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 Th e Missing Link
Ziekenhuizen zijn bij uitstek een mensen-business. Een business, want zo kijken we 
tegenwoordig naar ziekenhuizen, door en voor mensen. Patiënten komen op hun 
meest kwetsbaars binnen en worden daar opgevangen en verzorgd door vakmensen 
met oog voor mensen. Je zou kunnen zeggen dat artsen wat meer oog hebben voor 
het vak en verplegers wat meer voor de mensen.

Een ziekenhuis is dus een organisatie, waarin vakmanschap en menselijkheid ruim 
baan krijgen. Een organisatie, die zijn patiënten optimaal laat ondersteunen door 
gedreven vakmensen die ruim baan krijgen om dat te doen wat nodig is. Wat zij 
denken dat nodig is.

Maar dat is buiten de waard gerekend, lees buiten het ministerie en de verzekeraars. 
Die dwingen bij ziekenhuizen bezuinigingen af. En de ziekenhuizen volgen, zonder 
even goed na te denken. 

De traditionele aanpak is als volgt: de bezuinigingsdoelstelling wordt rechtstreeks 
vertaald naar een evenredige verlaging van budgetten. Allemaal 10% eraf. Iedere 
budgeteigenaar probeert zijn kosten te drukken. Bezuinigen op kleine dingen. Ik moet 
één keer per twee weken letterlijk een aderlating ondergaan. Sinds kort plakken ze 
daar na gedane zaken een goedkoper verbandje op. Bezuinigingen. 
Zet dat nou echt zoden aan de dijk?  Nog erger, iedereen gaat steeds meer de 80-20 
regel toepassen, waarbij 20 procent niet meer in behandeling wordt genomen en 
dus op een andere plaats overlast en kostenverhoging veroorzaakt. Suboptimaal 
denken is het, met alle voorspelbare gevolgen van dien.

Ziekenhuizen zijn ontegenzeggelijk 
klantvriendelijker geworden

De kunst is natuurlijk om het probleem vanuit de hele keten te bekijken. Als iemand 
een dag langer in het ziekenhuis blijft , komt hij misschien wel nooit meer terug. Als 
iemand iets meer aandacht krijgt, herstelt hij misschien wel veel sneller. Als we het 
vakmanschap en de menselijkheid van artsen en verplegers vergroten en optimaal 
inzetten, is er veel meer winst, pardon kostenverlaging, te behalen dan met al dat 
suboptimaal denken.

Maar wie moet dat doen? Het management van ziekenhuizen zit gevangen in dat 
suboptimale denken. Met wat MBA-cursussen erbij proberen ze van het ziekenhuis 
een Tayloriaanse potlodenfabriek te maken. Menselijkheid kost geld, vakmanschap 
wordt opgesloten in processen. En IT voert uit en maakt van alle suboptimale doel-
stellingen een samenhangend projectportfolio en een mooie doelarchitectuur. 
Daartussen zit een leegte. Daar mist een instantie die vanuit de hele keten een doel-
matig ziekenhuis ontwerpt. Daar mist de link tussen operationele procesinrichting 
en volgzame uitvoering. Die link moet er zijn, want ziekenhuizen zijn de laatste 
 jaren ontegenzeggelijk op een aantal plaatsen beter en klantvriendelijker georganiseerd. 
Wie heeft  dat gedaan? Als er zo iemand is, moeten informatiemanagement en IT er 
onmiddellijk mee gaan samenwerken. Maar wat nu als zo iemand ontbreekt? Tja 
wie anders dan informatiemanagement en IT moeten het dan doen? Linke jongens, 
die IT-ers!
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Ambities ministerie met betrekking tot e-health en zorgverbetering
In juli stuurden minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn een brief naar de Tweede Kamer met 

daarin enkele ambities voor e-health en zorginnovatie. Ze schrijven daarin:

“Wij willen dat mensen centraal staan in de zorg en dat zij zoveel mogelijk regie over hun eigen leven 

kunnen nemen. De zorg dient zich aan te passen aan mensen in plaats van mensen aan de zorg. Met 

het vervagen van de grenzen tussen cure en care willen wij dat mensen in staat worden gesteld om 

zo lang mogelijk actief te participeren in het arbeidsproces en zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. 

Wij hebben vanuit het perspectief van deze mensen een aantal domeinen geselecteerd waarbinnen 

we de inzet van e-health extra willen stimuleren, omdat wij verwachten dat de inzet van e-health in 

die domeinen de kwaliteit van leven kan verhogen.”

Vervolgens formuleren zij drie ambities:

1.  Binnen vijf jaar heeft 80 procent van de chronisch zieken (diabetes, COPD enzovoort) direct toegang 

tot bepaalde medische gegevens, waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen, en 

kan deze desgewenst gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties. Van de overige Nederlanders 

betreft dit 40 procent. Dit heeft als effect dat mensen bewuster zijn van hun eigen gezondheid en 

dat fouten in dossiers bij zorgverleners sneller gedetecteerd kunnen worden.

2.  Van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen kan 75 procent die dit wil en hiertoe in staat is, 

binnen vijf jaar zelfstandig metingen uitvoeren, veelal in combinatie met gegevensmonitoring op 

afstand door de zorgverlener. Zij kunnen zo de voortgang van hun ziektebeeld volgen en krijgen 

door de regelmatige feedback inzicht in het effect van hun gedrag op hun ziekte. Dit zal het voor 

mensen makkelijker en aantrekkelijker maken trouw te zijn aan hun therapie.

3.  Binnen vijf jaar heeft iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid om – 

 desgewenst – via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Naast 

beeldschermzorg wordt hierbij ook domotica ingezet. Dit draagt eraan bij dat mensen langer veilig thuis 

kunnen wonen.

Vier D’s
Het is een dienst die perfect past in de vier D’s, die 
volgens Engelen de zorg radicaal gaan veranderen: 
•  Democratisering: denk bijvoorbeeld aan review-

sites met beoordelingen van ziekenhuizen en 
medisch specialisten en aan de genoemde apps 
waarmee consumenten zelf data over hun gezond-
heid gaan verzamelen en beheren;

•  Digitalisering; 
•  Delocalisering: zorg verplaatst zich steeds vaker 

naar de thuissituatie; 
•  Duiten: er is een dringende noodzaak om meer 

te doen met minder en de gezondheid gaat nu 
écht een markt worden. 

Hoewel REshape naast service design ook vaak 
technologie gebruikt (vaak als binnenkomer) om zorg 
te verbeteren, zit de grootste verandering niet eens 
in die technologie zelf, denkt Engelen. “Vaak is 
ICT maar een onderdeel. Veel belangrijker is dat 
houding en gedrag van zorgverleners moeten ver-
anderen. Als je bedenkt dat pas volgend jaar bij 
ons in het Radboudumc een nieuw curriculum 
voor de studie medicijnen wordt ingevoerd, dan 
weet je dus dat het minimaal nog zeven jaar duurt 
voordat de eerste artsen aan het werk zijn en nog 
eens zeven jaar voordat ze echt wat te vertellen 
hebben.” Gelukkig ziet hij ook zorgverleners die 
weliswaar in de oude stijl zijn opgeleid, maar die 
het nieuwe gedachtengoed omarmen. Dat is hard 
nodig. “De veranderingen gaan echt sneller dan je 
denkt,” waarschuwt Engelen. “Kijk alleen maar 

naar de  innovatiebrief die minister Schippers en 
staats secretaris Van Rijn in juli naar de Tweede 
Kamer stuurden.” (Zie kader Ambities ministerie 
met  betrekking tot e-health en zorgverbetering.) 
“Ze formuleren daarin drie ambities over onder-
werpen waar we al jaren over praten, maar waarin 
we nog weinig stappen zetten. De tijd van praten is 
nu voorbij, je moet als zorginstelling nu echt aan 
de gang!”

Kom in beweging
Hij roept it-afdelingen op om in beweging te komen. 
Om het doemdenken en negativisme overboord te 
zetten. “Natuurlijk moeten ict-afdelingen kritisch 
zijn op veranderingen, dat is hun rol. Maar er zit een 
verschil tussen tegenstribbelen en meestribbelen. 
Als je vanuit een positief kritische rol meedenkt 
over hoe jouw instelling zorg kan verbeteren, ge-
bruikmakend van ICT, dan kun je echt waarde 
toevoegen. Het heeft  geen zin om te proberen vast 
te houden aan het oude. Veel it-afdelingen zijn 
 gewend om IT te beheersen in plaats van beheren; 
om volledige controle te houden. Ze zorgen voor 
stabiliteit en veiligheid van de ict-omgeving door 
zo min mogelijk te veranderen. Dat model houdt in 
de toekomst geen stand. We móeten wel veranderen. 
We kunnen anders straks onmogelijk aan de zorg-
vraag voldoen. Je kunt als ict-afdeling zelf kiezen 
of je onderdeel wilt zijn van de veranderingen, of 
dat je links en rechts ingehaald wilt worden. Als je 
jezelf niet buitenspel wilt zetten, moet je nú mee.”

In de volgende uitgaven van ICT/Zorg zal Lucien Engelen per keer ingaan op een belangrijke 
technologietrend in de zorg.


