Kick-off HIMSS Dutch Community, 28-05-2018
Conchita Hofstede: verbinding in en tussen de regio’s
Conchita opent de kick-off voor de HIMSS Dutch Community en geeft een speciaal welkom
aan de Nederlandse ambassadeur in Spanje Matthijs van Bonzel en secretaris-generaal van
ministerie van VWS Erik Gerritsen. Het centrale thema van deze middag is verbinding in en
tussen de regio’s. Conchita roept het publiek op: “hoor de verhalen aan, bedenk wat het
voor je betekent, hoe je hier iets aan kan doen en ga met elkaar en de sprekers in gesprek
om versnelling aan te brengen.”
Ambassadeur Matthijs van Bonzel: historische succesvolle samenwerking
Matthijs heet de Dutch Community van harte welkom in Spanje, een land dat van oudsher
goede banden heeft met Nederland. Hij gaat dieper in op de maatschappelijke en
economische veranderingen in Spanje en noemt een aantal factoren die hiervoor de ‘driver’
zijn: mondige burgers, Europese samenwerking en economische groei. Om de succesvolle
samenwerking tussen Spanje en Nederland te duiden geeft hij het voorbeeld van Zara, één
van de grote succesverhalen van Spanje. Zara heeft een enorm logistiek centrum in Zaragoza
en heeft er onlangs voor gekozen een tweede distributiecentrum in Lelystad te bouwen.
Secretaris-generaal Erik Gerritsen: minder praten, meer actie
Wat dichter bij huis dan Orlando en Las Vegas wil Erik Gerritsen met elkaar in actie komen.
Deze HIMSS ziet Erik als “smeersel” om het Nederlandse ecosysteem nog beter werkend te
krijgen. Met elkaar moeten we een gemeenschappelijk doel dienen, met elkaar moeten we
hier aan werken. Hoe? Al die mooie bewezen voorbeelden een podium geven en opschalen.
Met elkaar creëren we zo vruchtbare grond en zorgen we voor versnelling. MedMij is een
goed voorbeeld. Het ministerie van VWS zorgt ervoor dat de randvoorwaarden gecreëerd
worden, zodat verantwoordelijkheid en actie genomen kan worden.
Julian Isla Gomez: betere zorg vanuit focus op individuele patiënt
Julian geeft een presentatie over medische classificatie en pleit voor het vergroten van de
precisie van medicatie. Hij introduceert Foundation 29 dat op basis van analyse beter inzicht
krijgt in medicatieverstrekking. Medische informatie wordt verzameld door
zorgprofessionals en patiënten. Besluitvorming is gebaseerd op classificatie. Julian stelt de
vraag hoe we de enorme hoeveelheid aan verzamelde data digitaal kunnen classificeren op
zo’n manier dat medicatie hiervan profiteert? Hij introduceert Word2vec, een model dat
wordt gebruikt om taal te begrijpen en coderen. Hiermee kan men diagnosticeren en
voorspellen.
Marcel Heldoorn: klaar voor de start…AF
Marcel praat de Dutch Community bij over MedMij en vergelijkt het doel van MedMij met
LinkedIn: “iedereen die dat wil, kan in 2020 zijn persoonlijke gezondheidsomgeving
coördineren, zoals iedereen nu doet met zijn werkomgeving in LinkedIn”. Eind 2015 is door
VWS aan De Patiëntenfederatie de opdracht gegeven om de visie van ‘patiënt centraal’ te
realiseren. Ruim twee jaar later is de stichting MedMij opgericht. De stichting gaat het
afsprakenstelsel beheren en in de toekomst de contracten sluiten met de deelnemers van
het MedMij netwerk. Er komt een MedMij loket en een financiële regeling voor deelnemers.

Marcel sluit af met zijn oproep: “maak je klaar voor de start. We staan op het punt om te
beginnen. Wij kunnen ondersteuning bieden.”
Renie Heerbaart: klop aan en sluit je aan bij de regio
Renie vertelt in vogelvlucht wat de regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s) zijn en
waarom ze zo nuttig zijn. Aangezien het grootste deel van de zorg in de regio plaatsvindt, is
het belangrijk dat samenwerking in de regio georganiseerd wordt. Goede samenwerking
vindt plaats op basis van vertrouwen en om elkaar te vertrouwen is het van belang om
elkaar te kennen. Binnen een regio kan meer tempo gemaakt worden. De verschillende
RSO’s verenigen zich in RSO Nederland dat de verbindende schakel tussen de regio’s vormt
en zorgt voor gezamenlijke afspraken. Op landelijk niveau kan RSO Nederland als schakel
dienen, bijvoorbeeld door de ontwikkelingen in het Informatieberaad te vertalen naar de
regio. De RSO’s hebben een aantal doorbraakprojecten, zoals het medicatieproces en
verbreding van het e-lab. Renie nodigt de Dutch Community uit aan te kloppen en aan te
sluiten via de RSO’s.
Godfried Bogaerts: we zijn allemaal patiënt, alleen de timing verschilt
Godfried neemt ons mee in zijn verhaal over BeterDichtbij. Hij start met het benadrukken
van het belang van de gebruikers van diensten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van nieuwe
diensten is de gebruikerservaring en de plek waar mensen de diensten gebruiken. Mensen
kijken meer op hun smartphone dan op hun computer. De focus dient te liggen op het laten
groeien van het aantal gebruikers. Daarna volgen logisch nieuwe mogelijkheden. Dertig
ziekenhuizen hebben het lef gehad gezamenlijk met een ondernemer de app BeterDichtbij
te laten ontwikkelen. De app wordt inmiddels door twaalf ziekenhuizen gebruikt om de
communicatie tussen patiënt en zorgprofessional te vergemakkelijken en verbeteren. Het
doel is om het bereik veel groter te maken, ook buiten de ziekenhuizen. Godfried roept de
zorgorganisaties op om mee te doen en kunnen zich aanmelden bij hem.
Hylke Kingma: regio’s transformeren en organiseren zorg
Tijdens HIMSS18 in Las Vegas presenteerde Hylke het onderzoeksrapport ‘Wie doet het met
wie?’ van KPMG. Hieruit blijkt dat transformatie in de zorg nodig is en dat dit dient te komen
uit de regio. In Sitges stelt Hylke dat de regio aan zet is om te komen tot een nog betere
organisatie van zorg. Zo kan er in de regio worden bepaald hoe het complete zorgaanbod
gecreëerd kan worden. Nederland heeft een goede positie met betrekking tot
volwassenheid van het gebruik van ICT in de zorg, maar begint achter te lopen in het zetten
van stappen naar geïntegreerde zorginformatie. Hylke haalt voorbeelden als Singapore en
Israël aan waar onder andere wordt gekeken naar het leveren van zorg in de thuissituatie en
het integreren van eerste- en tweedelijns zorg. Voor Nederland roept Hylke op om
gezamenlijk te investeren in innovaties in de regio. “De regio is aan zet, want daar gaat het
vandaan komen.” Hylke gaat graag aan tafel met verschillende organisaties in een regio om
een regiovisie te ontwikkelen.
Jorrit Ebben: betrek patiënten bij zorginnovaties
Jorrit vraagt met zijn presentatie om meer aandacht voor langdurende zorg. Met Academy
Het Dorp worden alle verschillende belangen bij elkaar gebracht en gerespecteerd. Door
deze condities te creëren, kunnen er volgende stappen worden gezet. Daarnaast vertelt
Jorrit over www.gezondemening.nl, een samenwerking met Anne-Miek Vroom. Via deze

website worden patiënten betrokken bij de ontwikkeling van innovaties en krijgen zij binnen
vier weken antwoord op hun vraag door een team van ervaringsdeskundigen. Op dit
moment zoeken Jorrit en Anne-Miek nog leden voor het panel en sponsoren. Ten slotte
benadrukt Jorrit het belang van implementeren. Helaas is er te weinig geld om innovaties
verder te brengen. Daarom heeft Jorrit #healthinnovationpiffy in het leven geroepen. De
boodschap voor deelnemers aan deze HIMSS van Jorrit is: “Draag de tulp, speld ‘m op en
vertel tegen iedereen dat je trots bent op Nederland en heb plezier.”
Casper Smeets: investeer en werk samen met start-ups
“Wie is er enthousiast over zorginnovatie? Wie heel enthousiast? Wie werkt er samen met
zorg startups?” Met deze vragen begint Casper zijn presentatie over Rockstart. Er zitten
momenteel dertig health startups in dit programma. Bij het implementeren van innovaties
moet geholpen worden, zowel de start-up als de zorgorganisatie. Casper noemt een aantal
barrières voor opschaling. Ten eerste hebben zorgbestuurders veelal geen innovatieexecutiestrategie. Ten tweede zijn de meeste ICT-systemen semi-closed. Om innovaties
verder te helpen organiseert Rockstart tijdens de HIMSS Europe 2018 de Dutch Digital
Health Challenge. Vier winnaars geven tijdens deze HIMSS een live demo. Ook regionaal
wordt er hard gewerkt. Effectieve innovators worden bij elkaar gebracht in het Angel
Netwerk dat verder uitbreidt naar andere regio’s. Casper sluit af met een oproep aan
serieuze investeerders om met hem in gesprek te gaan.

