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afnemen. Dat maakt de dienstverlening nog veiliger 
en sneller.”

Datasets delen
Op dit moment is er nog een zeer strikte scheiding 
tussen de datasets in de CTMM applicaties. Boitens 
droom is om de katalysator te zijn voor veel meer 
samenwerking en hergebruik van data. “Nu worden 
data vaak voor ieder onderzoek opnieuw gegenereerd: 
er wordt weefsel afgenomen voor onderzoek, de 
patiënt vult een vragenlijst in, er vindt bloed- en 
urineonderzoek plaats en ga zo maar door. Hoe mooi 
is het als je zo’n complete en veelomvattende dataset 
ook kunt gebruiken voor ander type onderzoek? Dan 
kun je zo vijf jaar wegsnijden uit de pijplijn van 
vinding in het lab naar toegepaste diagnostiek. Je 
hebt immers geen nieuwe klinische studie nodig.”
Boiten weet dat IT hierin niet de belemmerende 
factor is. “Nee, technisch kunnen wij dit nu al moge-
lijk maken. De gevoeligheid ligt in het delen van de 
datasets. Het voelt voor onderzoekers alsof een ander 
met hun data ‘aan de haal gaat’. Ze hebben geen 
controle meer op wat er met de data gebeurt. Hebben 
patiënten wel toestemming gegeven voor het type 
onderzoek dat die ander wil doen? Omdat de data 
allemaal anoniem worden gemaakt, is het niet 
eenvoudig te herleiden welke data horen bij welke 
patiënt. Daar komt bij dat onderzoekers met elkaar 
concurreren om onderzoeksgelden. Waarom zou 
je een concurrent helpen? Er zitten dus nogal wat 
problemen omheen, emotionele en praktische.”
Om op dit vlak sneller resultaten te bereiken heeft  
TraIT de samenwerking gezocht met veel aanpalende 
initiatieven in Nederland, zoals de gezamenlijke 
biobanken (grote vriezers met patiëntmateriaal 

beschikbaar voor onderzoek) die zich verenigd 
hebben onder de naam BBMRI.

Andere toepassingen
Hij denkt dat het concept van een app-store voor veel 
meer toepassingen in de zorg kan worden gebruikt. 
“Nu worden veel dingen nog ontwikkeld op een 
eiland. Het zou toch veel mooier zijn als je applicaties, 
vindingen en data deelt, zodat veel meer dokters, 
onderzoekers en natuurlijk vooral patiënten ervan 
kunnen profi teren.” Met de cloud is dit technisch 
en fi nancieel ook een stuk eenvoudiger geworden. 
“Je hoeft  als aanbieder van zo’n app-store niet meer 
zelf alle technologie in eigen huis te halen. En je hebt 
geen investeringsagenda nodig. Als je een nieuwe 
app aan je store toevoegt en je hebt daarvoor meer 
capaciteit nodig, dan schaalt dat gewoon lineair bij 
in plaats van trapsgewijs. Je staat dus niet voor een 
hele hoge investering ineens, je betaalt naar gebruik. 
En dat gebruik kun je weer laten afrekenen door je 
klanten. In ons geval zijn dat de onderzoeksprojecten. 
Op dit moment komen de meeste van onze inkom-
sten nog uit de subsidies en de initiële bijdrages 
van de partners, maar dat zal in de toekomst veran-
deren. De kleinere projecten van individuele AIO’s 
zullen we ook in de toekomst gratis gebruik laten 
maken van onze diensten, maar de grotere projecten 
gaan steeds meer bijdragen vanuit hun eigen it-budget. 
Doordat meerdere onderzoekers nu resources delen, 
dalen voor hen de kosten.” Maak je gebruik van een 
high end cloud-dienstverlener die over de juiste cer-
tifi ceringen beschikt, dan weet je bovendien dat je je 
geen zorgen hoeft  te maken over zaken als security 
en beschikbaarheid. “Want het gaat natuurlijk wel 
om privacygevoelige data,” besluit Boiten.
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De menselijke maat
Zorginstellingen, of ze nu cure of care leveren, staan onder druk. Ze moeten steeds 
meer resultaat leveren tegen steeds lagere kosten. Dat resultaat wordt dan ook nog 
eens steeds minder kwalitatief geformuleerd en steeds meer kwantitatief. Liever 
een analyse in één sessie dan een goede analyse in drie sessies. Kwantiteit lijkt boven 
kwaliteit te gaan. Hoewel, we tellen ook het aantal keren dat er iets fout is gegaan en 
dat is toch ook een soort maatstaf van kwaliteit…

Het is dus niet raar dat de meeste zorginstellingen vooral steeds meer streven naar 
proceskwaliteit. Voorspelbaarheid, betrouwbaarheid en effi  ciëntie zijn politieke 
doelen geworden en dus organisatorische. Stap voor stap wordt de werkwijze uitgewerkt, 
voorgeschreven en gecontroleerd. Als je niet uitkijkt gaat dat ten koste van de 
 menselijkheid in het proces. Zeg maar de patiënt, de familie en de zorgmedewerker. 

Want dat is natuurlijk wel de kurk waar dat hele proces op drijft . Menselijkheid. In 
het samenspel tussen patiënt, familie en medewerkers moet worden vastgesteld wat 
er aan de hand is en wat de beste behandeling is. Niet eenmalig, maar continu. 
Continue menselijke toetsing van de juiste aanpak. Zodat dat proces steeds weer 
kan worden bijgestuurd op de nog niet genoemde parameter, eff ectiviteit. 

Iedere zorginstelling staat voor een fundamentele keus: Waarom komen cliënten of 
patiënten naar ons toe, omdat we de goedkoopste zijn of omdat we het best passen? 
Als we vinden dat we de goedkoopste moeten zijn, dan passen we goed bij de eisen 
die politiek en verzekeraars aan ons stellen. Als we de best passende willen zijn, dan 
passen we goed bij de eisen die cliënten, patiënten en hun familie aan ons stellen. 
En daar komt IT van pas. IT maakt het mogelijk om het onmogelijke mogelijk te 
maken. Om het onverenigbare met elkaar te verenigen. 

IT kan ervoor zorgen dat het basisproces goed loopt. Dat patiënten en cliënten 
 betrouwbare, voorspelbare, effi  ciënte en eff ectieve zorg krijgen. Maar IT kan er óók 
voor zorgen dat dat proces zo goed loopt dat de medewerkers de tijd krijgen en 
voldoende ondersteuning krijgen om met die patiënten en cliënten te praten. Dat 
ze kunnen beoordelen of een behandeling wel de goede is. Dat ze tijdig signalen 
oppakken dat er iets aan de hand is. Dat de medewerkers niet onthand zijn, maar 
ontzorgd. Zodat het proces nog beter gaat functioneren.

De goedkoopste willen zijn heeft  de wind mee. De hele constructie dwingt zorg-
instellingen om een procesorganisatie te worden. Met een steeds grotere taak voor 
IT. En daar ligt een kans voor IT. IT kan, door mee te denken en misschien zelfs wel 
door zo nu en dan tegen te denken, met betere oplossingen komen: betrouwbaar, 
voorspelbaar, effi  ciënt en eff ectief, én menselijk. Niet menselijk ten koste van het 
proces, maar menselijk ondersteund door het proces en menselijkheid die het proces 
versterkt. Zodat er straks telbaar en meetbaar minder vaak iets fout gaat, omdat we 
de medewerkers weer in hun kracht hebben gezet.
 
IT als voorvechter van de menselijkheid, zou dat niet mooi zijn?

■ Bart Stofberg is organisatieveranderaar bij Quint Wellington Redwood.

Bart Stofb erg

www.ict-zorg.eu


