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bepaalde waardes. Overschrijdt een patiënt die grens, 
dan kan de arts automatisch een vragenlijst laten 
versturen. Of de vraag stellen of de patiënt de laatste 
dagen zijn medicatie wel trouw heeft  ingenomen. 
Engelen: “Het mooie is dat patiënten dit soort vragen 
op een gegeven moment zelf wel zien aankomen, 
waardoor ze gestimuleerd worden hun leefstijl aan 
te passen en trouw te blijven aan de therapie.” 
 Bovendien kan de patiënt vragen of familie of 
vrienden willen meekijken. “Zo creëer je sociale druk. 
Je kunt niet meer voor je partner verbergen dat je 
niet bent gaan sporten,” geeft  Engelen als voorbeeld. 
Het is ook mogelijk om via het platform contact te 
houden met lotgenoten. “Wij hebben de ervaring met 
andere patiëntenplatforms dat lotgenotencontact 
ontzettend veel steun geeft . Patiënten zijn immers 
de ervaringsdeskundigen met een bepaalde ziekte. 
Zij kunnen via Hereismydata/Digital Health Suite 
onderling tips en ervaringen uitwisselen.” 

De technologie die in het communitydeel van het 
platform wordt gebruikt is van Salesforce.com. 
“Zij hebben daar veel ervaring mee in commerciële 
toepassingen,” weet Engelen. “Een vertaalslag maken 
naar de zorg was enerzijds eenvoudig qua techniek 
en schaalbaarheid. Anderzijds heeft  de zorg een 
ander communicatiemodel. Dat is ook de grote 
meerwaarde van dit samenwerkingsverband tussen 
Philips, Salesforce.com en ons: door gebruik te maken 
van elkaars expertise kunnen we de ontwikkelingen 
in de zorg versnellen.”

Omslagpunt: 2015
De komende maanden wordt Hereismydata/Digital 
Health Suite klaar gemaakt voor uitrol naar 
 honderden COPD-patiënten. De andere klinische 
modules zullen binnen enkele maanden eveneens 
live zijn. Daarmee is Radboudumc precies op tijd, 
denkt Engelen. “Ik verwacht dat 2015 het ‘tipping 
point’ gaat worden in de gezondheidszorg. Ineens 
zullen er zoveel patiënten met hun eigen data bij 

een arts komen dat het niet langer te negeren valt. 
Patiënten verzamelen die data met hun eigen 
 consumentenelektronica, bijvoorbeeld in hun Apple 
health app, via een smartwatch, hartslagmeter, 
stappenteller of met apps die bijhouden hoe ver je 
hebt gerend of gefi etst. Ik verwacht dat die druk 
van buiten de zorg erg groot wordt. Ons platform 
kan die data integreren en in de juiste, klinische 
context plaatsen. Want dat is natuurlijk wel van 
belang. Aan alleen de ruwe data heeft  een patiënt 
niets. Het gaat erom dat die wordt vertaald in in-
formatie op basis waarvan hij zijn gedrag aanpast.”
Partijen buiten de zorg krijgen in dit hele spel een 
grote impact. En dat is prima, denkt Engelen. 

Hij schrijft  momenteel aan zijn vierde boek over 
de noodzakelijke veranderingen in de zorg, wat de 
titel 2015; the tipping point of health(care) krijgt. 
“Jarenlang heeft  de medische academische wereld 
gedacht dat zij de enige was die voor innovatie kon 
zorgen. Maar bedrijven als Google en Apple kunnen 
dat ook. Die hebben de laatste jaren medische kennis 
in huis gehaald. Er is zelfs al een consumenten-
toepassing waarmee je hartfi brileren kunt diag-
nosticeren, goedgekeurd door de FDA en vergoed 
door de ziektekostenverzekeraar. Het helpt niet als 
medici hun neus hiervoor ophalen, want het gebeurt 
toch. Je kunt beter de samenwerking met dat soort 
partijen zoeken. Want als jij het niet doet, dan doet 
een ander ziekenhuis het wel. Of een bedrijf van 
buiten de zorg. Ik noem dat wel de ‘Uberisering’ 
van de zorg. Dit alles gebeurt sneller dan iedereen 
denkt. Het is nu het moment om in te stappen, 
mee te doen en samen met je patiënten ervaring 
op te doen. Je kunt de wensen van patiënten niet 
langer negeren. De  tijd dat dokters bepaalden wat 
goed was voor de patiënt ligt achter ons. De patiënt 
staat aan het roer en wij zorgverleners zullen moeten 
volgen.”

Een relevante vraag

Zie hier hoe dat kan: 
sectra.com/birmingham

Hoe ga je om met de groeiende behoef-
te aan veilige overdracht van medische  
beelden en verslagen tussen zieken-
huizen?  

1 Zorg/ICT september 2014, ‘Durf te experimenteren!’ vanaf pagina 2.
2 Zorg/ICT september 2014, ‘Cloud is middel om zorgtransformatie te versnellen’ op pagina 8.
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Gezamenlijk belang
Ik heb vroeger fanatiek gehockeyd. En ik ben ook  jarenlang trainer en coach geweest 
van fanatieke teams. Zo’n teamsport is een sociaal experiment van heb ik jou daar. 
De kunst is om de verschillende individuele belangen te combineren tot één doorleefd 
gezamenlijk belang. Dat doe je niet door alle individuele belangen tegen te gaan. 
Het gaat erom een juiste balans te vinden tussen al die individuele belangen en dat 
gezamenlijke belang. Dat kan op een heleboel manieren, kijk maar naar Van Gaal 
en Hiddink.

Precies hetzelfde speelt bij ziekenhuizen. Het vinden van een werkbare balans tussen 
de verschillende belangen is bij ziekenhuizen nog veel ingewikkelder dan bij de 
meeste andere organisaties. Met name specialisten zijn vaak goed georganiseerd, 
erg mondig en, laten we eerlijk wezen, ze hebben ook best goede argumenten.

Steeds vaker wordt de strijd tussen dat gezamenlijk belang en al die individuele 
belangen gestreden in de it-arena. IT wil standaardiseren (gezamenlijk belang) en 
de specialisten willen niet mee ‘in dat keurslijf ’. Wat te doen?

De eerste mogelijkheid is mee te gaan met alle individuele wensen, zo nodig ten 
koste van het gezamenlijk belang. Als je wilt weten wat daar de gevolgen van zijn, 
moet je maar eens met de CIO van een verzekeraar praten: Een enorme wildgroei aan 
platformen, administraties en handmatige koppelingen of ontbrekende koppelingen. 
Allemaal dubbele gegevens en daardoor onbetrouwbare data. Hoge it-kosten. Vreselijk 
en zeer ongewenst. In de jaren 90 was de ellende het grootst. Ik ken verzekeraars die 
toen vier centrale relatiesystemen hadden en dertig decentrale. Internet (gezamenlijk 
belang!) en de invoering van Shared Service Centers (gezamenlijk belang!) hebben 
bijgedragen aan de oplossing van dit probleem. Teveel ruimte voor het lokale belang 
leidt tot een heleboel ellende op dit gebied. Niet doen dus.

De tweede mogelijkheid is om als IT het gezamenlijk belang te handhaven. IT als 
Polit-bureau. U begrijpt het al, ik ben er geen voorstander van. Natuurlijk zijn duide-
lijke standaards nodig, bijvoorbeeld om de digitale samenwerking tussen alle 
 afdelingen te organiseren en om de kwaliteit en integriteit van data te beschermen. 
Daar staat tegenover dat die specialisten een heleboel terecht afwijkende wensen 
hebben, vooral op hun specifi eke vakgebied. Maar doorslaan naar de andere kant is 
natuurlijk ook niet de balans die we zoeken.

Het belangrijkste argument is natuurlijk dat IT daar helemaal niet over gaat. De 
balans tussen individueel belang en gezamenlijk belang is een zaak van de Raad van 
Bestuur. Die heeft  belang bij een betrouwbare, effi  ciënte en eff ectieve organisatie 
(gezamenlijk belang) waarin de verschillende specialisten optimaal succesvol kunnen 
zijn (individueel belang). Inclusief de specialisten in menselijkheid en zorg, de 
 verpleegkundigen. 

De echte rol van IT is dus inzicht geven aan de Raad van Bestuur. Inzicht in de (on)
mogelijkheden, inzicht in de consequenties van keuzes, inzicht in nieuwe technologische 
of andere vernieuwing en inzicht in het functioneren van de ziekenhuisorganisatie. 
Zodat de Raad van Bestuur besluiten kan nemen. Die IT dan weer uitvoert. 
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