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Innovatie 

Hoe komen tot duurzame, schaalbare zorginnovatie 
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” 

Innovatie 
 

Het proces waarbij een idee of uitvinding wordt vertaald in een goed 

of dienst die waarde creëert of waarvoor klanten betalen.  

Om een innovatie te noemen, moet een idee repliceerbaar zijn tegen 

een economische kostprijs en aan een specifieke behoefte 

voldoen.* 

 

Duurzame innovatie manifesteert zich bij realisatie van een goed gedefinieerde 

probleemoplossing in een goed gedefinieerde omgeving ** 
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*   Definitie vertaald uit businessdirectory.com 

** Innovation matrix door Greg Satell 

 



Innovatie-drivers in gezondheidslandschap zijn globaal: 
Kwalitatieve, beheerbare patiënt-centrische  gezondheidszorg  5 

© IHI.org : Triple Aim; Nederlandse versie uit www.Proscoop.nl © Kaiser Permanente : Risk Stratification Pyramid  



Belgische gezondheidszorg in transformatie 6 

Van 100 ziekenhuizen naar 

25 ziekenhuisnetwerken 

 

 

400.000+ burgers per 

hospitaal netwerk 

Uitbouw van  

regionale netwerken voor 

geïntegreerde zorg 

 

100.000 burgers per  

geïntegreerde zorgorganisatie 

‘Pact’ met diverse 

stakeholders in de 

gezondheidszorg 

 

“Care to change, change to 

care” 



Belgisch gezondheidsinformatielandschap transformeert 7 

  

Geïntegreerde  

patiënt-centrische 

informatie voor 

geconnecteerde zorg 

Interoperabiliteit voor 

een geïntegreerd  

zorglandschap 

Digital en mobile health 

toepassingen 

als facilitator voor 

nieuwe zorgmodellen 

Plan 

Beelden bron : www.plan-egezondheid.be 



Innovatie in gezondheidszorg is technologie gedreven  8 



Innovatie naar  

geïntegreerd zorgnetwerk is multidimensioneel 9 

Mensen 

Processen Technologie 

Naar value-based care op basis van 

 

• Herdefinieerde processen voor 

geïntegreerde en virtuele zorg 

• Faciliterende (informatie)technologie 

• Resources (mensen) met 

aangepaste rollen en 

verantwoordelijkheden 

 

en aangepaste health-economics-based 

funding 



” 

Innovatie als 

drijvende kracht 

voor uw zorgnetwerk 

 

een voorbeeld ??? 
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Een ziekenhuis zonder bedden 11 

o 365 dagen per jaar 24/7 monitoring 

o Bewaking 2431 acute zorgpatiënten 

o Acute en chronische zorgmanagement 

o 330 medische professionals 
Bron : www.Mercyvirtual.net 



Mercy Virtual Care Center  

geïntegreerde virtueel zorgcentrum van Mercy ICDN 12 

Mercy Group (Arkansas, Kansas, Missouri, Oklahoma - ) 

▹ Acute Zorg Hospitalen: 30 

▹ Gespecialiseerde hospitalen: 11  

▹ Poliklinieken en dagcentra : 800 

▹ Medewerkers : 44,000 

▹ Acute bedden: 4,577 

▹ Mercy Clinic artsen: over 2,100 

 

 

▹ Acute daghosp ontslagen: 152,430 

▹ Chirurgies (dagziekenhuis + hosp.): 168,964 

▹ Spoedgevallen : 675,225 

▹ Geboortes : 23,986 

▹ Dagziekenhuis bezoeken: 3,376,591 

▹ Omzet: $5 miljard 

Teleconsult – Acute zorgbewaking – Predictie - Therapieopvolging – Chronische zorgbegeleiding - Escallaties 

Bron : www.Mercyvirtual.net 



Mercy Virtual Care Center 

geïntegreerde virtuele zorgcentrum van Mercy ICDN 13 

Diagram courtesy Philips 



” 
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Think BIG concept 

Logo Integreo © 



Innoveren van 

teleconsultatie naar virtuele zorg 

Step-up toepassing van digitale gezondheidstechnologie 

15 



Adoptie van teleconsultatie 16 

Kolsoum Deldar,1 Kambiz Bahaadinbeigy,2 and Seyed Mahmood Tara3, Acta Inform Med. 2016 Jul 16; 24(4): 286–292 

Adoptie over time Spreiding per specialiteit Regionale distributie 

• Hoge kwaliteit en snelle beslissingname 

• Verkorte diagnose-tijd 

• Verbeterde triage nauwkeurigheid 

• Opvoedkundige waarde 

• Verhogen van vertrouwen  

 

• Sneller en beter patiëntmanagement  

• Elimineren van onnodige procedures 

• Verminderen van lengte hospitalizatie & ICU verblijf 

 

• Angstreductie 

85% 
zorgverlener 

naar  
zorgverlener 

15% 
zorgverlener 
naar patiënt 

Zorgverlener vs patiënt-centriciteit 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deldar K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27708494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deldar K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27708494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deldar K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27708494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bahaadinbeigy K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27708494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bahaadinbeigy K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27708494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bahaadinbeigy K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27708494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tara SM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27708494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tara SM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27708494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tara SM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27708494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5037984/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5037984/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5037984/


Teleconsultatie : een nieuw idee ?  17 

Bron: Science and Invention , February, 1925: Original illustrations by Geo Wall. 

Teledactyl Remote Manipulator – Hugo Gernsback (Luxembourg/American) 



Teleconsultatie:‘Value-based Telehealth’ reeds in de ruimte 18 

Foto : Nasa Mission Control Center Houston - 24 uur gezondheidsondersteuning voor bemanning met Crew Health Care Systems (CHeCS) 

Teleconsultatie 

(Therapie)telemonitoring 

Alarmering 

Trend analyse 

Vroege telediagnose 

Predictief management 

Telehealth 

Coaching 

Compliance 

Outcome-improvement 

Analytics 

Preventie 



Van teleconsultatie naar virtuele zorg 19 

Foto’s bron www.Nitel.nl, www.Ksyos.org, courtesy Philips 

Teleconsultatie 

(Therapie)telemonitoring 

Alarmering 

Trend analyse 

Vroege telediagnose 

Predictief management 

Telehealth 

http://www.ksyos.org/


Innovatie  

naar geïntegreerde acute zorg 

Optimalisatie van intensieve, acute en subacute zorg voor betere outcome 
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Acute zorg traditioneel departementaal en stationair 
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Bron : www.gelreziekenhuizen.nl 

 



Innovatie opportuniteit binnen ziekenhuis(netwerk) 22 

Geïntegreerd patiëntenoverzicht 

Individueel risico-management 

Realtime analytics - Predictieve zorg 

Volledige dataintegratie 
Diagram en foto’s courtesy Philips 



Innovatie opportuniteit binnen ziekenhuis(netwerk) 23 

Diagram courtesy Philips,  Foto’s © Philips, Medicon Applications, UK Healthcare University of Kentucky, www.capsahealthcare.com  



Innovatie binnen thuistherapie 

Patiëntencomfort dankzij geïntegreerde telezorg 
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Thuisdialyse voor kwaliteitstherapie met patiëntencomfort 25 

• Service en ondersteuning 

Patiënt thuis  

Baxter 
Caregiver in hospitaal 

Sharesource 

Platform 

• Meer vertrouwen door 

interactie met clinicus 

• Efficiënte 

gegevensgebaseerde 

conversatie met clinicus 

• Confident over therapie 

• Intuitief dashboard met alarmen 

• Mogelijke detectie klinische issues 

• Instelling van dialyse op afstand 

Diagram courtesy Baxter 



Innovatie 

naar chronische ‘episode of care’ 

Geïntegreerde netwerkzorg voor chronisch zieken 
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Integratie van zorg-netwerk voor chronische zorg 27 

Diagram en foto’s courtesy Philips 

Arts 

Specialist 

Huisarts Patiënt en 

mantelzorger/

TVPK 

Patiënt 



Integratie van zorg-netwerk voor innovatieve medicatiezorg 28 

Foto’s © Innospense bv 

Apotheek 

Apotheek 
verpakker 

Zorgcentrale Thuiszorg 

Huisarts 



Innovatie met patiëntenplatform 

voor geïntegreerde oncologische zorg  29 

Lange termijn  

Patient-Reported Outcome Management 

Onco-team dashboard van 

patiënten in actieve behandeling en 

in nazorg 

Foto’s © Netmedi Oy 



Innovatie 

in preventieve zorg 

Van ziekenzorg naar gezondheidszorg 
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Innovatie voor preventie en gezond leven  31 

Diagram courtesy Philips, Foto’s © Fibricheck, Netmedi, Philips 

Populatie gezondheidsanalyse 

en predictie 

Persoonlijke gezondheidsopvolging 



Innovatie in preventieve zorg voor valpreventie 32 

Foto’s courtesy Philips 



Duurzame innovatie 

in uw zorgnetwerk 

Next generation analytic tools, predictive technologies, AI en Blockchain ready 
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Triple-Aim objectief haalbaar 

dankzij populatie gezondheidsmanagement 34 

Diagram courtesy Philips 

Populatie Gezondheid Analyzes ten dienste van de individuele patiëntenzorg 



Hoe zorginnovatie 

meteen opschaalbaar maken 

35 



Zorginnovatie opschaalbaar maken 36 

Mensen 

Processen Technologie 

Value-based care focus in 

geïntegreerde zorg 
 

• ‘Value stream mapping’ van de nieuwe 

zorgprocessen  

 Vereenvoudig 

 Elimineer historisch denken 

• Creatie van health-economics  

evidence voor aanvraag funding 

• Meten is weten : professionele DMAIC 

benadering 



Zorginnovatie opschaalbaar maken 

Ben jij klaar ? 37 

Diagram courtesy Philips 
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If you can imagine it, 

you can achieve it 
William Arthur Ward 

© 2018 Mario Huyghe, Ariom bvba  mario.huyghe@telenet.be 


