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IMPACT VAN INNOVATIEGOLVEN





“COVID 19” IS EEN ACCELERATOR DIGITALE ZORG 

̶ Test van ziekenhuiscapaciteit (IZ-bedden, 

materiaal, HR, …)

̶ Nieuwe generatie gezondheidsbewuste 

consumenten

& technisch onderlegde zorgverstrekkers

̶ Veranderd patiëntgedrag o.a.“no show”, 

“shopping”,…

̶ Tsunamie aan nieuwe medische technologie 

(Industrie 4.0)

̶ … 
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“Gezondheid is een toestand van 

volledig lichamelijk, geestelijk en 

maatschappelijk welzijn”
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DEFINITIE VAN GEZONDHEID

Hygieia, godin van de gezondheid, een dochter van Asklepios

(god van de geneeskunde en genezing) °Wikipedia



“Het primaire doel van gezondheidsbeleid is het 

maximaliseren van de gezondheid van de bevolking

binnen de grenzen van de beschikbare middelen, en 

binnen een ethisch kader dat is gebouwd op 

“rechtvaardigheids- en solidariteitsprincipes”
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Report of the Belgian EU Presidency, adopted by the EU 

Council of Ministers of Health in Dec 2010

DOEL VAN DE GEZONDHEIDSZORG



O N E . 8

°Pascal Verdonck 2007

“THE PATIENT FIRST”



ONS GEZONDHEIDSSYSTEEM “AS IS”



COMPLEX ECOSYSTEM
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“THE HEALTH IMPACT PYRAMID”

N Engl J Med 2015; 373:1748-1754



UITDAGINGEN VAN DE GEZONDHEIDSZORG
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UITDAGINGEN VAN DE GEZONDHEIDSZORG



“De toepassing van kennis en vaardigheden in 

de vorm van apparaten, medicijnen, vaccins, 

procedures en systemen die zijn ontwikkeld 

om een gezondheidsprobleem op te lossen en 

de kwaliteit van leven te verbeteren"
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GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE



(Rode) BioTech, is het gebruik van levende systemen 

(cellen, biomoleculaire processen) om technologieën 

en producten te ontwikkelen om mensen te helpen en 

te genezen (° Bio 2020)

Digitale gezondheid  Het Europees Patiëntenforum

definieert het als gezondheidszorgpraktijken die 

worden ondersteund door elektronische processen en 

communicatie (° EPF 2020))

MedischeTechnologie
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GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
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Medische hulpmiddelen waaronder chirurgische 

instrumenten, implantaten, actieve hulpmiddelen 

en actieve implantaten

In-vitro diagnostica  inclusief zelftest, bed

en laboratorium testapparatuur

“Embedded” of “stand-alone” software

MEDISCHE TECHNOLOGIE



VISIE
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°Philips

GEZONDHEIDSCONTINUUM



WAARDE GEDREVEN ZORG
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° Perspectives in Healthcare in a joint publication ,Global Center 

for Health Innovation in Cleveland,.



HET LICHAAM IS EEN NETWERK

°Imec

Wearables & insideables

Smart phones & tablets 



°AZMM

EEN ZORGINSTELLING IS EEN NETWERK
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GECONNECTEERDE ZORG
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Interventiecentrum met commando toren: 

patiëntstroombeheer voor efficiënte en veilige toegang en zorg 

voor patiënten intra & extra muros (ketenzorg)

ZIEKENHUIS VAN MORGEN





Value Based Health Care: Nood aan data verbinding tussen de verschillende zorgactoren in de zorgketen

MHEALTH 
zorg via mobiel toestel 

E-HEALTH
algemene gezondheidszorg via internet

Telegeneeskunde 

zorg op afstand

Digitale Therapie

Contact tussen zorgverlener en patiënt over website, e-mail of chat

BIG DATA
Artificiële Intelligentie 

AI (ML, DL,..)
Datawetenschappen

Ontrekken van kennis en inzichten uit data

Virtuele & augmented

reality

Currency Analysing Tools Support tools

Connected care: Nood aan data verbinding tussen de verschillende zorgactoren in de zorgketen

°Pascal Verdonck,Guylian Stevens 2020

Integrated care: nood aan data verbinding tussen de verschillende zorgactoren in de zorgketen



STANDPUNT 25 VAN KVAB - 2014
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PATENTEN MEDISCHE TECHNOLOGIE



TRENDS & INNOVATIES IN GEZONDHEIDSZORG
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GEZONDHEIDSZORGTRANSFORMATIE

“4 P’s of the new medicine”
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ZORGTOEKOMST: “SENSOREN & DATA”



Digitaliseren

& 

Automatiseren

Mobiele

gezondheid

Data

TECHNOLOGIE IS DE DRIJVENDE KRACHT

°Pascal Verdonck 2017



Lean

&

Automatisatie

Connected 

Care
Geïntegreerde

Zorg

TECHNOLOGIE IS DE DRIJVENDE KRACHT



Mobiele

gezondheid

TECHNOLOGIE IS DE DRIJVENDE KRACHT



MOBIELE GEZONDHEID



̶ 2015: 20 e-health acties gelanceerd in e-health roadmap

̶ 2016: 24 projecten geselecteerd uit 98 ingediende projecten

̶ 2018: start validatiepyramide

̶ 2019: mhealth Belgium platform gaat life
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MHEALTH BELGIUM



M1

̶ CE Markering

̶ Applicatie & moederbedrijf dienen in 

overeenstemming te zijn met GDPR

̶ Notificatie bij het FAGG

M2

̶ Interoperabel met andere mobiele 

applicaties & ICT-toepassingen 

binnen de gezondheidszorg en e-

health platform (risicobeoordeling)

M3

̶ Sociaal-economische meerwaarde 

en positief advies Riziv
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MHEALTH BELGIUM



MOVEUP COACH

̶ Via de moveUP Coach App ontvangen 

patiënten een gepersonaliseerde 

behandeling en revalidatie bij een knie-

of heupprothese, zowel voor als na de 

operatie. 

̶ Zorg professionals (kinesitherapeut, arts) 

krijgen inzichten en controle over de 

behandeling van hun patiënten om zo op 

een efficiënte manier betere resultaten te 

bekomen en een tevreden patiënt.

37



MINISTER FRANK VANDENBROUCKE °2020
In de voorziene update van het actieplan wordt daarom ook een cluster 

telegeneeskunde opgenomen.

Een kader waarin telegeneeskunde breder kan worden geïntegreerd in het Belgisch 

zorgsysteem, inclusief mogelijkheden inzake tegemoetkoming, zal ontwikkeld worden:

Het gaat hierbij in eerste instantie over de domeinen

(1) teleconsultaties tussen patiënt en zorgverlener

(2)  telemonitoring en mobiele applicaties

(3) toestellen binnen een nieuw, bestaand of gewijzigd zorgproces en 

(4) tele-expertise tussen zorgverleners.

Ik zal hierbij extra aandacht besteden aan het uitwerken van een interoperabel, 

betrouwbaar, gebruiksvriendelijk platform voor raadplegingen op afstand, met de 

nodige

garanties voor privacy.



̶ Gecoördineerde ziekenhuiswet/ 

woonzorgdecreet

̶ Wet Patiëntenrechten

̶ Kwaliteitswet + uitvoeringsregels/ 

kwaliteitsdecreet

̶ GDPR + uitvoeringsregels 

̶ Adviezen GBA

̶ Wetgeving inzake eHealth + KB’s

̶ Adviezen Informatieveiligheidscomité

̶ Adviezen/ codes beroepsgroepen 

•Verordening Medische 
Hulpmiddelen + Wet Medische 
Hulpmiddelen + uitvoeringsregels

•Wetgeving inzake eHealth + KB’s

•eIDAS-verordening

•Geharmoniseerde standaarden 
(privacy & security)

•Wetgeving intellectuele 
eigendomsrechten 

UITDAGINGEN MOBIELE GEZONDHEID

°Julie Hantson2020



Artificiële

Intelligentie

& 

Big Data

TECHNOLOGIE IS DE DRIJVENDE KRACHT



STANDPUNT 48 VAN KVAB - 2017



“Big Data is the capacity to search, aggregate and crossreference

large data sets” (Boyd & Crawford).

Het “Big Data”-ecosysteem bestaat uit vijf componenten: 

(1) Gegevenscreatie

(2) Gegevensvergaring en –beheer

(3) Analyse en informatie-extractie 

(4) Hypothese en experiment 

(5) Besluitvorming en actie 

“Big Data” is onmiskenbaar een proces! 
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DATAWETENSCHAPPEN



VIRTUELE & AANGEVULDE REALITEIT (VR &AR)
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VAN BESCHRIJVEND NAAR VOORSPELLEND
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DATA GEDREVEN GEZONDHEIDSZORG



NULDE LIJN IS DE  “GAME CHANGER”
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G. Stevens, L. Hantson, P. Verdonck °2021



HEALTH DATA SPACE





OP WEG NAAR ONZE  “DIGITAL TWIN”
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INFORMATIE & CYBERVEILIGHEID

“Informatiebeveiliging” beveiliging voor het waarborgen van 

de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid 

van informatie

“Cybersecurity” is  de softwarematige beveiliging van het 

besturingssysteem, de bijhorende software, alsook het 

netwerk zelf tegen cybercriminaliteit
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BESPARINGEN DIGITALE TRANSFORMATIE



BESPARINGEN PER TECHNOLOGIE

Lean & automatiseren

Mobiele gezondheidszorg

Datawetenschappen



DUURZAME GEZONDHEIDSZORG



Center for
Disease
Control & 
Prevention



OVERSTERFTE 13 AUGUSTUS 2020
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GEZONDHEIDSZORG 7% 
VAN TOTALE CO2 -UITSTOOT



“Dichtbij als het kan, ver weg als het moet”

Bron: InfographicZorginstituut Nederland



BESLUIT
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PATIËNT GERICHTE GEZONDHEIDSZORG
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°EY, 2019

WAARDE GEDREVEN GEZONDHEIDSZORG



TTSH
Operations Command Centre

Nurses Manage Patients not 
Resources
BMU Resource Manager to Flow 
Manager.

ROADMAP
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TOEKOMST VAN ONS GEZONDHEIDSSYSTEEM

Investeren in infrastructuur (5G et al)
Opleiden van talent voor “de makers van de 
wereld van morgen”
Leiderschap & governance



EMPATHIE



Ghent University

@ugent

Ghent University

Prof. Pascal Verdonck
gewoon hoogleraar medische technologie 

Pascal.verdonck@ugent.be

www.ugent.be
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