ook�aan�de�kant�van�

gebruikers�vindt�vermenging�plaats:�consumenten�zijn�

patiënten�en�vice�versa.�Nieuwe�vormen�van�participatie�

als�patiënt�en�als�onderzoeksobject�passen�in�de�belofte�

van�meer�inclusieve�en�participatieve�geneeskunde.

stAP 4: BElEiDsAMBitiEs: MEER gEZonDHEiD DooR 
tEcHnologiE
De�datagedreven�gezondheidszorg�is�steeds�meer�toege-

sneden�op�het�individu�(gepersonaliseerd),�voorspellend�

over�ontstaan�van�ziekten,�het�verloop�of�de�effecti-

viteit�van�behandeling�(predicatief),�en�gericht�op�het�

voorkomen�van�ziekte�of�complicaties�bij�ziekte�(preven-

tief).�De�patiënt�heeft�een�veel�actievere�rol,�bij�behande-

ling�of�onderzoek�naar�ziekte�(participatief).�Bovendien�

wordt�deze�zorg�steeds�mobieler�(portable).�Dit�wordt�P5�

zorg�genoemd.�De�minister�van�Volksgezondheid,�Welzijn�

en�Sport�(VWS)�heeft�beleidsdoelen�geformuleerd�voor�de�

zorg�in�Nederland�de�komende�jaren:�een�van�de�ambities�

is�gezondheidsbevordering�door�technologie,�aan�de�hand�

van�eHealth�en�consumentenapps�voor�ziektepreventie.�

Wat�vraagt�dat�van�zorgverleners�en�patiënten?�

bescherming�van�zowel�patiënt�als�zorgconsument.�Dat�

kan�door�de�patiënt�inzicht�te�geven�in�datagebruik�en�

onderzoek�door�derden,�maar�ook�door�de�patiënt�actief�te�

laten�meedenken�over�governance�structuren.�‘Over�en�met�

de�patiënt’�past�in�het�kader�van�P5-geneeskunde�en�in�de�

filosofie�van�‘de�patiënt�centraal’.

stAP 10: stiMUlEER tRAnsPARAntiE, contRolE En 
PRiVAcy By DEsign
De�verantwoordelijkheid�voor�het�beschermen�van�die�

relatie�mag�niet�alleen�bij�de�patiënt�liggen.�Goede�zorg�en�

bescherming�zijn�collectieve�belangen.�Transparantie�over�

doel�en�belang�van�onderzoeken�zijn�belangrijke�waarden�

in�deze�context.�Voorbeelden�hiervan�zijn�discriminatie-

bescherming,�stimuleren�van�privacy�by�design,�nieuwe�

vormen�van�informed�consent�en�het�bestuurlijk-juridisch-

technisch�mogelijk�maken�hiervan.

AAnDAcHtsPUntEn VooR PolitiEK En BElEiD:  
BEscHERM DE DigitAlE PAtiënt
Patiënten�en�consumenten�beheren�steeds�vaker�zelf�hun�

gezondheid�via�allerlei�applicaties.�Ontwikkelaars�en�

databedrijven�gebruiken�deze�apps�voor�meer�dan�alleen�

gezondheidsmanagement.�Dat�zet�de�relatie�tussen�arts�

en�patiënt�onder�druk.�Het�Rathenau�Instituut�onder-

zocht�het�meetbaar�maken�van�het�lichaam�en�geeft�

aandachtspunten�om�patiënten�en�consumenten�beter�te�

beschermen.

De�minister�van�Volksgezondheid,�Welzijn�en�Sport�wil�

consumentenapps�en�andere�eHealth-applicaties�inzetten�

binnen�en�buiten�de�zorg�om�gezonder�leven�te�stimuleren.�

Patiënten�krijgen�zo�meer�vrijheid�om�hun�gezondheid�

te�managen.�Maar�hiermee�betreden�nieuwe�partijen�het�

medische�terrein.�Deze�nieuwe�partijen�hebben�meestal�

geen�directe�behandelrelatie�met�de�patiënt.

Veel�technologie�is�ontwikkeld�voor�consumenten,�niet�

voor�patiënten.�Langzaam�vermengt�het�consumenten-

domein�zich�met�het�medische�domein.�Die�vermenging�

van�sferen�zorgt�onder�andere�voor�knelpunten�op�het�

gebied�van�privacy.�Gezondheidsdata�kunnen�bijvoorbeeld�

worden�gebruikt�voor�(medische)�risicoprofiling.�Dat�kan�

leiden�tot�discriminatie�en�uitsluiting.

stAP 5: gEZonDHEiDsDAtA VAn WAARDE VooR 
onDERZoEK, innoVAtiE En KWAlitEit
Het�belang�van�gezondheidsdata�voor�onderzoek�en�

innovatie�en�voor�het�verbeteren�van�de�kwaliteit�van�

zorg�neemt�ondertussen�toe.�Medische�data�in�combi-

natie�met�levensstijldata,�informatie�uit�DNA,�biobanken�

en�weefselcollecties�laten�zien�hoe�de�rol�van�de�patiënt�

verandert�van�zieke�naar�onderzoeksubject;�hij/zij�wordt�

een�leverancier�van�data�en�van�biologisch�materiaal,�wat�

voor�meer�gebruikt�wordt�dan�alleen�de�behandeling�van�

de�eigen�ziekte.�Er�is�steeds�meer�(persoonlijke,�gevoelige)�

informatie�af�te�leiden�uit�de�verschillende�databronnen�

en�die�informatie�is�ook�steeds�meer�waard,�zowel�voor�de�

patiënt,�in�het�kader�van�preventie,�als�ook�voor�onder-

zoek,�innovatie�en�industrie.

stAP 6: DoElVERscHUiVing 
De�technologische�innovaties�worden�ingezet�voor�andere�

doelen�dan�gezondheidsbevordering.�Die�doelen�zijn�

zowel�collectief,�zoals�gebruik�in�gezondheidsonderzoek,�

als�ook�commercieel�en�voor�marketing.�Daarmee�staat�

niet�noodzakelijk�het�individueel�belang�van�de�patiënt�

voorop�of�de�gezondheid�van�de�zorgconsument,�maar�de�

ontwikkeling�van�verdienmodellen�uit�de�marketing�en�big�

data-wereld.�

stAP 7: DE ARts-PAtiënt RElAtiE KoMt onDER 
DRUK tE stAAn
Wettelijke�of�regelgevende�kaders�en�medisch-ethische�

codes�zijn�nog�onvoldoende�toegespitst�op�de�genetwerkte�

patiënt�die�(onbewust)�relaties�aangaat�met�partijen�die�

niet�noodzakelijk�handelen�in�het�belang�van�de�indivi-

duele�patiënt�of�consument,�en�die�voorbijgaan�aan�de�

zorgvuldig�gereguleerde�relatie�tussen�arts�en�patiënt�en�

aan�de�veiligheidsborgen�van�(medisch-wetenschappelijk)�

onderzoek�en�behandeling.�Huidige�governance�kaders�

gaan�uit�van�gescheiden�domeinen,�namelijk�medisch-

ethisch�in�de�arts-patiëntrelatie�en�daarbuiten�onder�

andere�consumentenbescherming�en�gegevensbescher-

ming.�Als�deze�terreinen�door�elkaar�gaan�lopen,�wat�geldt�

dan�waar�en�wanneer?�Ook�voor�de�zorg�kan�dit�negatieve�

gevolgen�hebben.

stAP 8: niEUWE VooRWAARDEn En  
VERAntWooRDElijKHEDEn
Het�is�daarom�belangrijk�dat�nieuwe�spelers�en�technolo-

gieën�voldoen�aan�de�randvoorwaarden�die�gesteld�worden�

aan�medisch�handelen.�De�verantwoordelijkheden�tussen�

patiënten,�consumenten,�zorgverleners�en�ondernemers�

moeten�opnieuw�worden�gedefinieerd.�

stAP 9: BEscHERM DE DigitAlE PAtiënt En  
ZoRgconsUMEnt
Behalve�aandacht�voor�randvoorwaarden�van�medisch�

handelen�is�er�meer�aandacht�nodig�voor�de�positie�en�

Het�is�belangrijk�dat�de�Nederlandse�overheid�en�markt-

partijen�technische�oplossingen�stimuleren�die�de�vertrou-

wensrelatie�tussen�arts�en�patiënt�beschermen.�Denk�

aan�nieuwe�vormen�van�informed�consent�en�privacy�by�

design.�Deze�oplossingen�borgen�het�vertrouwen�van�

gebruikers�in�eHealth.

1. VERtRoUWEn in eHEAltH
Patiënten�streven�naar�autonomie�en�willen�zo�veel�

mogelijk�zeggenschap�over�hun�gezondheid.�Medische�

apps�en�andere�digitale�technologie�kunnen�daarbij�helpen.�

Patiënten�moeten�deze�toepassingen�dan�wel�kunnen�

vertrouwen.�Hoe�worden�de�gegevens�opgeslagen?�Wie�

heeft�de�controle?

2. WiE MEEt WAt En WAARoM?
Er�worden�veel�data�verzameld�die�voor�medisch�onder-

zoek�wel�interessant�zijn,�maar�die�niet�nuttig�zijn�voor�

patiënten.�Patiënten�moeten�weten�wie�deze�data�verza-

melt�en�met�welk�doel.�De�data�kunnen�voor�profiling�

worden�gebruikt.�We�weten�nu�nog�niet�goed�hoeveel�en�

hoe�vaak�er�‘geprofiled’�wordt�en�wat�bijvoorbeeld�de�

effecten�van�risicoprofielen�zijn.�Patiënten�moeten�erop�

aan�kunnen�dat�met�de�data�vertrouwelijk�wordt�omgegaan�

zoals�dat�nu�al�gewoon�is�in�de�offline�wereld�met�informed�

consent-procedures.�

3. niEUWE sPElERs, niEUWE BElAngEn
Commerciële�partijen�begeven�zich�in�het�medische�

domein.�Patiënten�en�consumenten�moeten�volgens�het�

patiënten-�en�consumentenrecht�hun�aankopen,�zoals�

telefoons,�apps�en�fitnessarmbandjes,�kunnen�vertrouwen.�

Keurmerken�en�inkoopeisen�van�zorgverzekeraars�of�

andere�aanbieders�(zoals�gemeenten�en�ziekenhuizen)�

kunnen�helpen�deze�markt�te�reguleren.�Ook�kan�bijvoor-

beeld�al�bij�het�ontwerp�rekening�worden�gehouden�met�

de�wensen�van�de�gebruiker�(privacy�by�design)�en�met�de�

kwetsbare�status�van�medische�data.

De�publicatie�‘De�meetbare�mens’�is�als�e-book�te�

downloaden�op�de�website�van�het�Rathenau�Instituut:�

www.rathenau.nl/nl/page/de-meetbare-mens�

dr. Ingrid Geesink is coördinator bij het Rathenau Instituut

i.geesink@rathenau.nl

De patiënt heeft een veel  

actievere rol, bij behandeling  

of onderzoek naar ziekte

Ontwikkelaars en databedrijven 

gebruiken deze apps voor  

meer dan alleen gezondheids-

management
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Interview

Ga�maar�na:�de�mobiele�gebruiker�opent�nu�zes�keer�meer�

webpagina’s�en�activeert�veertien�keer�meer�megabytes�

aan�applicaties�dan�in�2013.�De�verwachting�is�dat�die�

groei�nog�jaren�doorgaat.�Dat�stelt�nieuwe�eisen�aan�

een�netwerk,�weet�Spencer�Hinzen,�directeur�Business�

Development�EMEA�bij�Brocade.�Dit�bedrijf,�dat�onlangs�

netwerkspecialist�Ruckus�Wireless�heeft�overgenomen,�

helpt�bedrijven�en�instellingen�aan�de�juiste�hard-�en�

software�voor�een�veilig�netwerk.�Naast�marktleider�in�de�

hospitality�(hotels,�campings,�resorts)�is�het�bedrijf�ook�

een�belangrijke�speler�in�de�zorg.�Partners�SouthernHill�en�

Lemontree�hebben�net�een�LAN�en�WLAN�netwerk�volgens�

de�laatste�standaarden�aangelegd�bij�de�achttien�zorg-

locaties�van�Fundis.

dekking,�traag�worden�van�het�WiFi�netwerk�zonder�dat�

er�sprake�is�van�een�te�hoog�bandbreedte�verbruik,�of�het�

niet�tijdig�en�zonder�problemen�overschakelen�naar�een�

ander�access�point�van�het�WiFi�netwerk�mochten�niet�

aan�de�orde�zijn.�Onbezorgd�mobiel�werken�binnen�de�

locaties�was�het�devies.�En�als�het�even�kan�met�minder�

access�points�dan�er�voorheen�waren�ingezet.�Hinzen:�

“Als�een�zorgmedewerker�een�slechte�verbinding�heeft,�

waardoor�hij�later�of�geen�medicijnen�kan�bestellen,�of�het�

elektronisch�cliëntdossier�niet�kan�raadplegen,�dan�komt�

de�kwaliteit�van�de�zorgverlening�in�het�geding.�Fundis�

besefte�heel�goed�wat�daarvan�de�gevolgen�kunnen�zijn.”�

EPilEPsiEAAnVAl
Zorgorganisaties�veranderen�door�dezelfde�trends�die�

Hinzen�ook�ziet.�Smartphones�en�wearables�zijn�inmiddels�

overal�en�verschijnen�in�nieuwe�contexten�en�omgevingen.�

Ook�het�Internet�of�Things�groeit�hard�en�de�zorg�is�

één�van�de�markten�die�daardoor�ingrijpend�verandert.�

Voorwerpen�worden�uitgerust�met�technologie�bestaande�

uit�sensoren�en�internetverbinding.�Zo�kan�overal�data�van�

bijvoorbeeld�medische�apparatuur�uitgelezen�worden.�

Met�deze�trends�wordt�ook�de�veiligheid�een�nog�

belangrijker�onderdeel.�Alles�wat�online�verbonden�is,�

locAtion BAsED sERVicEs
De�aanpak�bij�de�aanleg�van�een�netwerk�bij�een�zorg-

instelling�verschilt�vaak�ten�opzichte�van�andere�

netwerken,�weet�Hinzen.�“De�wensen�en�behoeften�zijn�

totaal�anders.�De�gebruikte�technologieën�komen�wel�

overeen�met�andere�markten,�maar�een�zorginstelling�heeft�

specifieke�eisen.�Location�based�services�zijn�van�belang.�

Een�instelling�wil�niet�alleen�weten�waar�zijn�cliënten�zijn,�

maar�ook�de�locatie�van�apparatuur�is�belangrijk.�Daarbij�

zijn�de�eisen�van�een�cliënt�over�toegang�en�veiligheid�

weer�anders�dan�die�van�een�zorgmedewerker,�die�zonder�

een�goed�functionerend�netwerk�zijn�werk�niet�kan�doen.”

Belangrijk�acceptatiecriterium�voor�Fundis�was�de�kwali-

teit�van�de�dekking�van�het�WiFi�netwerk.�Wegvallen�van�

maakt�immers�kans�gehackt�te�worden.�Ook�de�kans�

op�datalekken�en�netwerkonderbrekingen�moet�tot�een�

minimum�beperkt�worden.�Of,�zoals�Hinzen�het�zegt:�“Als�

oma�in�het�verpleeghuis�een�epilepsieaanval�krijgt,�dan�wil�

ze�wel�dat�de�smart-alarmknop�werkt.�Een�verpleeghuis�

kan�zich�niet�permitteren�dat�een�netwerk�ook�maar�heel�

even�platligt.”

niEt oPniEUW inloggEn
Naast�betrouwbaarheid�is�de�veiligheid�belangrijk�voor�

een�netwerk.�“We�ontwerpen�een�netwerk�altijd�met�de�

veiligheid�in�het�achterhoofd”,�zegt�Hinzen.�“Dat�is�steeds�

goed�balanceren,�want�encryptie�mag�de�performance�

van�een�netwerk�niet�in�de�weg�staan.�We�ontwerpen�onze�

producten�zo�dat�de�performance�er�niet�onder�lijdt�en�

ze�toch�veilig�zijn.�Het�netwerk�van�Fundis�omvat�naast�

het�hoofdkantoor�nog�zeventien�woonzorglocaties.�Een�

medewerker�wil�niet�telkens�opnieuw�hoeven�inloggen�als�

hij�op�een�andere�locatie�komt.�Dat�heeft�natuurlijk�ook�

een�groot�beveiligingselement�in�zich.”

De�ontwikkeling�van�nieuwe�technologieën�staat�ook�niet�

stil.�Nieuwe�communicatietechnologie�als�ZigBee�en�Z-wave�

wordt�steeds�meer�ingezet.�“Al�deze�technologieën�worden�

steeds�meer�verankerd�in�onze�producten.�We�zijn�bijvoor-

beeld�al�heel�ver�met�BLE�(Bluetooth�Low�Energy),�waarmee�

apparaten�kunnen�communiceren�met�een�fractie�van�de�

energie�die�voorheen�nodig�was.”

Hinzen�heeft�ook�hoge�verwachtingen�van�OpenG-techno-

logie.�“Mobiele�en�WiFi-netwerken�gaan�meer�en�meer�

samenwerken.�OpenG�geeft�4G-�en�straks�5G-toegang,�

gebaseerd�op�WiFi-infrastructuur.�De�grote�uitdaging�voor�

telecommaatschappijen�is�het�aanbieden�van�een�goed�

functionerend�netwerk�in�grote�gebouwen�zoals�zieken-

huizen.�Dat�is�nog�steeds�lastig.�OpenG�geeft�de�mogelijk-

heid�om�small�cells�aan�WiFi�access�points�toe�te�voegen,�

waarbij�die�small�cells�gebruikmaken�van�de�WiFi�om�een�

betrouwbaar�4G-bereik�binnen�de�muren�neer�te�zetten.�

Dat�wordt�op�dit�moment�al�aangeboden�in�de�VS,�omdat�

daar�de�3.5�gigahertzband�al�is�vrijgegeven�waar�OpenG�op�

draait.�We�verwachten�dit�op�korte�termijn�ook�in�Europa�te�

kunnen�uitrollen.”

Ten�slotte�heeft�een�goed�netwerk�ook�nog�een�sociale�

functie.�“Niet�onbelangrijk”,�benadrukt�Hinzen.�“Even�terug�

naar�oma:�ze�wil�natuurlijk�graag�bezoek�ontvangen�en�de�

kinderen�en�kleinkinderen�komen�regelmatig�naar�haar�

toe.�Ze�geven�een�kus,�gaan�op�de�bank�zitten�en�pakken�

hun�smartphone�of�iPad.�Ze�laten�(o)ma�de�laatste�foto’s�of�

filmpjes�zien�van�wat�ze�hebben�meegemaakt.�Een�goede�

internetverbinding�ondersteunt�en�helpt�hen�om�(o)ma�te�

blijven�betrekken�bij�hun�dagelijkse�bezigheden.”

lAAtstE tEcHnologiEtREnDs stEllEn niEUWE EisEn AAn DE ZoRg

‘�Zonder�betrouwbaar�netwerk�
staat�een�zorginstelling�stil’

Behalve goede zorgverlening is ook een betrouwbaar netwerk van levensbelang 
voor zorginstellingen. Het internet of things (iot) dringt ook ziekenhuizen en 
verpleeghuizen binnen en de verpleging werkt steeds meer met internetappli-
caties. Veiligheid en betrouwbaarheid is daarbij uiteraard een belangrijk issue. 
Privacy moet gewaarborgd zijn, maar ook applicaties moeten altijd bereikbaar 
zijn, om geen mensenlevens in gevaar te brengen. Een dergelijk goed netwerk 
vraagt om een goede voorbereiding van de zorginstelling.

spencer Hinzen
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Applicaties

Dichterbij, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking, 
heeft gekozen voor het Zorgbus concept van intersystems voor het integreren 
van de diverse informatiesystemen binnen de organisatie. intersystems partner 
csc is inmiddels begonnen met het omzetten van bestaande koppelingen naar 
de nieuwe Enterprise service Bus (EsB).

Dichterbij�verricht�zorgactiviteiten�in�een�gebied,�gelegen�

in�de�cirkel�Nijmegen,�Venlo�en�Eindhoven�en�beheert�900�

locaties,�waarvan�het�merendeel�woningen.�De�verande-

ringen�in�de�zorg�en�de�grotere�betrokkenheid�van�klanten�

en�hun�belangenbehartigers,�dragen�ertoe�bij�dat�ook�de�

informatievoorziening�van�instellingen�zoals�Dichterbij�

onderhevig�is�aan�wijzigingen.�Volstonden�20�jaar�geleden�

nog�enkele�ladekasten�en�een�computerserver�om�alle�

dossiers�binnen�de�organisatie�op�te�slaan,�nu�zijn�een�

reeks�van�IT-voorzieningen�onmisbaar.�Ze�regelen�het�

dagelijkse�informatieverkeer�tussen�medewerkers/behan-

delaars�onderling,�tussen�behandelaars�en�cliënten/begelei-

ders�en�tussen�de�instelling�en�ander�zorgverleners,�zoals�

huisartsen,�apothekers�en�ziekenhuizen.�Dichterbij�heeft�

de�IT�uitbesteed�aan�Ordina.�Een�regie�afdeling�van�zeven�

personen�binnen�de�zorginstelling�formuleert�het�IT-beleid,�

inventariseert�de�IT-behoeften�en�zet�de�lijnen�uit.

onEigEnlijK gEBRUiK VAn Bi soFtWARE
Dichterbij�werkt�met�160�verschillende�applicaties�met�

als�belangrijkste�centrale�toepassing�CURAZorg�van�Unit4,�

waarin�de�cliëntendossiers�zijn�ondergebracht.�Voor�

het�overbrengen�van�data�van�het�ene�naar�het�andere�

systeem,�zijn�voor�sommige�applicaties�zogeheten�’point-

to-point’�koppelingen�gemaakt�met�behulp�van�software�

die�eigenlijk�bedoeld�is�voor�business�intelligence�(BI).�

Hoewel�dit�oneigenlijke�gebruik�van�BI�tools�niet�ongebrui-

kelijk�was�in�de�IT-sector,�waren�de�IT-specialisten�van�

Dichterbij�drie�jaar�geleden�al�van�plan�om�een�specifieke�

ESB�oplossing�aan�te�schaffen�voor�de�data�integratie�van�

verschillende�systemen.�Het�kwam�er�niet�van,�vanwege�

de�reorganisatie�en�het�onderbrengen�van�het�technische�

IT-beheer�bij�een�externe�dienstverlener.�

Die�koppeling�zouden�we�ook�via�Zorgbus�kunnen�laten�

lopen.�Daarnaast�willen�we�meer�data�uit�openbare�

bestanden�kunnen�ophalen,�zoals�CBS�informatie.�En�we�

willen�straks�de�mobiele�apparaten�van�de�behandelaars�op�

een�veilige�manier�kunnen�voorzien�van�actuele�informatie�

uit�bronsystemen.�Met�de�leveranciers�daarvan�maken�

we�duidelijke�afspraken�over�de�in-�en�export�van�data.�

Zij�moeten�ons�toegang�verlenen�tot�hun�database.�Als�

het�alleen�om�het�inlezen�van�data�gaat,�maakt�niemand�

bezwaar.�Wanneer�we�echter�ook�data�willen�terugschrijven,�

werpt�men�barrières�op.”

Het�Zorgbus�concept�omvat�op�de�Nederlandse�care�sector�

toegesneden�ESB-software�van�InterSystems�en�is�geprijsd�

volgens�een�’ingroei’�model.�Voor�Zorgbus�kozen�inmid-

dels�een�tiental�care�organisaties,�waaronder�Zorggroep�

Elde,�IJsselheem,�Envida,�Archipel,�Zorgpartners�Midden�

Holland,�Activite,�’s�Heerenloo�Gehandicapten�zorg,�Alliade�

Zorg,�Philadelphia�zorg,�Zonnehuis�Groep�IJsselvecht,�

Zonnehuisgroep�Noord,�De�Zorgboog,�De�Waerden�en�

Zorggroep�Noord-West�Veluwe.�

Emile�van�de�Koevering,�die�als�ICT-architect�met�het�

onderwerp�informatiebeveiliging�in�zijn�beheer�in�het�

IT-regie�team�van�de�zorginstelling�is�gebleven,�weet�

te�vertellen�dat�de�ESB�weer�op�de�agenda�is�gekomen�

vanwege�de�koppeling�met�het�Landelijk�Schakelpunt�

(LSP).�“Op�het�vlak�van�medicatie�voorschriften�zullen�wij�

met�andere�partijen�zoals�apothekers�en�huisartsen�data�

moeten�uitwisselen.�Onze�eigen�AVG�artsen�schrijven�

medicijnen�voor,�maar�veel�van�onze�cliënten�gaan��

gewoon�naar�hun�eigen�huisarts.�Daarnaast�zien�we�dat�

onze�cliënten�en�hun�belangenbehartigers�steeds�meer�

inzicht�willen�in�behandeltrajecten�en�dus�ook�toegang�

moeten�krijgen�tot�voor�hen�belangrijke�data.�Vanuit�de�

informatiebeveiliging�is�het�noodzakelijk�om�de�ver-�

schillende�datastromen�naar�en�vanuit�onze�servers�te�

kunnen�beheren.�Op�basis�van�positieve�referenties��

hebben�we�daarom�gekozen�voor�de�Zorgbus�oplossing��

van�InterSystems.”�

MoBiEl VEilig DAtA UitWissElEn MEt BRonsystEEM
Inmiddels�is�InterSystems�partner�CSC�gestart�met�het�

omzetten�van�de�bestaande�’point-to-point’�verbindingen�

naar�de�Zorgbus.�Van�de�Koevering:�”In�de�volgende�fase�

gaan�we�kijken�welke�nieuwe�koppelingen�er�moeten�

komen.�Pas�daarna�overwegen�we�hoe�we�naast�’track�en�

tracing’�ook�de�procesbeheerfunctionaliteit�van�Zorgbus�

kunnen�benutten.�Daarvoor�moeten�we�ons�informatie-

landschap�goed�in�kaart�brengen.�Wie�krijgt�welke�data�

aangeleverd�en�waarom?�In�feite�hebben�we�daarvoor�nu�

het�beheerinstrument�al�in�huis.�We�beschikken�zelfs�over�

twee�servicebussen,�omdat�CURAZorg�al�werkt�met�een�op�

’open�source’�code�gebaseerde�koppeling�waarmee�we�cliënt-

gegevens�controleren�aan�de�hand�van�het�BSN-register.��

Ook de technologie in de VZVZ LSP-oplossing is ge- 
baseerd op InterSystems ESB-technologie, maar dan de 
HealthShare HIE (Health Information Exchange) variant 
voor het bouwen van landelijke, dan wel regionale EPD’s. 
HealthShare Connect is de oplossing voor ziekenhuizen  
met alle mogelijk varianten in communicatieprotocollen 
voor aansluiting van medische systemen en apparaten 
(HL7, DICOM, CTG HP50, et cetera). Ook deze ESB versie 
biedt de faciliteiten van data uitwisseling met uiteen-
lopende bronsystemen van buiten de hospitaal instel-
ling. Cormel IT uit Sittard ontwikkelt op basis van een 
OEM-overeenkomst met InterSystems koppelingen tussen 
de eigen ECD-oplossing ’Quality in Care’ en toepassingen 
van andere partijen. Naast CSC implementeren Centric, 
ICT Automatisering en PK Automatisering de Ensemble 
ESB bij instellingen in de zorgsector die hun eigen  
applicatielandschap willen stroomlijnen en tevens 
aansluiten op het LSP van VZVZ. PK biedt de integratie 
oplossing tevens aan uit de cloud (iPaaS) met een lage 
instapprijs.

Zorgbus�ESB�stroomlijnt�applicatie-
landschap�van�Dichterbij
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Doordat Ensemble  

alle berichten logt,  

is data altijd te  

traceren

“
”

Moeten we onze cliënten een internetverbinding 
aanbieden? Een jaar of vijf geleden was die vraag 
binnen het bestuur van een zorginstelling voor 
mensen met een verstandelijke beperking niet 
vreemd. inmiddels is het duidelijk dat iedereen in 
de samenleving toegang moet kunnen hebben tot 
internet. Bij de noord-Hollandse zorginstelling ’De 
Waerden’ won vier jaar geleden de vernieuwings-
drang het van de twijfel. Alle cliënten hebben sinds 
die tijd gratis internet en gratis vaste telefonie.

van�de�consultatiedienst.�Onderling�hebben�die�alle�flexi-

biliteit�om�nummers�te�veranderen�of�elkaars�diensten�

over�te�nemen.�Via�een�iPad�en�het�intranet�laat�een�naam�

zich�simpel�wijzigen�en�vertalen�naar�een�bericht�aan�de�

telefooncentrale�met�het�corresponderende�o6-nummer,�

afkomstig�van�de�door�de�service�desk�bijgehouden�lijst.�

De�namen�van�de�leidinggevenden�op�de�roosterplanning�

komen�automatisch�uit�Beaufort�rollen.�Wie�in�de�consul-

tatiedienst�meedraait,�heeft�recht�op�een�vergoeding.�Ook�

die�informatie�wordt�keurig�bijgehouden�en�verwerkt�in�

het�roosterpakket.�Het�bindmiddel�tussen�al�deze�instru-

menten�voor�digitale�bedrijfsvoering:�een�enterprise�

service�bus�(ESB)�in�de�vorm�van�Ensemble�software�van�

InterSystems.�

”De�ESB�garandeert�ons�data�integriteit.�Ongeacht�waar�we�

met�de�gegevens�werken,�ze�komen�altijd�uit�een�bronsys-

teem,�zoals�Beaufort�of�het�cliëntendossier�PlanCare”,�

zegt�André�van�Bentum,�Hoofd�Bedrijfsvoering�van�De�

Waerden.�Met�een�goed�functionerende�API�(Application�

Interface)�zoals�die�van�de�VoIP�telefooncentrale,�is�een�

koppeling�met�de�ESB�volgens�hem�eenvoudig�te�reali-

seren.�Is�een�dergelijke�API�niet�voorhanden,�dan�biedt�een�

aparte�import�en�export�module�van�het�bronsysteem,�plus�

synchronisatie�van�data�uitkomst.�”Ik�haal�dan�de�gehele�

dataset�naar�de�bus�en�maak�dus�een�exacte�kopie.�Dat�is�

natuurlijk�niet�erg�efficiënt.�Maar�dankzij�de�synchronisatie�

ben�ik�wel�verzekerd�van�de�correcte�data,�zoals�de�cliënt-

nummers�uit�PlanCare.”�

cliëntnUMMERs En PREPAiD PinPAssEn 
IT-professionals�zoeken�voortdurend�naar�een�slimme�

manier�om�processen�te�verbeteren.�Ook�hierin�stelde��

het�gekozen�ESB-platform�Van�Bentum�niet�teleur.�”De�

cliëntgegevens�koppelen�we�in�Ensemble�aan�data�van�

ProActive,�de�applicatie�waarmee�wij�de�prepaid�pinpassen�

van�ABNAMRO�beheren.�Cliënt-�en�pasnummer�zijn�

Basis�voor�de�IT-voorzieningen�voor�cliënten�is�het�volle-

dige�IP-netwerk�dat�De�Waerden�op�alle�locaties�in�2012�liet�

aanleggen.�Op�dit�fundament�realiseerde�de�instelling�een�

veilige,�softwarematig�aangestuurde�transportlaag�voor�

alle�brondata�binnen�de�organisatie.�Die�laag�versnelt�de�

digitale�transformatie.�Als�de�fysieke-,�mobiele-�én�data-

infrastructuur�op�orde�zijn,�dan�is�dat�de�ideale�voedings-

bodem�voor�de�ontwikkeling�van�nieuwe�toepassingen.�Een�

voorbeeld�daarvan�is�beeldzorg,�een�voorziening�die�op�

alle�woonlocaties�van�De�Waerden�als�vast�onderdeel�van�

het�zorgarrangement�aan�de�cliënten�wordt�aangeboden�op�

de�bestaande�IP-infrastructuur.�Daarnaast�ontstaan�ook�op�

de�applicatielaag�eindeloos�veel�nieuwe�mogelijkheden.

De�Waerden�is�een�zorginstelling�voor�mensen�met�

WLZ-indicatie�of�een�WMO-beschikking�’Begeleid�wonen’.�

De�organisatie�biedt�met�400�medewerkers�24�uurs�onder-

steuning�over�een�groot�deel�van�Noord-Holland,�vanuit�

locaties�vanaf�Texel�tot�en�met�Velsen.�Een�telefonische�

consultatiedienst,�samengesteld�uit�leidinggevenden�in�een�

wekelijks�roulerend�rooster,�staat�de�begeleiders�op�elk�

moment�van�de�dag�ter�beschikking�bij�de�uitvoering�van�

hun�zorgtaak�voor�cliënten�met�een�beperking.�Bereikbaar-

heid�van�de�dienstdoende�leidinggevende�is�urgent.�Waar�

voorheen�met�Excel�bijgehouden�lijstjes�met�verkeerde�

namen�of�mobiele�telefoonnummers�het�proces�met�een�

gepland�rooster�van�beschikbare�medewerkers�konden�

verstoren,�blijft�chaos�en�frustratie�nu�geheel�achterwege.�

Wie�het�centrale�nummer�van�de�consultatiedienst�belt,�

krijgt�altijd�de�juiste�persoon�aan�de�lijn.

BinDMiDDEl VooR DigitAlE BEDRijFsVoERing 
Een�slimme�koppeling�(Soap�adapter)�tussen�een�digitale�

telefoonautomaat�(Alcatel�VoIP),�het�personeelsinformatie-

systeem�(Beaufort)�en�het�roosterplanningsysteem�zorgt�

ervoor�dat�de�telefooncentrale�automatisch�doorschakelt�

naar�het�o6-nummer�van�de�ingeroosterde�medewerker�

daarmee�aan�elkaar�verbonden.�Wij�houden�binnen�deze�

instelling�geen�kasgeld�meer�aan�voor�medewerkers�en�

cliënten.�We�bepalen�het�saldo�op�de�pasjes�en�sluizen�

die�informatie�plus�de�transactiegegevens�via�CODA�door�

naar�de�Stichting�Cliëntengelden,�die�de�budgetten�van�

onze�cliënten�beheert.�In�de�ESB�splitsen�we�de�data�uit�

naar�regels�voor�cliënten�en�regels�voor�De�Waerden.�

Bovendien�ondergaat�de�data�op�de�ESB�diverse�bewer-

kingen�zoals�een�verrijking�met�andere�brondata,�zodat�

CODA�het�geheel�foutloos�kan�inlezen�en�verwerken�in�

de�verschillende�administraties.�Doordat�Ensemble�alle�

berichten�logt,�is�data�altijd�te�traceren.�Ik�denk�dat�we�met�

het�complete�proces,�inclusief�het�afschaffen�van�kasgeld�

zeker�50�procent�besparen�op�de�administratieve�kosten.�

Ik�verwacht�dat�zelfs�80�procent�mogelijk�moet�zijn.”�

De�toekomstplannen�van�André�van�Bentum�herbergen�

een�keur�aan�nieuwe�applicaties.�”Ik�zie�onze�keuze�voor�

de�ESB�als�iets�van�tactische�en�strategische�waarde.�De�

nieuwe�toepassingen�komen�voornamelijk�in�de�vorm�van�

SaaS.�Met�Azure�Active�Directory�krijgen�onze�medewer-

kers�een�identiteit�in�de�cloud.�Door�de�koppeling�met�de�

bus�kan�ik�zien�wie�er�nieuw�is�aangemeld�en�kan�aan�die�

persoon�afhankelijk�van�de�rol�binnen�onze�organisatie�

rechten�verlenen.�Dat�proces�laat�zich�ook�automatiseren�

als�onderdeel�van�een�’role�based�access�(rbac)’�model.�

De�combinatie�SaaS�en�de�ESB�biedt�ons�de�flexibiliteit�om�

gemakkelijk�te�wisselen�van�applicatie.�De�meeste�cloud�

applicaties�beschikken�over�een�prima�API,�waardoor�we�

eenvoudig�kunnen�koppelen�met�de�ESB.�Nu�gebruiken�

we�Freshdesk�als�helpdesk�uit�de�cloud,�maar�misschien�

willen�we�straks�wel�naar�Topdesk�of�Zendesk.�Komt�er�een�

vraag�naar�een�nieuwe�applicatie,�dan�kunnen�wij�die�snel�

integreren.�De�oplossing�zit�in�feite�al�in�de�bus.”

Frans van der Geest is journalist

IP-netwerk

DE WAERDEn VERsiMPElt PRocEssEn RonD VoiP tElEFoniE En KAsBEHEER ViA PREPAiD PinnEn

SaaS�en�ESB�vergemakkelijken
wisselen�van�applicaties
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Praktijk

Voor het aantrekken van eigen it-specialisten bieden de gangbare salaris-
budgetten bij care instellingen weinig ruimte. gelijktijdig erkent de sector 
het grote belang van it in het zorgproces. investeren in it betekent 
niet noodzakelijkerwijs het groeien van de interne it-organisatie. Bij 
de Zorggroep noordwest-Veluwe (ZnWV) hebben ze een jaar geleden 
afscheid genomen van een volledig geëquipeerd datacenter. De resterende 
ict-afdeling focust zich op het in goede banen leiden van de informatie-
stromen ter ondersteuning van de dagelijkse registratie en operationele 
besluitvorming.

Hij�lijkt�niet�gebukt�te�gaan�onder�het�feit�dat�hij�als�

Hoofd-ICT�ZNWV�niet�langer�de�baas�is�van�een�eigen�

computerruimte�met�alle�’toeters�en�bellen’.�Gerjan�Stam�

is�zelfs�blij�met�de�nieuwe,�op�informatie�gerichte�rol�van�

zijn�afdeling�op�de�locatie�Sonnevanck�in�Harderwijk.�”Er�

ging�veel�geld�zitten�in�functionaliteit�die�een�ander�beter�

en�veiliger�kan�leveren.�Naast�de�eigen�servers�en�opslag-

capaciteit�beschikten�we�nog�steeds�niet�over�faciliteiten�

waar�we�bij�onverhoopte�storingen�naar�zouden�kunnen�

uitwijken.�Het�technische�beheer�leggen�we�nu�neer�bij�de�

leveranciers�van�de�applicatie.�Soms�kan�je�die�al�volledig�

als�SaaS�afnemen,�soms�moet�je�kiezen�voor�een�tussen-

vorm�waarbij�het�systeem�als�’managed�service’�wordt�

geleverd.�Belangrijk�is�dat�de�diensten�voldoen�aan�de�

NEN-normering.�In�onze�nieuwe�rol�krijgen�we�de�ruimte�

voor�het�beoordelen�van�technologische�ontwikkelingen�

waarmee�we�onze�zorgprocessen�kunnen�verbeteren,�

bijvoorbeeld�met�mobiele�apparaten,�maar�ook�met�innova-

ties�op�het�gebied�van�domotica,�waarmee�ouderen�langer�

in�hun�eigen�omgeving�kunnen�blijven�wonen.”

BREEDBAnD nEtWERK in VERglAAsDE REgio
De�centrale�ICT-afdeling�bij�ZNWV�zag�ruim�11�jaar�geleden�

het�licht,�na�de�fusie�van�diverse�instellingen�tot�de�

huidige�middelgrote�zorgorganisatie.�Die�richt�zich�op�het�

verlenen�van�ouderenzorg�aan�circa�1.600�cliënten�vanuit�

12�locaties.�De�ICT-afdeling�ondersteunt�de�zorgprocessen�

met�bestuurlijk�administratieve�informatieverwerking.�

De�ZNWV�diensten�zijn�verdeeld�in�4�regio’s�rondom�de�

plaatsen�Nunspeet,�Harderwijk,�Ermelo�en�Putten.�Onder�

Stam’s�voorganger�was�met�een�vooruitziende�blik�al�een�

fysiek�glasvezelnetwerk�tussen�de�diverse�locaties�gerea-

liseerd.�Daarbij�kon�men�terugvallen�op�het�pionierswerk�

van�Cai�Harderwijk,�een�locale�stichting�die�de�gehele�

omgeving�heeft�verglaasd�en�op�dit�regionale�netwerk�

landelijke�providers�van�internet-�en�telecommunicatie�

hun�diensten�laat�aanbieden.�

De�netwerkinfrastructuur�voorziet�dus�in�voldoende�

bandbreedte�voor�veilig�en�razendsnel�transport�van��

grote�hoeveelheden�data.�Maar�er�is�meer.�Organisaties�

dienen�ook�grip�te�houden�op�waar�data�naar�toe�gaat�of�

waar�die�vandaan�komt.�De�richtlijnen�zijn�stringent�als�

het�gaat�om�het�kunnen�verklaren�van�de�ordentelijk-

heid�van�de�informatielogistiek�binnen�een�instelling�dan�

wel�binnen�een�keten�van�samenwerkende�instanties.�

Stam�verwijst�in�dit�verband�naar�een�eventuele�hoofde-

lijke�aansprakelijkheid�van�bestuurders�wanneer�mocht�

blijken�dat�organisaties�hun�databeveiliging�niet�op�orde�

hebben.�”We�maakten�al�langer�gebruik�van�koppelingen�

tussen�onze�verschillende�applicaties.�Het�zijn�’point�to�

point’�verbindingen,�die�we�wel�zelf�moeten�onderhouden.�

Soms�gaat�het�ook�om�rapportages�die�handmatig�via�een�

csv-exportfile�worden�overgezet.�Op�die�manier�kunnen�

we�niet�meer�werken�bij�het�toenemen�van�het�aantal�

koppelingen�en�bij�het�gebruik�van�SaaS-applicaties.�Want�

dan�verdwijnt�de�data�helemaal�achter�je�horizon.�We�

willen�direct�weten�of�de�data�overdracht�tussen�applica-

ties�succesvol�verloopt�en�niet�achteraf�van�de�gebruikers�

horen�dat�hun�gegevens�niet�correct�zijn.”

DAtA VAn cliëntEnDossiER nAAR MEDiscH  
DossiER
Na�een�zorgvuldige�afweging�en�een�uitgebreid�selectie-

proces�werd�begin�dit�jaar�bij�ZNWV�de�knoop�doorgehakt:�

het�uitwisselingsproces�van�data�gaat�voortaan�via�een�

enterprise�service�bus�(ESB).�Aan�de�hand�van�referenties�

in�de�care�sector�kwam�Gerjan�Stam�terecht�bij�het�product�

Ensemble�van�InterSystems.�Hun�partner�PK�Automatise-

ring�ging�aan�de�slag�met�het�bouwen�van�de�koppeling�

tussen�het�CURAZorg�cliëntendossier�en�het�YSIS�medische�

dossier,�waarin�de�behandelaars�van�de�instelling�hun�

bevindingen�registreren.�”CURA�is�voor�ons�de�enige�bron�

van�invoer�van�cliëntgegevens”,�aldus�Stam.�”Straks�willen�

we�de�acties�die�onze�artsen�in�YSIS�vastleggen,�weer�terug�

laten�komen�in�het�cliëntendossier.�Met�de�ESB�laten�alle�

gewenste�koppelingen�zich�realiseren�en�kunnen�we�op�elk�

moment�op�een�scherm�signaleren�of�de�data�overdracht�

al�dan�niet�goed�is�verlopen.�De�onderliggende�database�

van�de�ESB�legt�alle�processen�vast�en�maakt�op�die�manier�

voor�ons�de�datastromen�traceerbaar.”

Die�controlemogelijkheid�wordt�des�te�belangrijker�

wanneer�meer�zorgverleners�in�hun�werk�mobiele�

ICT-hulpmiddelen�gaan�gebruiken.�De�thuiszorgmede-

werkers�beschikken�over�een�iPad,�waarop�via�een�door�

Unit�4�ontwikkelde�app�planning-�en�roosterdata�vanuit�

het�centrale�CURA�systeem�is�te�ontsluiten.�De�iPad�leent�

ZoRggRoEP nooRDWEst-VElUWE oVER nAAR APPlicAtiEs Uit DE cloUD oF ViA MAnAgED sERVicEs

Zonder�datacenter�migreren�naar�

regievoering�van�informatielogistiek

We willen direct weten of de data 

overdracht tussen applicaties  

succesvol verloopt en niet achteraf 

van de gebruikers horen dat hun 

gegevens niet correct zijn

“
”
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zich�ook�voor�het�uitvoeren�van�dubbele�medicatie�checks�

die�onder�andere�veelvuldig�voorkomen�bij�het�verlenen�

van�zorg�aan�cliënten�die�insuline�moeten�nemen.�Vooral�

in�het�geval�dat�mensen�van�een�andere�afdeling�komen�

of�bij�hulpverlening�in�de�avond�en�de�nacht,�is�het�voor�

zorgverleners�soms�noodzakelijk�dat�collega’s�kunnen�

meekijken.�De�lus�is�dan�gesloten;�iemand�kan�voor�de�

toediening�van�medicijnen�controleren�of�een�arts�onder-

tussen�de�medicatie�heeft�veranderd.�

Vooralsnog�zijn�de�mobiele�interacties�gericht�op�de�intra-

murale�zorg.�Cliënten�buiten�de�instelling�komen�in�eerste�

instantie�terecht�bij�hun�eigen�huisarts�en�apotheek�en�ook�

die�zullen�deel�moeten�uitmaken�van�de�regionale�informa-

tievoorziening�van�de�zorginstelling.�Die�gegevensuitwis-

seling�wil�Stam�laten�verlopen�via�het�LSP.�”Nu�is�dat�nog�

niet�mogelijk.�Vooralsnog�richt�het�LSP�zich�op�medicatie-

processen.�Met�andere�zorgaanbieders�in�de�regio�zullen�

we�aan�de�slag�moeten�om�de�uitwisseling�voor�elkaar�

te�krijgen.�Omdat�de�onderliggende�technologie�van�het�

LSP�hetzelfde�is�als�die�van�onze�ESB,�verwacht�ik�dat�de�

koppelingen�met�zorgverleners�buiten�de�zorginstelling�

relatief�eenvoudig�zijn�te�realiseren.�Dat�geldt�ook�voor�

het�delen�van�informatie�met�het�St�Jansdal�ziekenhuis,�

waarmee�we�samenwerken�op�het�gebied�van�revalidatie.�

Daar�voltooiden�ze�recent�een�implementatietraject�van�

het�EPD-systeem�EPIC.�Ook�met�hen�zou�ik�graag�gegevens�

uitwisselen�via�het�LSP.�Maar�zolang�dat�niet�kan,�moeten�

we�alternatieven�zoeken,�bijvoorbeeld�via�onze�ESB.�EPIC�

en�Ensemble�gebruiken�beide�het�Caché�databasesysteem�

van�InterSystems.”

sHAREPoint: VEnstER oP MRsA-RAPPoRtAgEs 
Medewerkers�van�PK�werken�inmiddels�al�aan�een�koppe-

ling�naar�de�specifieke,�voor�de�care�sector�ontwikkelde�

BI�(Business�Intelligence)�omgeving,�waarin�de�presta-

ties�van�de�diverse�afdelingen�van�de�organisatie�en�

de�tevredenheid�van�de�cliënten�worden�gemeten�met�

een�tool,�gemaakt�in�SharePoint.�Via�een�ESB�koppeling�

moeten�de�resultaten�terechtkomen�in�het�BI-systeem.�

Stam�ziet�dit�niet�als�een�eenmalig�project,�maar�als�een�

continu�proces,�waarin�de�ESB�de�rapportages�uit�diverse�

applicaties�vergaart�en�omzet�naar�SharePoint�voor�de�

dashboardpresentatie.�Deze�structuur�sluit�goed�aan�op�

de�transparantie�die�de�Veluwse�zorginstelling�nastreeft�

bij�het�nemen�van�maatregelen�rond�de�uitbraak�van�de�

MRSA-bacterie.�Daarvoor�is�men�op�zoek�gegaan�naar�

software,�die�het�gehele�proces�rondom�de�registratie�

en�controles�nauwgezet�bijhoudt�en�integreert�met�de�

labuitslagen�van�de�testen,�uitgevoerd�bij�cliënten�en�

instellingmedewerkers.�Verder�moet�het�mogelijk�zijn��

om�rapportages�samen�te�stellen�ten�behoeve�van�de�

autoriteiten�zoals�NZA�en�RIVM.�Een�eerste�tijdelijke�

oplossing�van�de�GGD�met�een�Excel-applicatie�wordt�

door�PK�omgezet�naar�een�veilige�Ensemble-toepassing,�

zodat�de�service�bus�alle�informatie�in�samenhang�

vergaart�en�ook�weer�via�het�SharePoint�venster�op�

dashboards�presenteert.

De�ESB�gaat�dus�bij�uitbreiding�van�het�aantal�koppelingen�

het�belangrijkste�instrument�vormen�voor�de�regievoering�

over�de�informatie�infrastructuur�van�ZNWV.�Het�activeren�

en�bewaken�van�de�berichtenstroom�tussen�de�applicaties�

en�tussen�hun�gebruikers�verloopt�straks,�wanneer�het�

geheel�goed�is�ingericht,�automatisch.�Hoewel�er�ook�al�

veel�Ensemble�koppelingen�standaard�van�de�plank�zijn��

te�halen,�blijft�het�bouwen�van�nieuwe�toepassingen�

mensenwerk.�Met�de�groei�van�het�aantal�in-�en�externe�

aansluitingen�loont�het�wellicht�om�zelf�koppelingen�

te�gaan�maken.�”Nee”,�zegt�Gerjan�Stam.�”We�zijn�zeer�

tevreden�met�de�expertise�van�PK.�Zij�hebben�de�mede-

werkers�met�affiniteit�met�programmeertalen�en�leveren�

de�koppelingen�volledig�gedocumenteerd�op.�Onze�rol�is�

het�om�de�gebruikers�binnen�onze�organisatie�te�assisteren�

bij�het�goed�formuleren�van�hun�informatiebehoefte�en�

daarvoor�de�passende�oplossing�te�zoeken.�Bovendien��

zou�ik�voor�een�dergelijke�cruciale�functie�niet�één�maar�

twee�medewerkers�in�dienst�moeten�nemen.�Dat�laat�ons�

budget�niet�toe.”

Fred Franssen is journalist

PK Automatisering zal op 19 januari a.s. in Eindhoven  
een presentatie geven over het gebruik van de Ensemble 
ESB in de cure sector. Spreker is André van Bentum,  
Hoofd Bedrijfsvoering van zorginstelling De Waerden  
uit Heerhugowaard met een tweetal casussen over ESB 
koppelingen met o.a. een VoIP telefooncentrale en met  
een budgetbeheersysteem via Stichting Cliëntengelden, 
inclusief prepaid pinnen en verslaglegging via de  
financiële administratie. Meer informatie is te vinden  
onder www.pk.nl
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