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--Voorwoord-Innovatie maakt kwalitatieve zorg en welzijn makkelijker, toegankelijker en persoonlijker
Als de coronacrisis ons één belangrijke les heeft geleerd, dan is het wel deze: gezondheidszorg is dé
prioriteit. Zonder een warme zorg en een goed welzijn binnen onze maatschappij staan we nergens.
Deze prioriteit willen we dan ook vormgeven binnen het Vlaamse gezondheidsbeleid. We
implementeren de toenemende digitalisering en innovatie binnen zorg en welzijn en gebruiken dit
als krachtig instrument om een betere zorg op maat te bieden.
Samen werken we elke dag opnieuw aan een toegankelijke zorg op maat. Redenen genoeg om onder
leiding van Flanders’ Care en U-Sentric een Roadshow te organiseren waarbij we onze stakeholders,
zijnde de personen met een zorg- en/of welzijnsnood en hun omgeving, de zorg- en welzijnsactoren,
de ondernemerswereld en de kennisinstellingen, samen te laten nadenken over de uitdagingen maar
ook over de mogelijke oplossingen om drempels voor de implementatie van innovatie weg te
werken.
In dit eindrapport leest u een verslag van deze co-creatie evenals concrete aanbevelingen van en
voor de verschillende stakeholders. Ik nodig u uit om hiervan kennis te nemen en er actief mee aan
de slag te gaan in uw eigen omgeving of organisatie. Want samen gaan we misschien trager maar
komen we verder!
Ik neem vast enkele belangrijke aanbevelingen uit het rapport mee ter versterking van mijn
innovatie- en digitale strategie.
Een noodzakelijke voorwaarde om zorg op maat te kunnen realiseren, is een efficiënte digitale
gegevensdeling. Alle gegevens over de gezondheid en het welzijn van een Vlaming worden op een
voor hem of haar begrijpbare manier gedeeld. Deze gegevens moeten toegankelijk blijven voor de
zorgvrager en hij of zij moet zelf ook relevante gegevens kunnen delen met de zorg- en
hulpverleners. De zorg- en hulpverleners moeten ten alle tijden kunnen beschikken over actuele en
correcte gezondheidsinformatie die van belang is voor de continuïteit van zorg- en hulpverlening en
zijn bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Ik stel in mijn digitale strategie dan ook alles in het
werk deze legislatuur om via gegevensdeling bedrijven ook in staat te stellen om innovatieve
producten en diensten aan te bieden die helpen om onze ambitie waar te maken. Innovatie dichter
bij de zorg brengen, daarvan kunnen we allemaal de vruchten plukken. Daarom worden er in het
relanceplan van de Vlaamse Regering ook extra middelen uitgetrokken voor (een versnelling van de)
digitalisering. De digitale transformatie is een speerpunt van dat plan.
Er is tijdens de coronacrisis bv. noodgedwongen geëxperimenteerd met zorg- en hulpverlening op
afstand. Dit biedt ook perspectief voor de toekomst. Wat goed werkt, moeten we behouden. Ook
hier is gegevensuitwisseling uiteraard cruciaal om tot goede resultaten te komen. Maar het heeft
ook een impact op de arbeidsorganisatie van de zorg- en welzijnssectoren. Innovatie met een
positieve impact op de zorg- en arbeidsorganisatie heeft in de huidige situatie met een algehele
arbeidsmarkt een zeer grote meerwaarde.
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Essentieel in het creëren van deze meerwaarde is de multidisciplinaire samenwerking tussen zorgen welzijnsverleners onderling, maar ook een optimale kruisbestuiving en samenwerking tussen de
zorg- en welzijnssector enerzijds en de innovators anderzijds. Hiervoor dienen we de nodige
experimenteerruimte te voorzien.
Tot slot onthoud ik vooral dat de toekomst van gezondheidszorg er duidelijk één is vol innovatie en
digitale mogelijkheden. Door er samen in te investeren, werken we elke dag opnieuw aan een
toegankelijke zorg op maat.
Wouter Beke
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
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--Inleiding-Flanders’ Care werd opgericht in 2010 als een initiatief van de Vlaamse overheid om
zorg- en welzijnsactoren, personen met een zorgnood en hun omgeving, ondernemers
en kennisinstellingen dichter bij elkaar te brengen om door kruisbestuiving en cocreatie innovatie in zorg en welzijn te faciliteren en duurzaam te verankeren.
Flanders’ Care heeft als missie:
"Op aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg
verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren."
Om ervoor te zorgen dat kwaliteitsvolle zorg blijvend kan worden aangeboden, moet
gekeken worden welke drempels zich stellen bij het introduceren en implementeren
van innovatie in de Vlaamse zorg- en welzijnssector.
Waar liggen de drempels? Aan de hand van deze drempels kan nagedacht worden over
mogelijke oplossingen. Waar kunnen de actoren zelf op inzetten en welke
aanbevelingen kunnen er geformuleerd worden naar het beleid toe.
U-Sentric ging aan de slag in opdracht van Flanders’ Care om een antwoord te geven op
deze vragen.

Doel van dit project
1. Flanders’ Care wil in navolging van de “Roadshow van 2015” opnieuw de voornaamste
stakeholders in het zorg- en welzijnsecosysteem, namelijk de ondernemers, de
zorgverstrekkers, de cliënten en personen met een zorgnood en hun omgeving
raadplegen om na te gaan welke nieuwe of meer aangepaste
samenwerkingsvoorstellen kunnen ontwikkeld worden om innovatie in de zorg- en
welzijnssector te introduceren en te verankeren.
2. Het doel van deze “Roadshow“ is de overheid strategisch te ondersteunen om
innovatie binnen gezondheid en welzijn te stimuleren.
3. Welke zijn de hindernissen die de stakeholders in het ecosysteem ondervinden om
innovatie in de zorg- en welzijnssector te implementeren. Wat zijn de drempels ? Wat
zijn de oplossingen?
U-Sentric werd gevraagd deze opdracht uit te voeren in navolging van de eerdere Flanders
Care Roadshow van 2015.
© U-Sentric
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U-Sentric werd gevraagd door Flanders’ Care om samen met experten uit het veld te
kijken naar de bestaande problemen en drempels om vervolgens na te denken over
mogelijke oplossingen. Het doel is om aan het einde van de rit duidelijke aanbevelingen
aan de beleidsmakers en aan de actoren te kunnen voorleggen.

Aanpak
De aanpak van dit project was 3-ledig:
1. Er werden 11 interviews gehouden met personen die een lange termijn visie
hebben op de zorg-en welzijnssector en de ondernemerswereld die in deze
sector actief is. Dit zorgde ervoor dat we een dieper overzicht verkregen van de
huidige problemen, remmingen, moeilijkheden, ... die innovatieve projecten in
de Vlaamse zorg- en welzijnssector in de weg staan. Deze opsomming van
mogelijke problemen werd naar een aantal drempels vertaald (voor meer
toelichting over de drempels, zie pagina 6).
2. Deze drempels waren de basis om mee aan de slag te gaan in co-creatie
workshops. De deelnemers aan deze workshops werden zorgvuldig
geselecteerd. Er werd gezorgd voor een evenwichtige vertegenwoordiging van
innovatie-experten, ondernemers actief in de zorg- en welzijnssector en
vertegenwoordigers uit het zorg- en welzijnsveld zelf.
Deze deelnemers bogen zich in kleine teams over de voorgelegde drempels en
brachten mogelijke oplossingen aan.
3. Als laatste werd een afsluitende workshop gehouden met de
koepelorganisaties uit zorg- en welzijnssector en uit de ondernemerswereld. De
bedoeling was deelnemers te informeren over de oplossingen voorgesteld door
de “expertgroepen” en vervolgens deze oplossingen aan te vullen en/of te
valideren.
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--Interviews-Hierna worden de onderwerpen en de resultaten van de interviews toegelicht.
De interviews werden remote uitgevoerd met 11 personen die een helikoptervisie
hebben op de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Deze personen waren stakeholders uit
het ecosysteem. Zij werden geselecteerd omdat zij reeds lange tijd actief zijn in de zorgen welzijnssector, hetzij als zorg- of welzijnsactor; hetzij als ondernemer; hetzij omdat ze
een belangrijke stem hebben in de zorg- en welzijnssector; hetzij omdat ze een grote
expertise hebben die toonaangevend is.
Het interview focuste op 2 kernvragen:
●

Waar liggen volgens jou de problemen, remmingen, moeilijkheden, ... voor
innovatie binnen de zorg- en welzijnssector?

●

Waar loop je tegen aan als zorgactor/of ondernemer/of persoon met een
zorgnood?

De interviews resulteerden in een inventaris van problemen, remmingen en
moeilijkheden. Om het geheel behapbaar te maken werden deze geclusterd in een
aantal drempels. De quotes uit de interviews worden hieronder bij elke drempel
vermeld.

Drempels en onderliggende quotes
1. Bij het grote publiek ligt niemand wakker van innovatie.
Hoe kunnen we het geloof in wetenschap en innovatie bij het grote publiek (de burger)
opkrikken?
●

“Er wordt te weinig gecommuniceerd over innovatie in de zorg. Hoe kunnen we de
inspanningen en succesverhalen beter naar buiten brengen om het geloof in
wetenschap en innovatie op te krikken?”

2. Er is te weinig interoperabiliteit.
Individuele apps, portalen, wearables, abonnementen, etc. die niet compatibel zijn,
maken het voor patiënten en zorgverleners onoverzichtelijk en kostelijk.
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●

“Een groot en onoverzichtelijk aanbod van allemaal aparte apps, portalen, wearables,
abonnementen etc. die niet compatibel zijn, schrikt patiënten af.”

3. GDPR zit datadeling in de weg.
GDPR dient om data van patiënten, personen met een zorgnood en hun omgeving en
burgers te beschermen, maar toegang tot data zou helpen om innovatieve ideeën of
producten of procesinnovaties te valideren.
●

“Toegang tot data zou helpen met het valideren van ideeën. Die data zijn om goede
redenen niet zomaar toegankelijk maar dat maakt het innovatieproces wel heel wat
moeilijker.”

●

“Niet zo simpel om data te ontsluiten en zo real world evidence te verzamelen voor
bv. de werking van een nieuw medicijn.”

●

“Kader ontbreekt om ervoor te zorgen dat eindgebruiker controle houdt over de eigen
data in ruil voor services. Als eindgebruiker moet ik weten dat mijn data op een
sociaal verantwoorde manier gebruikt zullen worden en niet puur volgens een
economische logica.”

●

“Gebruik en beheer van data moet transparant gebeuren en de patiënt moet
toestemming kunnen geven of ervoor kunnen kiezen om bepaalde gegevens niet te
delen.”

●

“Patiënten/burgers zouden eigen data-kluisje moeten hebben om hun eigen data in te
bewaren en om het koppelen van data aan elkaar of aan apps toe te staan.
Privacygevoelige data afschermen per app werkt niet.”

●

“GDPR dient als bescherming van de privacy van burgers en patiënten. Het probleem
is dat data en applicatie niet van elkaar gescheiden worden en dat data delen
meestal deel uitmaakt van het business model. Hier moet creatiever mee
omgesprongen worden.”

●

“Bepaalde data niet meer delen betekent nu te vaak dat je een app helemaal niet
meer kan gebruiken.”

●

“Business model is meestal: gebruiker moet data (en controle over die data) afstaan
in ruil voor services, maar bij privacygevoelige informatie is dat een probleem.”

●

“Zogezegd zijn alle gegevens transparant en weet de cliënt alles, maar de cliënt kan
zijn eigen dossier niet eens inkijken (onder het mom "hij gaat het niet aankunnen").”

4. Infrastructuur voor dataverzameling ontbreekt.
De infrastructuur om systematisch data te kunnen vergaren en verwerken om impact
van innovatie te kunnen aantonen, ontbreekt.
© U-Sentric
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●

“Je moet systematisch data kunnen vergaren en verwerken om evidence-based te
kunnen werken en impact op structurele manier te kunnen aantonen.”

●

“Ook kleine bedrijven moeten toegang krijgen tot data, niet enkel de grote spelers.”

5. Grote, open datasets ontbreken.
Er zijn veel data nodig om patronen te ontdekken, maar ook om te valideren. Data zitten
nu te veel verspreid in aparte silo’s. Dit maakt het moeilijk om verbanden te leggen.
●

“Er zijn veel data nodig om te ontdekken, maar vooral ook om te valideren. Daarvoor
hebben we grote, open datasets nodig die we focussen op de domeinen waarin we
willen excelleren.”

●

“De data zitten vaak verspreid over meerdere databases, verdeeld in silo's wat maakt
dat het niet complex is om data te verzamelen van 1 specialist. Maar het
innovatieve/groundbreaking dat je kan bereiken door het samenvoegen van data van
verschillende bronnen is zo goed als onmogelijk.”

●

“Patiëntendata moeten beschermd worden, maar zonder toegang tot die data is het
onmogelijk om aan innovatieve AI ontwikkeling te doen. Wetgeving kan helpen om
voor research doeleinden duidelijk afgebakende "sandboxes" toe te laten, zodat data
mogen gebruikt worden voor ontwikkeling. Ziekenhuizen zouden binnen die
afgebakende context ook vlotter data ter beschikking moeten stellen. Nu is dat helaas
silo per silo.”

●

“Bepaalde kankers worden pas heel laat ontdekt (stage 3/4), maar dit zou veel vroeger
kunnen ontdekt worden door verschillende soorten data bij elkaar te brengen die
samen indicatoren kunnen zijn voor kanker.”

6. Gebruikersnoden worden te weinig in kaart gebracht. Er is geen
link tussen nood en oplossing.
Er wordt te veel vertrokken vanuit de technologie waardoor, alle goede bedoelingen ten
spijt, oplossingen niet matchen met de noden van de eindgebruikers (patiënten,
zorgverleners, enz.).
●

“Er is een neutrale tussenlaag nodig om mee te helpen ontwikkelen voor echte
gebruikersnoden. Overheden en wetenschappelijke centra kunnen helpen de noden in
kaart te brengen.”

●

“Er is veel te veel tech-push en te weinig tech-pull.”
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●

“Er wordt te weinig overlegd met de zorg- en welzijnssector zelf, met de mensen die
écht in het veld staan. Waardoor goed bedoelde initiatieven alleen maar tot frustratie
leiden (en in de kast verdwijnen of omzeild worden).”

●

“Technologieverstrekkers verkopen zich op basis van een lastenboek van een
zorginstelling.”

●

“Ideeën worden niet snel genoeg afgetoetst aan de markt. Eén behoefte vastgesteld in
één instelling, wordt onvoldoende afgetoetst in andere instellingen om te achterhalen
hoe veelvoorkomend die behoefte is.”

●

“Snel genoeg achterhalen of behoefte universeel genoeg is. Dan weet je als
ondernemer of het de investering waard is.”

7. Gebrek aan co-creatie, patiënten worden te weinig betrokken.
Patiënten, maar ook zorgverleners moeten meer betrokken worden vanaf het begin van
het ontwerpproces en moeten in co-creatie workshops mee kunnen nadenken over de
oplossingen die zij nodig hebben.
●

“Innovatieve ideeën staan vaak veel te ver van de praktijk omdat er te weinig cocreatie is met zorg- en welzijnsactoren.”

●

“Vandaag teveel technologische hoogstandjes i.p.v. proof of concept gedragen door de
zorgverleners.”

●

“Om innovatie te doen slagen, moet die vraaggericht en patiëntgericht zijn en moeten
patiënten bij het hele ontwerp- en ontwikkelingsproces betrokken worden zodat de
innovatie ook écht inspeelt op de noden van de patiënten of cliënten.”

●

“Innovatie moet in co-creatie met eindgebruikers (patiënten of zorgverleners)
gebeuren.”

8. Innovaties passen niet in het zorg- of welzijnsproces.
Arbeidsorganisatie wordt vergeten.
Een innovatie speelt vaak slechts in op een klein onderdeel van een zorg- of
welzijnsproces, maar moet wel passen in dat zorg- of welzijnsproces en bv. interageren
met de juiste platformen.
Het is ook niet de bedoeling dat de context van de zorgverleners genegeerd wordt
waardoor ze bijvoorbeeld vaak achterblijven met meer in plaats van minder
administratie.
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●

“Ondernemingen die willen innoveren in de zorg- en welzijnssector moeten zich
afvragen hoe hun innovatie past in het zorgproces en met welke bestaande
platformen ze in interactie moeten gaan. Innovatie is vaak maar een fractie in heel
het zorg- en welzijnstraject. Integratie is noodzakelijk.”

●

“De arbeidsorganisatie moet meegenomen worden bij innovaties in zorg en welzijn en
zorgmedewerkers moeten betrokken worden i.p.v. top-down veranderingen door te
duwen die de arbeidsorganisatie en work-life balance verslechteren i.p.v. verbeteren.”

9. Link tussen zorg- en welzijnssector en industrie ontbreekt.
Er is nog steeds een te hoge drempel om samen te werken. Er is nood aan meer échte
kruisbestuiving.
●

“Zorgactoren kunnen hun naam niet verbinden aan één commercieel bedrijf.
Samenwerkingen met partners worden hierdoor bemoeilijkt.”

●

“De link met de industrie is niet nauw genoeg. Het is nu een te grote drempel om
samen te werken.”

●

“Er is nood aan échte kruisbestuiving tussen industrie en zorg- en
welzijnsmedewerkers, bv. in de vorm van uitwisseling van medewerkers om elkaars
leefwereld beter te leren kennen.”

●

“Artsen zijn toekomstgericht, hebben een innovatieve mindset. De vraag is: welke
bedrijven kunnen met ons meedenken?”

●

“In Vlaanderen niet altijd kunnen of mogen samenwerken met internationale spelers;
Beslissingscentra (financiële holdings) bevinden zich niet in België.”

10.

Maturiteit van overheid, zorg- en welzijnssector en

maatschappij is te laag.
Maturiteit slaat op het feit dat de zorg- en welzijnssector vaak niet klaar is voor
innovatieve technologieën of processen. Dit geldt voor de overheid die niet klaar is om
subsidies hiervoor goed te keuren, voor de zorg- en welzijnssector zelf die - begrijpelijk te veel bezig is met de dagelijkse zorg, en ook voor patiënten en cliënten die niet altijd
over de juiste middelen of knowhow beschikken om mee te kunnen met de
nieuwigheden.
●

“Subsidiedossier afgekeurd met de boodschap: "Zorginstelling is geen bedrijf"; Zeer
afhankelijk van de personen die aanvragen moeten afwegen t.o.v. wetgeving. Open
debat nodig.”
© U-Sentric
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●

“Tech transfer entiteiten hebben niet altijd de expertise om in te schatten of een
bepaalde innovatie een meerwaarde kan hebben of niet.”

●

“Voor de pandemie waren de geesten nog niet rijp voor telegeneeskunde. Hopelijk
kunnen we verder op de beweging die in gang is gezet en verdwijnt het momentum
niet.”

●

“Burgers moeten in voldoende mate beschikken over digitale devices zoals
smartphones en voldoende digitaal vaardig zijn om mee te zijn in digitale zorg.
Vandaag moeten we daar als ziekenhuis nog vaak op inzetten en patiënten
individueel begeleiden.”

●

“Er moet extra aandacht, ondersteuning en begeleiding gaan naar de meest
kwetsbaren (denk hierbij aan mensen met een lage digitale geletterdheid of
gezondheidsgeletterdheid, personen in armoede, ...). Er mag geen gezondheidszorg
met twee snelheden ontstaan waarbij enkel diegenen die mee zijn of het kunnen
betalen gebruik kunnen maken van innovatieve technologie. Het kan niet zijn dat
burgers uit de boot vallen, elke burger heeft recht op kwaliteitsvolle zorg. Als de
overheid kiest voor digitalisering moet ze het nodige doen om de persoon met een
zorgnood hierin te ondersteunen. Individueel gebruik maken van innovatie moet wel
steeds een vrije keuze blijven.”

●

“De kwaliteit van innovaties moet gewaarborgd worden, bijvoorbeeld met een label
van de overheid.”

●

“Thuisverpleging heeft er geen belang bij en is er zeker niet voor opgeleid om sommige
patiënten thuis te gaan verzorgen bv. chemotherapie thuis i.p.v. in het ziekenhuis. In
het buitenland (NL, DE, VS, …) zijn er voorbeelden van geïntegreerde gezondheidszorg
die wel werkt.”

●

“Het ultieme doel zou moeten zijn om ziekte helemaal weg te halen waardoor mensen
ook niet meer in het ziekenhuis belanden. Mensen geloven dat dit in de toekomst
technologisch zal kunnen, maar de manier van werken in de zorg veranderen is
moeilijker.”

●

“Zorg educatie moet mee up to speed gebracht worden met de digitale revolutie die er
is. Hiervoor zijn vakken nodig die vandaag totaal ontbreken in het curriculum (hoe AI
in de praktijk werkt, hoe remote monitoring organiseren, etc.). Er wordt nog gewerkt
met handboeken van 50 jaar oud.”

●

“De hulpverleners willen hun huidige manier van werken niet loslaten, waardoor
(digitale) transformatie niet mogelijk is. Ze zien niet in dat ze in een veranderende
maatschappij leven. (Ondanks dat ze deze verwachtingen wel stellen aan hun
supermarkt/bank).”

●

“De jeugdhulpverleners vinden niet dat ze in staat moeten zijn om alle diverse apps
onder de knie te hebben, terwijl de cliënt verwacht dat de hulpverlener coach is, ook
in gebruik van apps.”
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●

“De hulpverlener heeft geen zelfvertrouwen in het gebruik van digitale toepassingen,
maar nu met corona is bewezen dat het perfect kan en dat iedereen zijn plan wel kan
trekken.”

●

“Er moet rekening gehouden worden met de medewerking en goesting van de
hulpverleners. Als zij niet meewillen dan kunnen we geen enkele transformatie
succesvol toepassen.”

●

“Voor research en innovatie is meer interesse en er zijn ook meer middelen dan voor
het implementeren van de resultaten van research en innovatie.”

●

“Artsen werken vaak en graag mee aan de proof of concept fase. De interesse om een
proof of concept voor lange tijd te blijven valideren en te certifiëren, is vaak kleiner
dan voor het testen van weer een totaal nieuw wild idee.”

11.

Verandering in de zorg- en welzijnssector gaat heel traag.

Er is nood aan change managers om veranderingen in de zorgsector in goede banen te
leiden.
●

“Het duurt 7 tot 17 jaar om veranderingen in de zorg- en welzijnssector teweeg te
brengen. Er is dus nood aan change managers om te zorgen dat de zorg- en
welzijnssector veranderingen omarmt.”

●

“Innovatie in de zorg heeft nood aan een langetermijnvisie met een kader dat
verandering mogelijk maakt.”

12.

Processen digitaliseren is verschillend van papieren flow

digitaal maken.
Digitaliseren vereenvoudigt niet altijd de administratieve processen, integendeel.
●

“Digitalisering zorgt vaak voor méér i.p.v. minder administratie achter de computer.

●

Bv. schriftje voor overdracht van zorgverlener naar zorgverlener digitaliseren betekent
dat de bazen plots kunnen meelezen, waardoor er heel anders gecommuniceerd
wordt - minder spontaan - en er veel meer tijd in kruipt en er dus minder tijd voor
zorgverlening overblijft.”

●

“De sector denkt na over hoe ze hun huidige systeem kunnen digitaliseren, maar ze
denken niet vanuit de digitale transformatie.”

●

“De IT diensten focussen zich enkel op applicaties ter ondersteuning van het personeel
en niet op applicaties ter ondersteuning van de cliënt.”

© U-Sentric
13

13.

Te weinig financiële ondersteuning voor implementatie

van innovatie.
Er gaan te weinig financiële middelen naar het valideren en effectief geïmplementeerd
krijgen van innovaties.
●

“Geen probleem om aan te tonen dat robotchirurgie de ingreep goedkoper maakt,
maar er is een enorme validatieperiode voor nodig die ook gefinancierd moet
worden. Bij innovatieprojecten moet er meer aandacht besteed worden aan validatie.
Er zijn veel tijd en middelen nodig om de juiste klinische protocols uit te werken en
pilootprojecten op te zetten voor implementatie.”

●

“Verschil in financiering algemeen ziekenhuis vs. universitair ziekenhuis. Bovendien,
een universitair ziekenhuis beschikt over veel meer middelen voor fundamenteel
onderzoek.”

●

“Er zijn subsidiemogelijkheden via bvb. ICON projecten van imec of VLAIO maar die
zijn gericht op nieuwe ontwikkelingen, prototyping etc. Er zijn weinig
financieringsmogelijkheden om nieuwe zaken te valoriseren en implementeren in een
reële context.”

●

“Als blijkt dat een nieuwe technologie waardevol is, is de weg naar een
geïmplementeerde, operationele use case bijzonder lang en duur.”

●

“In ouderenzorg is het moeilijker om tijd en middelen vrij te maken voor het effectief
implementeren van innovaties dan voor ziekenhuizen.”

●

“Zorgpersoneel is te veel bezig met de dagelijkse zorgverlening om de validatie en
implementatie van innovatieve hulpmiddelen voor hun rekening te nemen.”

●

“Technologie inzetten betekent dat zorgpersoneel bijgeschoold moet worden om die
technologie te gebruiken, maar daar is in de praktijk heel weinig ruimte voor. Er zijn
extra middelen nodig om dit wel goed te voorzien.”

●

“Budget voor ziekenhuis wordt elk jaar opnieuw berekend. Waarom niet gedurende 5
jaar een bepaald budget fixeren, in ruil voor het organiseren van experimenten met
zaken die kwaliteit van zorgverlening kunnen verhogen (en niet enkel geld opbrengen
voor het ziekenhuis in kwestie)? In het buitenland is deze formule al succesvol
toegepast. De winst die hiermee gemaakt wordt, kan voor de helft door het ziekenhuis
opnieuw geïnvesteerd worden in innovatie en voor de helft terugstromen naar de
staatskas (win-win).”

●

“Een idee uitwerken tot een bruikbaar concept dat kan ingezet worden, betekent dat
je een aantal stappen zal moeten doorlopen zoals valideren en certificeren van het
idee, en dat neemt tijd.”
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14.

Te weinig samenwerking, te kleine schaal.

Enerzijds is er soms te veel interne concurrentie en anderzijds is Vlaanderen als testbed
misschien ook veel te klein.
●

“Er zit veel knowhow bij bedrijven, we zouden nog meer partnerships moeten
aangaan.”

●

“In de ouderenzorg zijn de initiatieven te kleinschalig om echt impact te hebben.”

●

“Er wordt niet altijd even goed samengewerkt (onder het mom dat interne
concurrentie de interne markt beter maakt), terwijl we meer kunnen bereiken als we
meer samenwerken.”

●

“Vlaanderen als testbed is veel te klein. Het doel zou moeten zijn om te verkopen aan
heel de wereld.”

●

“Grotere landen doen het beter op vlak van zorginnovatie dan Vlaanderen.”

15.

Technologie vaak te complex voor de zorgcontext.

Technologie is vaak nodeloos complex en het onderhoud te arbeidsintensief. Als je in
een zorgcontext te vaak updates moet installeren of de batterij opladen dan blijft de
technologie na een tijdje ongebruikt in de kast liggen, hoe duur ook.
●

“Vermijden van al te complexe technologie die bv. regelmatig updates of regelmatig
opladen vereist, want dan blijft de technologie na een tijdje gewoon ongebruikt in de
kast liggen, hoe duur ook.”

●

“Keep it simple! Zorgverstrekkers en welzijnswerkers zijn geen software ingenieurs.”

16.

Verschillende bevoegdheidsniveaus werken elkaar tegen.

De financiële middelen komen uit verschillende beleidslagen waardoor er tegelijkertijd
klassieke en innovatieve werkwijzen ondersteund worden.

●

“Federale Overheid (RIZIV) staat in voor de kost van onze geneeskundige verzorging,
terwijl de budgetten voor o.a. preventie beheerd worden door de regionale
overheden.”

●

“Aangezien het regelgevend kader federaal is, riskeer je goed onderzoek te doen naar
de meerwaarde van een innovatieve technologie, maar achteraf het RIZIV niet te
kunnen overtuigen voor de terugbetaling hiervan.”
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●

“Het geld komt van verschillende potjes. Enerzijds gebeurd de financiering voor
klassieke methoden en anderzijds voor innovatieve methoden. Macro gezien zou het
beter zijn voor de overheid om dit te stroomlijnen.”

●

“Geïntegreerde gezondheidszorg op regionaal niveau was in Vlaanderen ook enkel
mogelijk tijdens de pandemie. Maar achteraf blijkt de regelgeving en de financiering
niet gestroomlijnd tussen de verschillende instanties. Bovendien is het financieel
model nog altijd volume gebaseerd.”

●

“Bevoegdheden zijn in België versnipperd: preventie vs. curatie, ziekenhuiswerking- vs.
ziekenhuisbouw, programmatie vs. erkenning, eerste lijn vs. tweede lijn, enz.”

17.

Financieringsmodel werkt innovatie tegen, kwaliteit

wordt te weinig beloond.
Prestatiefinanciering leidt ertoe dat ervoor dat de outcome of kwaliteit van de
behandeling te weinig of niet beloond wordt.
●

“Het ziekenhuisbreed systematisch meten en opvolgen van vitale parameters heeft
geleid tot 80% minder reanimaties. Om dit te realiseren is massaal ingezet en
geïnvesteerd in bestaffing, opleiding, devices, automatisch doorsturen naar het EPD,
intelligente dashboards en alerting etc. Een aantal diensten van het ziekenhuis
worden gefinancierd op basis van o.a. het aantal reanimaties en is er dus financieel
drastisch op achteruit gegaan. Het inzetten op innovatie en kwaliteitsverbetering
wordt dus eigenlijk financieel bestraft.”

●

“We zitten met een prestatiegerichte financiering waarin kwaliteit te weinig in kaart
wordt gebracht en te weinig wordt beloond.”

●

“We moeten evolueren naar een financieringssysteem waarbij de uitkomst van een
behandeling wordt meegenomen o.a. op basis van patiënt reported outcome
measures (PROMs) en patiënt reported experience measures (PREMs).”

●

”Er is in ziekenhuizen ongeveer 20% waste aan ondoelmatige, nodeloze testen en
behandelingen die toch gebeuren omdat ze voor het ziekenhuis geld opbrengen. Dit
geld kan beter geïnvesteerd worden in innovatie.”

●

“Prestatiegeneeskunde is alsof je je auto binnenbrengt bij de garage omdat de
remmen niet goed werken en dat je achteraf wel moet betalen terwijl de remmen nog
steeds niet in orde zijn.”
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18.

Vlaanderen zet op teveel tegelijk in.

In plaats van op alles tegelijk te willen inzetten, moet er misschien meer focus komen en
worden ingezet op enkele domeinen waar we in Vlaanderen écht goed in zijn.
●

“In plaats van op alles tegelijk in te zetten, moeten we ervoor zorgen dat we écht goed
zijn in 1 of 2 dingen. Er is te veel versnippering, te weinig focus. Don't try to boil the
ocean!”

●

“Als we de beste zijn in enkele zaken, kunnen we de rest wel importeren uit het
buitenland. Spelers uit het buitenland zullen ons dan ook opmerken en hun karretje
aanhaken.”

19.

Wetgeving en innovatie hebben een verschillend tempo.

Wetgeving in België en Vlaanderen is heel traag om innovatie toe te laten in vergelijking
met buurlanden. Innovatie gaat per definitie veel sneller, maar er is een
behoudsgezindheid die innovatie tegenhoudt.
●

“De overheid kan helpen in bepaalde sectoren om een regelluwe zone te maken, om
bepaalde zaken mogelijk te maken. (bv toegang tot data, medewerking van bepaalde
zorginstellingen).”

●

“Innovatie binnen cardiologie om hartklepoperaties via de lies te doen i.p.v. de borst
open te snijden en het hart stil te leggen werd lang niet terugbetaald. Er zijn nog
steeds quota op het aantal kleppen die zo geplaatst mogen worden, terwijl het
goedkoper is en minder complicaties met zich meebrengt en men dat in het
buitenland wel breed toegepast.”

●

“De absolute traagheid van aanpassing van wetgeving aan een veranderende context
in België/Vlaanderen is een probleem. Technologische innovatie gaat zoveel sneller
dan de logge administraties die dan maar behoudsgezind worden en regelgeving niet
of mondjesmaat aanpassen.”

●

“De bestaande regelgeving in Vlaanderen voor regelluwe ruimtes moet beter bekend
gemaakt worden.”

20.

Te weinig ruimte om te experimenteren.

Er is meer nood aan een regelluw kader waarbinnen, onder bepaalde voorwaarden,
innovatie kan worden uitgetest om, als het werkt, dit op grote schaal toe te passen en
wetgeving permanent hieraan aan te passen.
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●

“Kader nodig waarbinnen, onder bepaalde voorwaarden, zaken kunnen worden
uitgetest en geïmplementeerd om op grotere schaal te krijgen.”

●

“De pandemie heeft getoond dat het wel kàn. Op 2 weken tijd was de regelgeving rond
teleconsultatie rond terwijl dat voor Covid 6 jaar had aangesleept. Helaas is het
enthousiasme ook weer aan het afnemen en worden uitzonderingsmaatregelen weer
teruggeschroefd.”

●

“Er is te weinig ruimte voor gecontroleerd experimenteren: regelgeving tijdelijk
versoepelen zodat innovaties binnen een bepaald kader getest kunnen worden op
schaalbaarheid. Als de balans aan het einde van het experiment positief is, moet de
uitzondering wet worden.”

21.

Zorginstellingen kunnen te weinig investeren in innovatie.

Zorginstellingen kunnen niet zomaar eigen financiële middelen investeren in innovatie
want door hun maatschappelijke functie mogen ze geen impact hebben op de
economische exploitatie van innovatie.
●

“Zorginstellingen kunnen niet zomaar financiële middelen investeren in innovatie
want mogen geen impact hebben op de economische exploitatie.”

●

“In innovatieprojecten moeten de zorginstellingen expertise inbrengen en bedrijven
met geld op tafel komen, alsof bedrijven geen expertise kunnen hebben en
zorginstellingen geen geld. Zorginstellingen zouden meer moeten kunnen investeren in
hun eigen innovaties.”

●

“Innovaties in de zorg moeten economische impact kunnen realiseren, maar
zorginstellingen zitten met een maatschappelijke positie die dat tegenhoudt. Er zijn
dus investeerders nodig die ook naar maatschappelijke valorisatie kijken en niet
alleen naar economische valorisatie.”

●

“Nood aan geïntegreerde business modellen die zorg en rendement met elkaar
verzoenen en inzetten op geïntegreerde zorg en veel bredere samenwerkingen.”

●

“Zorginstellingen zouden zelf een fonds moeten uitbouwen dat wel in zorginnovatie
investeert.”
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--Co-creatie Workshops-Verloop van de co-creatie workshops
Werden begeleid door 2 moderatoren van U-Sentric.
1. Welkom en introductie (±15 minuten)
●

Dr. Carine Boonen situeert Flanders’ Care. Waarom een tweede
Roadshow, met wie, en wat zijn de verwachtingen?

●

Expert Arne Jansen van U-Sentric stelt de 21 drempels voor die geclusterd
werden op basis van de quotes uit de interviews.

2. Braindump voor alle drempels (±10 minuten)
De workshop start met een individuele oefening, waarbij elke deelnemer zijn
persoonlijke reflectie toevoegt aan de voorgestelde drempels:
●

Opschrijven op post-its en plakken onder de daarbij horende drempel: de
bedenkingen, opportuniteiten, bestaande initiatieven en eventueel wilde
oplossingen;

●

Andere drempels die nog niet op de muur hangen maar die toch gemist
worden, worden gedefinieerd en op de parking geplaatst.

3. STEMMEN

(±5 minuten)

Nadat elke deelnemer zijn opmerkingen heeft geplaatst krijgt iedere deelnemer 3
stemmen (stickers) en kan stemmen op de drempels die hij het meest
relevant/prominent/… vindt. Je kan je stem inzetten op 1, 2 of 3 drempels.
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Daarna werden de deelnemers ingedeeld in
kleinere groepjes van 3 .Deze ontvangen een
template waarbij zij de Round Robin oefening
uitvoeren.
4. Round Robin (±15 minuten)
De poster rechts geeft een idee van hoe deze oefening
visueel werd voorgesteld. De inhoud van deze poster
wordt hieronder weergegeven:

●

DREMPEL kiezen:

Welke drempel & waarom is dit een drempel?
Wat zijn de oorzaken van deze drempel?
●

OPLOSSINGEN bedenken:

Voorgestelde oplossing: mag ook een
onconventionele oplossing zijn. Stel voor. Wie
moet betrokken zijn? Op wie heeft deze
oplossing effect?
●

PROBLEEM: Waarom kan de oplossing
falen?

Leg uit wat eventueel valkuilen zijn om er een
succes van te maken.

5. PAUZE (±10 minuten)
De deelnemer ontvangen een template waarna zij de volgende opdracht krijgen:
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6. Concept Poster (±30 minuten)
De poster rechts geeft een idee van hoe deze oefening visueel
werd voorgesteld. De inhoud van deze poster wordt hieronder
weergegeven:

Uitwerken van het idee adhv het concept uit de vorige
ronde; Voorstellen aan de groep. Richten aan het beleid:
in 1 zin, wat moet het beleid doen om de oplossing
mogelijk te maken? Probeer het idee zo concreet
mogelijk uit te werken.
Vragen op de concept poster:
●

Wie moet betrokken zijn?

●

Pitch naar beleidsmakers.

●

Visualisatie van het idee.

●

Hoe zou dit kunnen falen?

●

Hoe kunnen we dit idee testen?

●

Win-win voordelen definiëren, bv.:
○

Voor patiënten betekent dit betere controle over hun revalidatieproces.

7. Presenteren van het idee/Pitch van 1 minuut - 20 minuten
●

Pitch je idee in 1 minuut.

●

Tijd voor kritische vragen (vanuit de groep en de moderatoren)

Resultaten van de workshops
Bedenkingen bij elke drempel (braindump oefening)
In wat volgt, worden de bedenkingen meegegeven die deelnemers in de workshops
genoteerd hebben bij elke drempel. Deze bedenkingen worden weergegeven in bullet
points in 3 verschillende kleuren; groen voor bevestiging, rood bij niet akkoord en zwart
voor neutrale opmerkingen. Het aantal stemmen per drempel geeft aan met welke
prioriteit deze aangepakt moet worden.

1. Bij het grote publiek ligt niemand wakker van innovatie
Hoe kunnen we het geloof in wetenschap en innovatie bij het grote publiek (de burger)
opkrikken?
Aantal stemmen: 0
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●

Onbekend = onbemind

●

Gebrek aan communicatie rond innovatieve ontwikkelingen

●

Innovatie is een buzzword. We kunnen beter spreken over verbeteringen.

●

Focus op ‘What’s in it for you?’

●

Onderscheid tussen ‘innovatie’ en logische, natuurlijke evolutie moet gemaakt worden

●

Vulgarisatie van geneeskunde

●

Hier komt verandering in: jongere generaties zijn meer mee

●

Het is zelfs omgekeerd! Het publiek begrijpt niet waarom de zorg- en welzijnssector zo achter
loopt

●

Niet akkoord! Het publiek wordt kritischer.

2. Er is te weinig interoperabiliteit.
Individuele apps, portalen, wearables, abonnementen, etc. die niet compatibel zijn,
maken het voor patiënten en zorgverleners onoverzichtelijk en kostelijk.
Aantal stemmen: 1
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●

Solid

●

Werkt verwarring in de hand

●

Vandaar het succes van Amazon; alles via één portaal

●

Gebruik maken van digitale standaarden zoals FHIR (wat staat voor Fast Healthcare
Interoperability Resources. Het is het nieuwste standaarden-framework van de internationale
HL7-organisatie)

●

Nood aan een kader en ondersteuning

●

Workarounds nodig als er geen API beschikbaar is

●

Er is toch al een lichte verbetering t.o.v. 10 jaar geleden

3. GDPR zit datadeling in de weg.
GDPR dient om data van patiënten, personen met een zorgnood en hun omgeving en
burgers te beschermen, maar toegang tot data zou helpen om innovatieve ideeën of
producten of procesinnovaties te valideren.
Aantal stemmen: 1
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●

Dat klopt! Tegenstrijdigheden alom.

●

GDPR is een extra hindernis

●

GDPR mag in vraag gesteld worden

●

GDPR kan hefboom zijn, zet burgers centraal

●

Closed loop nodig

●

Return of data naar de gebruiker

●

Er is meer duidelijkheid nodig over GDPR

●

Is dit echt zo? Misschien moeten we de burger hierover bevragen?

●

Niet akkoord: Er bestaan oplossingen om GDPR te omzeilen.

●

Niet akkoord: Kennis over GDPR ontbreekt vaak.

4. Infrastructuur voor dataverzameling ontbreekt.
De infrastructuur om systematisch data te kunnen vergaren en verwerken om impact
van innovatie te kunnen aantonen, ontbreekt.
Aantal stemmen: 2
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●

Deze drempel klopt!

●

Er is ook een gebrek aan structuur

●

Algemene kennis over data-analyse moet omhoog

●

We moeten de sociale sector meer opleiden

●

We-are-health.be

5. Grote, open datasets ontbreken.
Er zijn veel data nodig om patronen te ontdekken, maar ook om te valideren. Data zitten
nu te veel verspreid in aparte silo’s. Dit maakt het moeilijk om verbanden te leggen.
Aantal stemmen: 5
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●

Akkoord! Er zijn veel data, maar er gebeurt te weinig mee

●
●

Correct: Een overheidsinstrument + stabiele wetgeving zouden nuttig zijn
Nood aan standaardisering! Alles gebeurt vaak in vrije tekst

●

Goede software ontbreekt

●

Teveel verschillen in datasets => vereenvoudigen

●

De data zijn er, maar worden niet verbonden

●

Ze ontbreken niet; ze worden niet ontsloten!

●

Wettelijk kader voor eigendom van data ontbreekt

6. Gebruikersnoden worden te weinig in kaart gebracht. Er is geen
link tussen nood en oplossing.
Er wordt te veel vertrokken vanuit de technologie waardoor, alle goede bedoelingen ten
spijt, oplossingen niet matchen met de noden van de eindgebruikers (patiënten,
zorgverleners, enz.).
Aantal stemmen: 0

© U-Sentric
26

●

Er wordt te weinig onderzoek naar gedaan.

●

Voornamelijk een probleem van verderzetting van de richting die het in 2019, voor de
pandemie, op ging

7. Gebrek aan co-creatie, patiënten worden te weinig betrokken.
Patiënten, maar ook zorgverleners moeten meer betrokken worden vanaf het begin van
het ontwerpproces en moeten in co-creatie workshops mee kunnen nadenken over de
oplossingen die zij nodig hebben.
Aantal stemmen: 6
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●

Patiënt wordt te weinig gezien als consument/klant

●

Innovatie moet doelgericht zijn, voor en met gebruikers

●

Projectideeën ontstaan vaak niet bottom-up, terwijl er zeer goede ideeën op de werkvloer te
rapen zijn

●

Er moet sowieso meer overleg zijn met patiënten en zorgverleners

●
●

Co-creatie met patiënten als vereiste voor het krijgen van subsidies
4/10 Belgen kan digitaal niet mee (toegang tot digitale toepassingen + vaardigheden
ontbreken) => Altijd een analoog alternatief nodig

●
●

Niet vergeten om ook in te zetten op de minder mondige klanten
Er is nood aan handvatten voor de industrie voor het in contact komen met eindgebruikers

●

Co-creatie cultuur ontbreekt in het algemeen, niet enkel met patiënten

8. Innovaties passen niet in het zorg- of welzijnsproces.
Arbeidsorganisatie wordt vergeten.
Een innovatie speelt vaak slechts in op een klein onderdeel van een zorg- of
welzijnsproces, maar moet wel passen in dat zorg- of welzijnsproces en bv. interageren
met de juiste platformen.
Het is ook niet de bedoeling dat de context van de zorgverleners genegeerd wordt
waardoor ze bijvoorbeeld vaak achterblijven met meer in plaats van minder
administratie.
Aantal stemmen: 1
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●

Innovatie op het vlak van arbeidsorganisatie is ook innovatie

●

Vermijd lock-in van digitale tools, werk met open digitale standaarden

●
●

Change management wordt vergeten
Het ontbreekt heel vaak aan kennis en expertise om innovatie in de praktijk te brengen

●

Innovatie betekent ook vaak dat de zorg zich anders moet organiseren

●

We moeten niet proberen om mensen te vervangen door technologie, maar om mensen te
verlengen en te verbreden

●

Vraaggestuurd werken = voortdurend innoveren

9. Link tussen zorg- en welzijnssector en ondernemerswereld
ontbreekt.
Er is nog steeds een te hoge drempel om samen te werken. Er is nood aan meer échte
kruisbestuiving.
Aantal stemmen: 6
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●

Bedrijven zijn het niet altijd gewoon om zorg- en welzijnsorganisaties van in het begin mee te
nemen in een innovatie

●

Als zorg- en welzijnsorganisaties wel worden meegenomen in het innovatieproces, bestaat
vaak de verwachting dat ze dit gratis doen

●

Er bestaat te weinig kennis in de sociale sector over technologie en innovatie, waardoor die
vaak een negatieve connotatie hebben

●

Je moet eerst een innovatiecultuur creëren vooraleer je innovatieprojecten kan doen

●
●

Nood aan evenwaardig partnerschap in een ecosysteem waarin zorg en industrie samenwerken
Snellere valorisatie nodig van hard- en software

●
●

Link ontbreekt óók met kennisinstellingen
Nood aan een hubstructuur

●

Men ziet het gezamenlijk doel niet; ‘What’s in it for me?’

●

Dit vergt een mentaliteitsverandering

●

De link ontbreekt niet, maar de afstand is groot en er is te weinig kruisbestuiving

10.

Maturiteit van overheid, zorg- en welzijnssector en

maatschappij is te laag.
Maturiteit slaat op het feit dat de zorg- en welzijnssector vaak niet klaar is voor
innovatieve technologieën of processen. Dit geldt voor de overheid die niet klaar is om
subsidies hiervoor goed te keuren, voor de zorg- en welzijnssector zelf die - begrijpelijk te veel bezig is met de dagelijkse zorg, en ook voor patiënten en cliënten die niet altijd
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over de juiste middelen of knowhow beschikken om mee te kunnen met de
nieuwigheden.
Aantal stemmen: 2

●

Maturiteit in termen van governance structuur en personeelsmiddelen is te laag in de zorg- en
welzijnssector

●

Coördinatie is vaak moeilijk

●
●

Eerst innovatiecultuur creëren (op basis van concrete, inspirerende casussen)
Digitaal ondersteunde zorg vs. ‘fysieke’ administratieve processen

●

Maturiteit van de maatschappij is niet te laag

11.

Verandering in de zorg- en welzijnssector gaat heel traag.

Er is nood aan change managers om veranderingen in de zorgsector in goede banen te
leiden.
Aantal stemmen: 4
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●

Dit komt door de terugbetalingsstructuur

●

Infrastructuurnoden in de ouderenzorg werken innovatie tegen

●

Heeft met de cultuur in de zorg- en welzijnssector te maken

●

Nood aan een kader i.p.v. meer vertraging

●
●

Creëer een veilige omgeving voor experimenten
Corona is een kans; Tijdens de pandemie is wel een digitale transformatie ingezet

●

De zorgsector is vaak te klein en dus niet altijd even interessant voor bedrijven

●

Project managers nodig

●

De stimuli voor verandering ontbreken

●

We moeten eerst een innovatiecultuur creëren (a.h.v. concrete casussen en voorbeelden)

●

Je moet gewoon starten

12.

Processen digitaliseren is verschillend van papieren flow

digitaal maken.
Digitaliseren vereenvoudigt niet altijd de administratieve processen, integendeel.
Aantal stemmen: 2
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●

Dit is een must!

●

We moeten starten met het einddoel voor patiënten en zorgverleners

●

Nood aan systeemdenken

●

Efficiëntie van het proces meenemen en registreren

●

Samenwerkingen ontbreken

●

Analytische denkers zijn noodzakelijk, maar ontbreken vaak in een organisatie

●

Scheiding tussen data en diensten moet worden bewaakt

●

Digitaliseren ≠ innoveren

●

Digitale transformatie ≠ digitaliseren

13.

Te weinig financiële ondersteuning voor implementatie

van innovatie.
Er gaan te weinig financiële middelen naar het valideren en effectief geïmplementeerd
krijgen van innovaties.
Aantal stemmen: 7
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●

Er is géén financiële ondersteuning voor implementatie van innovatie; de oude systemen
worden gepromoot

●

Klopt, het aantal projecten voor implementatie is beperkt en sommige doelgroepen vallen uit
de boot

●

Doorstart is moeilijk door aanbestedingsdossiers en hierdoor lang wachten op financiële
gevolgen

●

Te weinig steun voor vermarkting van innovatie

●
●

Hangt samen met innovatiecultuur en innovatiebeleid
In de ouderenzorg rust een taboe op het inzetten van personeelsmiddelen voor innovatie

●

Geen incentives om efficiëntie in te bouwen

●

Monopolies en overdreven beschermen van patenten

●

Subsidieaanvragen voor projecten zijn vaak op bedrijven gericht wat ervoor zorgt dat de zorgen welzijnssector in een minder comfortabele positie zit

●

Co-financiering nodig

14.

Te weinig samenwerking, te kleine schaal.

Enerzijds is er soms te veel interne concurrentie en anderzijds is Vlaanderen als testbed
misschien ook veel te klein.
Aantal stemmen: 5
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●

Men werkt heel erg binnen de eigen 4 muren

●

Vooral in de ouderenzorg is de schaal soms te klein; het ontbreekt er aan ondernemerschap
en professionalisme

●

Inzetten op internationale initiatieven

●

Meer ondersteuning voor scale ups nodig

●

Scale up is noodzakelijk; Innovatie gedijt beter in schaalbare businesses

●

Langzaam groeien, telkens met kleine iteraties

●

Human capital vs. de wil om samen te werken

●

Projectmatig werken is nieuw in de zorg- en welzijnssector wat een must is voor implementatie
van innovatie

●

Er zijn grote verschillen in de organisatie van gezondheidszorg binnen de EU

●

Samenwerking tussen bedrijven en academische wereld moet worden aangemoedigd

●

Kennisdeling gebeurt te traag (want kennis is macht)

●

Verschillende sectoren kennen elkaar vaak niet, terwijl projecten sectoroverschrijdend zouden
kunnen of moeten zijn

15.

Technologie vaak te complex voor de zorgcontext.

Technologie is vaak nodeloos complex en het onderhoud te arbeidsintensief. Als je in
een zorgcontext te vaak updates moet installeren of de batterij opladen dan blijft de
technologie na een tijdje ongebruikt in de kast liggen, hoe duur ook.
Aantal stemmen: 4
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●

Er is meer focus nodig op User-Centered Design

●

Technologie is een middel of tool, geen doel op zich

●

Eenvoud siert (less is more)

●

Kennis van de zorgcontext bij bedrijven kan beter

●

Technologie in de zorgcontext moet (zéker) gebruiksvriendelijk zijn

●

We moeten modulair werken

●

Eerst idee, dan proces, dan functionaliteit

●

Zorgprofessionals bezitten vaak weinig IT-skills

16.

Verschillende bevoegheidsniveaus werken elkaar tegen.

De financiële middelen komen uit verschillende beleidslagen waardoor er tegelijkertijd
klassieke en innovatieve werkwijzen ondersteund worden.
Aantal stemmen: 5
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●

Te weinig samenwerking tussen de overheden waardoor innovatie wordt tegengewerkt

●

Klopt! RIZIV houdt zich bijvoorbeeld niet aan GDPR

●

We hebben een harmonisatie van de strategieën nodig

●

Meer samenwerking nodig, zorg is vaak intersectoraal

●

Systeemaanpak nodig

17.

Financieringsmodel werkt innovatie tegen, kwaliteit

wordt te weinig beloond.
Prestatiefinanciering leidt ertoe dat ervoor dat de outcome of kwaliteit van de
behandeling te weinig of niet beloond wordt.
Aantal stemmen: 5
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●

Prestatieremuneratie

●

Innovatieve technieken verminderen het aantal ‘ligdagen’, maar de financiering gebeurt op
basis van het aantal ‘ligdagen’ (value based care of episode based payment)

●

Er is geen incentive voor efficiëntiewinst

●

Financieringsmodel moet mee evolueren met de zorg, niet omgekeerd

●

Bundled Payment (of episode based payment = “terugbetaling van zorgverstrekkers op basis
van verwachte kosten voor ‘clinically-defined episodes of care’, wat het midden houdt tussen
betalen per dienstverlening aan de patiënt en betaling van een forfait per patiënt, ongeacht
hoeveel zorg/dienstverlening die nodig heeft)

●

Quality based care, cfr. mhealth pyramide

●

Besparingen in gezondheidszorg zijn een kans om het financieringsmodel te herbekijken

18.

Vlaanderen zet op teveel tegelijk in.

In plaats van op alles tegelijk te willen inzetten, moet er misschien meer focus komen en
worden ingezet op enkele domeinen waar we in Vlaanderen écht goed in zijn.
Aantal stemmen: 1
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●

Inderdaad, er is nood aan focus!

●

Er is te veel versnippering

●

VLAIO, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM), etc. hebben hier een belangrijke rol

●

Nood aan een deftige octrooienbank die advies kan verlenen

●

En toch integrale benadering behouden?

19.

Wetgeving en innovatie hebben een verschillend tempo.

Wetgeving in België en Vlaanderen is heel traag om innovatie toe te laten in vergelijking
met buurlanden. Innovatie gaat per definitie veel sneller, maar er is een
behoudsgezindheid die innovatie tegenhoudt.
Aantal stemmen: 2
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●

Wetgeving is trager dan innovatie

●

Innovatiebeleid is eerder ad hoc

●

Weinig ondersteuning (in vergelijking met Nederland) bij onduidelijkheden in wetgeving

●

Wetgeving medische hulpmiddelen is te ingewikkeld (op maat van multinationals)

●

Gaat hand in hand met experimentatie

●

Regelluwe zone tot er een match gevonden wordt tussen probleem en oplossing

20.

Te weinig ruimte om te experimenteren.

Er is meer nood aan een regelluw kader waarbinnen, onder bepaalde voorwaarden,
innovatie kan worden uitgetest om, als het werkt, dit op grote schaal toe te passen en
wetgeving permanent hieraan aan te passen.
Aantal stemmen: 3
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●

Experimenteren moet meer gestimuleerd en omkaderd worden

●

Overheid moet experimentatie meer stimuleren

●

Nadruk ligt op controle i.p.v. innovatie

●

Binnenbrengen van service design aanpak

●

Meer samenwerking is noodzakelijk

21.

Zorginstellingen kunnen te weinig investeren in innovatie.

Zorginstellingen kunnen niet zomaar eigen financiële middelen investeren in innovatie
want door hun maatschappelijke functie mogen ze geen impact hebben op de
economische exploitatie van innovatie.
Aantal stemmen: 1
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●

Zorginstellingen moeten personeel kunnen inzetten in innovatieprojecten zonder hun return
meteen te zien dalen

●

Service design i.p.v. eigen ontwikkelingen

●

Bv. project hybride gezinszorg

●

We moeten dit als sector samen doen

●

Meer financiering voor IT-infrastructuur nodig in ouderenzorg

●

Innovatiefonds nodig

●
●
●

Co-financiering meer stimuleren
Innovatiebudget vastleggen
Waarom zouden zorginstellingen niet kunnen investeren in innovatie?

●

Het is al verbeterd t.o.v. 15 jaar geleden; er gaan al meer budgetten naar innovatie in de zorg
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Resultaten van de stemronde
Zoals uit het vorige deel blijkt, worden de drempels uit de interviews bevestigd door de
deelnemers aan de workshops. In onderstaande tabel worden de resultaten van de
stemrondes opgenomen.
Hierbij de drempels gerangschikt volgens het hoogste aantal stemmen. (De drempels in
vet worden collectief beschouwd als de belangrijkste):
nr

Drempel

stem
men

1

Te weinig financiële ondersteuning voor implementatie van innovatie.

7

2

Gebrek aan co-creatie, patiënten worden te weinig betrokken.

6

3

Link tussen zorg- en welzijnssector en ondernemerswereld ontbreekt.

6

4

Grote, open datasets ontbreken.

5

5

Te weinig samenwerking, te kleine schaal.

5

6

Verschillende bevoegdheidsniveaus werken elkaar tegen.

5

7

Financieringsmodel werkt innovatie tegen, kwaliteit wordt te weinig beloond.

5

8

Verandering in de zorg- en welzijnssector gaat heel traag.

4

9

Technologie vaak te complex voor de zorgcontext.

4

10

Te weinig ruimte om te experimenteren.

3

11

Infrastructuur voor dataverzameling ontbreekt.

2

12

Maturiteit van overheid, zorg- en welzijnssector en maatschappij is te laag.

2

13

Processen digitaliseren is verschillend van papieren flow digitaal maken.

2

14

Wetgeving en innovatie hebben een verschillend tempo.

2

15

Er is te weinig interoperabiliteit.

1

16

GDPR zit datadeling in de weg.

1

17

Innovaties passen niet in het zorg- of welzijnsproces. Arbeidsorganisatie wordt
vergeten.

1

18

Vlaanderen zet op teveel tegelijk in.

1

19

Zorginstellingen kunnen te weinig investeren in innovatie.

1
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De twee drempels die geen stem kregen:
●

Bij het grote publiek ligt niemand wakker van innovatie.

●

Gebruikersnoden worden te weinig in kaart gebracht. Er is geen link tussen nood
en oplossing.

Resultaten van de workshop: Voorgestelde oplossingen
De deelnemers aan de workshops kozen vervolgens in kleine groepjes van 2 (of 3)
personen een drempel om op verder te werken. Deze keuze stond los van de collectief
vastgelegde prioriteiten. Er werd gestimuleerd om te kiezen voor de drempels met een
hoog aantal stemmen, maar deelnemers konden ook een andere drempel kiezen indien
ze meer kennis hadden over het onderwerp.
Gebruikmakend van de verschillende stappen - Round Robin en Concept Poster hebben deelnemers nagedacht over mogelijke oplossingen om deze drempels weg te
werken.
Om de samenwerking en kruisbestuiving te bevorderen, schoven de deelnemers
regelmatig door zodat op elkaars ideeën verder gewerkt kon worden.
De voorgestelde oplossingen voor de 9 gekozen drempels worden hieronder verder
toegelicht. Deze oplossingen zijn de basis voor het verder uitwerken van de
aanbevelingen. De nummering van de onderstaande drempels komt overeen met de
nummering uit de tabel op p. 42.
Drempel 1: Te weinig financiële ondersteuning voor de implementatie van
innovatie.
Het stimuleren van innovatieve ideeën krijgt vandaag ruime financiële aandacht.
Daarentegen gaan er te weinig financiële middelen naar het valideren en effectief
geïmplementeerd krijgen van innovaties. Om dit probleem op te lossen, zou de
overheid de verplichting moeten inbouwen om budgetten te voorzien voor de lange termijn
van het project. Deze budgetten worden systematisch opgenomen, wanneer het tijd is
om te valideren en te implementeren. Ondernemingen moeten hierbij een gezonde
business approach volgen en vooraf een inschatting maken over hoeveel budget ze zullen
nodig hebben voor validatie en implementatie. Subsidies hiervoor worden vrijgegeven van
zodra deze fase bereikt is. Als deze fase niet bereikt wordt, moet dit ook retroactief
negatieve gevolgen hebben voor de subsidies voor de zoektocht naar innovatieve
ideeën.
Vooropgestelde oplossingen:
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●

Stimuleren van een gezonde en toekomstgerichte business aanpak. Start met
opzetten van nieuwe manier van financiële ondersteuning bieden waarbij
verplicht bepaalde bedragen opzij worden gezet voor later.
○

Indien het project niet verder gaat, dan kan het lange termijn budget
ingezet worden voor de ondersteuning van andere/nieuwe
innovatieprojecten.

Drempel 2: Gebrek aan co-creatie, patiënten worden te weinig betrokken.
Co-creatie in de zorg- en welzijnssector is pas echt zinvol wanneer je alle stakeholders
gaande van de eindgebruiker of zijn vertegenwoordiger, zorg- en welzijnsorganisaties,
ondernemers en kennisinstellingen betrekt.
De overheid moet hierin de rol van facilitator opnemen. Er wordt verwacht van de
overheid dat zij een visie en beleid voor de toekomst ontwikkelt.
Een geslaagd innovatieproject is gestoeld op 5 parameters: een visie voor de toekomst,
een sense of urgency, financiële ondersteuning, vereiste competenties en een plan van
aanpak. Duurzame verankering van innovatie wordt gemakkelijker wanneer er van in
het begin oog is voor economische rendabiliteit.
Een innovatieproject kan falen indien er geen lead is in het project, te weinig
samenwerking of niet de juiste competenties betrokken worden in het project. Dit plan
van aanpak is iteratief en betrekt in elke fase de (juiste) stakeholders.
De voordelen voor co-creatie in de zorg- en welzijnssector voor alle stakeholders zijn
duidelijk: patiënt beter betrokken, een beter aangepast product, bedrijven hebben
rechtstreeks toegang tot de eindgebruiker, de kennisinstellingen kunnen hun kennis
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maatschappelijk inzetten en de overheid weet dat haar financiële tegemoetkomingen
goed besteed zijn.
Vooropgestelde oplossingen:
●

De overheid moet de financiële tegemoetkomingen mee afhankelijk maken van
de al of niet inzet van co-creatie of andere samenwerkingsformules.

Drempel 3: Link tussen zorg- en welzijnssector en ondernemerswereld ontbreekt.
Innovatie in de zorg- en welzijnssector is alleen nuttig als dit ook goed aansluit bij de
effectieve noden van de sector. We hebben het over innovatieprojecten waarvoor
gedeeltelijk een financiering vanuit de overheid komt. Om er voor te zorgen dat bv.
start-ups projecten kunnen bouwen op een rijke en brede expertenkennis vanuit de
zorg- en welzijnssector wordt voorgesteld dat een bepaald percentage aan financiering
voorzien wordt voor het betrekken van zorg- en welzijnsexperts (medisch personeel, zorgen welzijnsactoren, enzovoort).
Om dit te bereiken moet in de projectplanning ook voldoende time en means voorzien
worden voor het betrekken van deze experts. Op deze manier kan de expertise uit de
zorg- en welzijnssector vanaf het begin betrokken worden en vermijdt men dat
innovatie enkel vertrekt vanuit de technologie.
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Een andere mogelijke oplossing om te zorgen voor een grotere kruisbestuiving is door
de verschillende stakeholders (zorg en welzijn, kennis, innovatie) te connecteren met elkaar.
Door het betrekken van deze stakeholders in dezelfde projecten worden de
verschillende expertises samen ingezet op één doel.
Een mogelijke valkuil hier is dat de doelen van de verschillende stakeholders niet op
dezelfde lijn liggen.
Vooropgestelde oplossingen:
●

Aanreiken van experten uit de zorg- en welzijnssector (ook medische) die
openstaan voor een samenwerking met start-ups.

●

Toekenning van financiering voor experten uit de zorg- en welzijnssector gebeurt
alleen indien dit duidelijk verwerkt is in het plan van aanpak.

●

Stimuleren of zelfs verplichten van het betrekken van multidisciplinaire teams.
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Drempel 4: Grote, open datasets ontbreken.
In Vlaanderen worden er al heel wat data verzameld. Het probleem is echter dat deze
data niet makkelijk toegankelijk zijn. Bovendien ontbreekt er een wettelijk kader voor de
eigendom van al deze data. Al deze data kunnen in principe gebruikt worden voor
innovatieve doeleinden om bijvoorbeeld patronen te ontdekken of ter validatie van een
hypothese. Door de beperkte toegankelijkheid en verspreiding van de data over los van
elkaar staande platformen is het moeilijk om succesvolle innovatie te creëren.
Een mogelijke oplossing is de creatie van een burgergedreven dataplatform, waarbij de
toestemming van de burger om al dan niet het gebruik van zijn/haar data toe te laten key is.
Het burgerplatform wordt idealiter bestuurd door een onafhankelijke organisatie, die
losstaat van de overheid en die burgers ondersteunt bij het maken van beslissingen
over hun gegevens. De beschikbare data in het platform kunnen vervolgens gebruikt
worden voor onderzoek. Het is belangrijk dat dit platform betrouwbaar is, zodat
burgers er terecht kunnen met hun persoonlijke data. Het platform zal het speelveld
effenen, zorgen voor eerlijke concurrentie, en een grote pool aan rijke data opleveren
waarmee onderzoekers en ondernemers aan de slag kunnen.
Vooropgestelde oplossingen:
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●

Oprichten van een onafhankelijke organisatie die instaat voor het centrale
beheer van zorg- en welzijnsdata.

Drempel 7: Financieringsmodel werkt innovatie tegen, kwaliteit wordt te weinig
beloond.
Het huidige financieringsmodel beloont kwantiteit in plaats van kwaliteit. Bijgevolg
wordt een prestatiefinanciering in stand gehouden. Innovatieve oplossingen, die niet
beantwoorden aan de huidige regelgeving rond terugbetalings- of
subsidiëringsvoorwaarden hebben een negatieve impact op de financiering. Ze
verminderen bijvoorbeeld het aantal dagen dat een patiënt spendeert in een
zorginstelling, waardoor deze instelling minder financiering krijgt. Zorginstellingen
worden betaald wanneer ze voldoen aan de regels, niet omdat ze met hun oplossingen
de kwaliteit verhogen. Het financieringsmodel werkt dus tegen het spoedig herstel van
patiënten. De oplossing is een batterij aan stimulerende indicatoren die de kwaliteit meten.
Aan de hand daarvan kan financiering worden voorzien voor zorginstellingen die hoog
scoren op kwalitatieve zorg. Er moet goed nagedacht worden over die indicatoren, om
te vermijden dat er indicatoren betrokken worden die niet écht de kwaliteit meten.
Vooropgestelde oplossingen:
●

Verder uitzoeken welke indicatoren écht de kwaliteit van zorg en welzijn kunnen
meten en die opnemen in de voorwaarden voor financiering.

●

Enkele voorbeelden van mogelijke kwaliteitsindicatoren zijn:
○

Patiënt reported outcome measures (PROMs)

○

Patiënt reported experience measures (PREMs)
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Drempel 10: Te weinig ruimte om te experimenteren.
Om bepaalde innovaties uit te testen is er nood aan een kader waarbinnen, onder
bepaalde voorwaarden, innovatie kan worden uitgetest om, als het werkt, dit op grote

schaal toe te passen en wetgeving permanent hieraan aan te passen. Op deze manier
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kan het experimenteren meer gestimuleerd en omkaderd worden. Op dit moment ligt
de nadruk bij sommige overheden eerder op controle in plaats van op innovatie.
Een oplossing die naar voor werd gebracht is het implementeren van ‘regelluwe’ zones.
Deze zones worden afgebakend afhankelijk van de scope van een project en welk
probleem dit project hoopt op te lossen. Er wordt nagedacht over welke partijen aan
tafel moeten zitten voor het goed opstellen van deze regelluwe zones. Door dit voorstel
deel te laten uitmaken van de financieringsvoorwaarden kan de overheid misschien
minder projecten toelaten maar die wel meer ruimte geven bij het testen en
implementeren.
Problemen hieromtrent kunnen ontstaan indien er geen consensus gevonden wordt bij
de betrokken stakeholders of bij de bevoegde overheden.
Vooropgestelde oplossingen:
●

Opnemen als vereiste in projectaanvraag: Wat zou er moeten worden aangepast
in de wetgeving om implementatie goed te kunnen testen?

Drempel 13: Processen digitaliseren is verschillend van papieren flow digitaal
maken.
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Digitalisatie is meer dan papieren flows digitaliseren. Digitalisatie is een middel en geen
doel op zich. Digitalisatie gaat voorbij aan bestaande silo’s en vraagt samenwerking
tussen de verschillende stakeholders (patiënten, zorgverleners, overheden, bedrijven,
kenniscentra, …). Een gedragen digitalisatie vertrekt van de eindgebruikers (patiënten
en zorgverleners) en vraagt een onderling vertrouwen en openheid om samen te
werken.
De bedoeling kan niet langer zijn om oneindig veel digitale oplossingen te creëren die
niet met elkaar communiceren en die in plaats van het werk te vereenvoudigen, de
zorg- en welzijnsorganisatie bemoeilijken. Projecten met als doel om te digitaliseren of
nieuwe digitale oplossingen te introduceren moeten verplicht worden om vooraf een studie
te doen naar de zorg- of welzijnscontext en de bestaande tools en platformen die hierin
reeds gevestigd zijn. Oplossingen moeten zo mogelijk compatibel zijn met reeds
bestaande en goed werkende toepassingen. Het kan echter nooit de bedoeling zijn om
kost wat kost een verouderde technologie in stand te houden. Soms kan het wenselijk
zijn om nieuwe toepassingen te introduceren ook al zijn ze niet compatibel met de
bestaande technologie. Het is hierbij belangrijk een lange termijnvisie voor ogen te
houden.
Vooropgestelde oplossingen:
Overheid moet financiële tegemoetkoming mee afhankelijk maken van de aanwezigheid
van een degelijke voorstudie naar de bestaande zorg- en welzijnscontext met een
inventarisatie van hierin reeds gevestigde digitale tools en platformen en een plan voor
het hiermee compatibel maken van de eigen oplossing. Het is steeds belangrijk een
lange termijnvisie voor ogen te houden vooraleer nieuwe oplossingen voor te stellen.
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Drempel 17: Innovaties passen niet in het zorgproces. Arbeidsorganisatie wordt
vergeten.
Een innovatie speelt vaak slechts in op een klein onderdeel van een zorg- en
welzijnsproces, maar moet wel passen in het gehele zorgproces en bv. interageren met
de juiste platformen.
Het is ook niet de bedoeling dat de context van de zorgverleners en welzijnswerkers
genegeerd wordt waardoor ze bijvoorbeeld vaak achterblijven met meer in plaats van
minder administratie. Rekening houden met andere, niet voor de hand liggende
aspecten zoals innoveren op vlak van arbeidsorganisatie, is ook een manier om te
innoveren. Er is in deze sector geen incentive om een risico te nemen.
Een oplossing zou zijn dat de overheid een faciliterende rol gaat spelen om processen op
de kaart te zetten waar risicokapitaal aan vast hangt. Wanneer een initiatief toch faalt moet
dit meegenomen worden naar de toekomst: het zijn immers leermomenten. Op deze
manier wordt een aanmoediging gecreëerd om startups in de zorg- en welzijnssector uit
de grond te helpen stampen.
Vooropgestelde oplossingen:
●

Overheid schrijft tenders/aanvragen uit met als doelstelling om zorg- en
welzijnsprocessen te verbeteren, gefinancierd met risicokapitaal dat zichzelf bij
succes terugverdient

Drempel 19: Zorginstellingen kunnen te weinig investeren in innovatie.
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Zorg- en welzijnsinstellingen kunnen niet zomaar eigen financiële middelen investeren
in innovatie want door hun maatschappelijke functie mogen ze geen impact hebben op
de economische exploitatie van innovatie. Om ervoor te zorgen dat er toch innovatie
kan plaatsvinden in de zorg- en welzijnssector, moeten middelen ingezet worden om
ervoor te zorgen dat de innovaties relevant zijn (voor de zorg- en welzijnssector). Om dit
te realiseren moeten zorginstellingen en kennisinstellingen dezelfde taal spreken om
elkaars noden te begrijpen. Dit kan gebeuren door de huidige cursussen aan te passen,
de drempel om te netwerken te verlagen, en het opzetten van andere activiteiten om er
voor te zorgen dat er in zeer vroege stadia reeds sprake is van kruisbestuiving en cocreatie.
Vooropgestelde oplossingen:
●

Om ervoor te zorgen dat op lange termijn de zorg- en kennisinstellingen dezelfde
taal spreken, moeten de opleidingen (curricula) op elkaar worden afgestemd.

●

Er kan gekeken worden naar samenwerkingen tussen deze instellingen (tijdens
opleidingen) zodat er reeds in een vroeg stadium een vorm van kruisbestuiving
en co-creatie ontstaat.
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--Afsluitende Workshop-Ter voorbereiding van de afsluitende workshop werden de voorgestelde oplossingen
gegroepeerd in 6 domeinen. Deze werden één voor één overlopen waarbij de
deelnemers de kans kregen om hun feedback te geven en opmerkingen of
aanbevelingen te formuleren. Deze feedback wordt in dit hoofdstuk weergegeven. Hij
zal de basis vormen voor de definitieve concluderende aanbevelingen die in het laatste
hoofdstuk besproken worden.
Hier overlopen we de feedback geformuleerd voor de 6 domeinen. Elk domein start met
een titel en wordt verder onderverdeeld in aanbevelingen. De deelnemers konden met
een kleurencode aangeven wat hun appreciatie was voor de respectieve aanbevelingen:
●

Groen = Akkoord met de aanbeveling

●

Rood = Niet akkoord met de aanbeveling

●

Blauw = Een andere/extra aanbeveling bij dit domein formuleren.

●

Zwart = Algemene opmerking bij de aanbeveling

1. Innovatie & eindgebruikers
A. Zorg ervoor dat in elke projectoproep de vereiste wordt ingebouwd dat
de aanvragers kunnen aantonen hoe ze de eindgebruikers (en andere
stakeholders die relevant zijn in de context) zullen betrekken.
●

Projectoproepen gaat over subsidies die de Vlaamse overheid aan de industrie
wil geven. In hoeverre wordt het verplicht om als doel te hebben om alleen voor
de Vlaamse zorg te dienen; voor industrie is de Vlaamse zorgmarkt heel klein.

●

Geen versnipperde projecten, liever één geheel om onszelf niet te verliezen. Het
continueren van 1 lijn is belangrijk.

●

Synergie is belangrijk. Op lange termijn moeten de lijnen waar we aan werken
duidelijk zijn. Dan kan hier consequent op verder gebouwd worden. Veel
interessantere aanpak dan willekeurig op verschillende onderwerpen te werken.

●

Minder projecten, meer energie in de projecten die er wel zijn steken.

●

Vermijden dat er dubbel werk wordt gedaan.

●

De eindgebruiker = de markten van de hele wereld.

●

Stakeholders vaak pas op het einde betrokken binnen innovatie. Hoe betrekken
bij het formuleren van de vraag: bij een opportuniteit; bij de aanvang van een
project.
B. Zorg ervoor dat de meest kwetsbaren ook mee kunnen en dat er
bijvoorbeeld alternatieven blijven bestaan voor mensen die minder
digitaal vaardig zijn.
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●

Helemaal akkoord, maar het mag geen reden worden om zaken niet te doen;

●

Tesla model: Er zijn bepaalde zaken nodig om klein te starten en achteraf groot
uit te rollen.

●

Ik moet telkens terug gaan naar google om mijn attesten te vinden. Het
programma werd duidelijk niet onderzocht door firma/eigenaar.

●

We moeten mensen laten inlopen en ervaring opbouwen.

●

Voor ons is het een uitdaging om alle doelgroepen, dus ook de ouderen, mee te
nemen in het proces.

●

Performante gegevensdeling tussen de 1e en 2e lijn met als enige finaliteit:
burger, persoon met een zorgnood.

●

Eindgebruikers betrekken betekent ook een beetje verkennen van de markt wat
het moeilijker maakt.

2. Innovatie & samenwerking
A. Zorg ervoor dat het eenvoudiger wordt om mensen met diverse expertise,
inclusief zorg- en welzijnsmedewerkers, in een project te betrekken en dat hun
tijd op het project zo nodig wordt terugbetaald.
●

Goed dat het wordt voorzien.

●

Akkoord dat deze drempel moet worden meegenomen.

●

Een zorgverlener heeft geen tijd om hier aan mee te werken.

●

Door terugbetaling te voorzien: hoe vermijd je dat je mensen betrekt die er
alleen zijn voor het geld.

●

Opletten dat de commerciële partners niet de grote winnaars in het verhaal
zouden worden.

B. Zorg ervoor dat zorg- en welzijnspersoneel in het kader van een innovatietraject
kan worden bijgeschoold.
●

Vreemd dat het expliciet wordt gezegd. In elke innovatie moet dat er zijn. Het is
een evidentie.

●

Industrie moet moeite doen om zorg en welzijn te (blijven) betrekken.

●

Het is compleet fout dat we compleet gescheiden structuren hebben.

●

Blij met verwoording maar niet opnieuw systemen opbouwen.

C. Zorg voor het uitbouwen van een ecosysteem waarin de verschillende
stakeholders, industrie, kennisinstellingen en zorg- en welzijnssector,
evenwaardig vertegenwoordigd zijn.
●

Het bestaat al?

●

We zijn 1 systeem, we leren van elkaar.

●

Niet opnieuw systemen gaan inbouwen (gebruik maken van bestaande).

●

Er moet een ecosysteem zijn en we moeten elkaars taal leren spreken.
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D. Zorg voor uitwisselingsprogramma’s tussen zorg en welzijn, industrie en
kennisinstellingen.
●

Niet een passief ecosysteem. Is deze aanbeveling nodig als we kijken naar punt
C?

3. Innovatie & wetgeving
A. Zorg voor meer samenwerking over de bevoegdheidsniveaus heen.
●

In het begin, elkaar informeren. Vermijden dat het elkaar tegenhoudt.

●

Boutade dat men zich altijd achter de regelgeving wegsteekt.

●

Levert goed op voor alle stakeholders in het verhaal.

●

Niet wachten om tot over de grenzen heen te werken.

●

Elk bevoegdheidsniveau moet er voluit voor gaan.

●

Enkel samenwerken over bevoegdheidsniveaus is niet voldoende.

●

Aantal zaken ruimer invullen vanuit Vlaanderen.

●

Brussel is een uitdaging. Vanuit Vlaanderen kunnen we niet altijd in Brussel
opstarten. Maar we kunnen wel patiënten uit Brussel betrekken in projecten
vanuit Vlaanderen.

B. Zorg voor wetgeving die innovatie en kwaliteit beloont i.p.v. afstraft.
●

Innovatie is goed maar moet wel een meerwaarde leveren. Het is fout om in de
zorg- en welzijnssector vanuit de industrie met innovatieve dingen af te komen
die geen enkele meerwaarde bieden voor de persoon met zorgnood of zijn
hulpverleners.

●

Zorg voor wetgeving die innovatie mogelijk maakt en kwaliteit beloont.

●

Het is te kort door de bocht geformuleerd. Niet alle innovatie is kosten effectief.

●

Niet innovatie doorvoeren omdat het innovatie is.

●

Innovatie moet maatschappelijk verantwoord zijn.

●

Moet er een wetgeving rond komen? Een kader ja, een wetgeving?

●

Innovatie blijft een creatief proces en ik vraag me af of dit sowieso via wetgeving
moet geregeld worden. Projectmatige aanpak om middelen vrij te maken maar
zo weinig mogelijk beperkende regeltjes. Nieuwe wetgeving kan alles opnieuw te
zeer afbakenen en dus kansen beperken.

●

Wake-up call in een systeem waar prestatiegedreven financiering te zien is. De
rekening wordt altijd gemaakt. Dan is het soms gemakkelijker om niet te
innoveren puur om financiële redenen.

C. Maak wetgeving die experimenteren met implementatie van innovatie binnen
een regelluwe zone mogelijk maakt meer bekend.
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●

Maak meer gebruik van de sandbox structuur in de zorg- en welzijnssector in
Vlaanderen/België.

●

Focus op wat, niet hoe.

●

Kwaliteit blijft, het is duidelijk wat er moet gebeuren, etc maar HOE is niet
gespecificeerd.

●

Een soort van regelluwte die ruimte laat aan het collectief om te kijken wie wat
het beste doet. Als we regelluwte op die manier interpreteren dan ben ik
akkoord.

●

Eerst alles regelluw maken om vrij spel te hebben. Ruimte krijgen om te
innoveren wanneer je ergens botst.

4. Innovatie & financieringsmodellen
A. Zorg ervoor dat er naast de investeringen voor exploratie van innovatie
voldoende middelen gaan naar implementatie van innovatie zodat bestaande
ideeën marktrijp gemaakt en uitgerold kunnen worden.
●

Wel erkenning van andere soorten financiering, andere soorten business
modellen.

●

Elektronisch (patiënten)dossier: tijd en middelen worden niet consequent
gefinancierd. Uniform uitrollen naar alle zorgverleners. Zou een verbetering zijn,
maar in werkelijkheid niet zo evident. Wie heeft toegang tot welke gegevens?

●

Is het wel zo evident?

B. Zorg ervoor dat er meer ingezet wordt op preventie i.p.v. het zwaartepunt van de
financiering te leggen op curatieve zorg.
●

Dit is evident.

C. Stimuleer geïntegreerde gezondheidszorg.
D. Zorg voor het nastreven van een business model waarbij de kwaliteit van de
zorgverlening beloond wordt boven de kwantiteit door het verplicht inbouwen
van kwaliteitsindicatoren zoals Patiënt reported outcome measures (PROMs) en
Patiënt reported experience measures (PREMs).
●

Vlaams Instituut voor Kwaliteitszorg heeft exact deze opdracht. We moeten niet
met verschillende organisaties werken.

●

We moeten proberen om dubbel werk te vermijden.

●

Een groot probleem: personeelstekort zal ons snel dwingen naar andere vormen
van organisatie.

●

Dat zal zeer snel en zeer hard gaan, we kunnen er ons beter op voorbereiden.

●

Vrijheid om te kunnen ondernemen en flexibiliteit is er vandaag niet in de zorgen welzijnssector, en dat is absoluut noodzakelijk.
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E. Stimuleer het experimenteren met innovatie in functie van kwaliteitsverhoging
door de financiering voor een bepaalde periode te fixeren, los van prestaties.
●

Hoe ga je dat dan financieren, los van prestaties? Iets gefinancierd krijgen zonder
dat het resultaat zichtbaar is? Op welke periode ga je je baseren? Op welke
concrete cijfers?

●

In Nederland is meer aandacht voor preventieve zorg, moeten we daar naar
kijken?

●

We moeten bepaalde dingen bespreekbaar maken die op dit moment drempels
vormen en die niet helpen om innovatie te laten vooruitgaan.

5. Innovatie & data
A. Zorg ervoor dat alle data van patiënten op 1 platform worden ontsloten en dat
dit platform vertrekt vanuit de noden van de patiënt of de persoon met een
zorgnood (burgergedreven databeheer).
B. Zorg voor een onafhankelijke organisatie die dit data platform voor zorg- en
welzijnsdata beheert.
C. Zorg ervoor dat eindgebruikers (burgers en patiënten) maximale controle over
hun eigen data behouden en dat datadeling transparant verloopt.
D. Zorg ervoor dat data makkelijker toegankelijk worden voor validatie en
implementatie van innovatie, via duidelijk afgebakende ‘sandboxes’ met data die
voor onderzoek, ontwikkeling en implementatie van innovatie gebruikt mogen
worden.
Onderstaande algemene opmerking gaan over alle 4 items van innovatie en data.
●

Betrek alle beleidslagen.

●

Waarschuwen voor een fenomeen dat kan ontstaan wanneer meer en meer
platformen ontstaan waar allerlei data samenkomen van software leveranciers,
organisaties, waarbij controle en betrokkenheid van de patiënt maar zeer
miniem zal zijn.

●

Grote databank die bijna niet meer kan gebruikt worden door overheden en
kenniscentra om ze te benutten door onderzoek.

●

GDPR maakt het onmogelijk om zo'n platformen te maken. Beter gefedereerd
opbouwen om data te halen die je nodig hebt voor onderzoek of validatie.

●

FAIR data: Findable, Accessible, Interoperable, Re-Usable.

●

Aandachtig zijn bij uitdenken van dit soort zaken om te voorkomen dat we
binnen 2 jaar dezelfde discussie moeten voeren. Data delen stopt niet bij een
bepaalde grens.
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6. Innovatie & digitalisering van de zorg- en welzijnscontext
A. Zorg ervoor dat er bij digitalisering vertrokken wordt vanuit de eindgebruikers en
dat processen in functie van hun context vereenvoudigd worden.
B. Stimuleer het gebruik van internationale standaarden.
C. Maak financiering voor innovatieprojecten afhankelijk van de aanwezigheid van
een degelijke voorstudie naar de zorg- of welzijnscontext en de oplossingen en
platformen die in die context reeds gebruikt worden en waarmee geïnterageerd
moet worden.
D. Zorg ervoor dat educatie in de zorg- en welzijnssector mee is met technologische
ontwikkelingen en dat de innovatiecultuur reeds vanaf de opleiding gestimuleerd
wordt.
Onderstaande algemene opmerking gaan over alle 4 items van innovatie en digitalisering van
de zorg- en welzijnscontext.
●

Ik kan alleen maar toejuichen dat er aanbevelingen komen.

●

Vaak nog complexer maken voor de zorgverstrekker

●

Zorgen om 100% vruchten te plukken van innovatie.

●

In de zorg- en welzijnssector moeten we oppassen dat we niet worden ingehaald
door de digitalisering.

●

Er moet overal de nodige aandacht aan digitalisering besteed worden.

●

Moet in functie van hun context. Maar we lopen het risico dat we lineair gaan
innoveren (Henry Ford). Soms is een externe disruptie, zoals bij de banken,
nodig: innovatie binnenin maar door externe impuls.

●

Als je nieuwe profielen wil aantrekken: focus op design, technologie,
digitalisering.

●

Kwaliteitsvolle opleidingen buiten de huidige klassieke voorzien om vooruit te
gaan.

●

Modulaire opleidingen om zo tot combinaties te komen.

●

Niet alleen nieuwe technologieën en opleidingen maar bijvoorbeeld het
samensmelten van meerdere opleidingen die interessant zijn om gestimuleerd
te worden.
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--Concluderende aanbevelingen-Een opmerking vooraf:
Sommige aanbevelingen zijn relevant voor het beleid, andere zijn gebonden aan de eigen
keuze van de organisaties omdat het kader hiervoor reeds aanwezig is, o.a. projectteam
benoemen, investeren in innovatie, etc. Belangrijk is dat de verantwoordelijkheid steeds
gelegd wordt bij de desbetreffende partijen.
De drempels om in de zorg- en welzijnssector aan innovatie te doen, worden
samengebracht in de volgende 6 domeinen: Innovatie & Eindgebruikers, Innovatie &
Samenwerking, Innovatie & Wetgeving, Innovatie & Financieringsmodellen, Innovatie &
Data, en Innovatie & Digitalisering van de zorg- en welzijnssector.
Overkoepelend stellen we vast dat er meer focus nodig is in Vlaanderen om in te zetten
op innovatie in de zorg- en welzijnssector en dit binnen een degelijk onderbouwde
lange-termijnvisie. Hierbij is een goed evenwicht tussen maatschappelijke en
economische meerwaarde van innovatie key. Daarnaast is ook meer en betere
communicatie over innovatieve oplossingen naar het brede publiek een belangrijk
aandachtspunt.
Concluderend kunnen we stellen dat de Roadshow volgende aanbevelingen heeft
geformuleerd omtrent 6 domeinen. Sommige aanbevelingen hebben betrekking op het
beleid. Andere kunnen door de stakeholders op het terrein reeds geïmplementeerd
worden omdat ze gebonden zijn aan eigen keuzes van de actoren.

1. Innovatie & Eindgebruikers
Binnen dit domein zien we dat de noden van eindgebruikers in de zorg- en
welzijnssector te weinig in kaart worden gebracht en dat die eindgebruikers bovendien
te weinig of te laat in het innovatieproces worden betrokken.
Aanbevelingen:
●

Zorg ervoor dat in elke projectoproep de vereiste wordt ingebouwd dat de
aanvragers kunnen aantonen hoe ze de eindgebruikers (en andere stakeholders
die relevant zijn in de context) zullen betrekken;

●

Zorg ervoor dat de innovatie die door de overheid wordt gelanceerd vooraf
uitgetest is en ook echt goed werkt voor de eindgebruikers;

●

Zorg ervoor dat de meest kwetsbaren ook mee kunnen en dat er bijvoorbeeld
alternatieven blijven bestaan voor mensen die minder digitaal vaardig zijn.
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2. Innovatie & Samenwerking
Binnen dit domein zien we dat de link tussen de zorg- en welzijnssector, de industrie en
kennisinstellingen nog niet sterk genoeg is, waardoor er te weinig samenwerking,
kennisdeling, kruisbestuiving en co-creatie plaatsvindt.
Aanbevelingen:
●

Streef naar een 'quintuple aim' in de zorg- en welzijnssector: verbeteren van de
zorg, verbeteren van de gezondheidstoestand, verhogen van meerwaarde voor
de professional, realiseren van meerwaarde, sociale rechtvaardigheid en inclusie;

●

Streef naar een evenwicht tussen economische en maatschappelijke
meerwaarde;

●

Zorg ervoor dat het eenvoudiger wordt om mensen met diverse expertise,
inclusief zorg- en welzijnsmedewerkers, in een project te betrekken en dat zo
nodig hun tijd op het project kan worden terugbetaald;

●

Zorg bij de introductie van een nieuw project voor een lean projectteam van
enkele medewerkers uit verschillende relevante disciplines die van bij het begin
betrokken worden, kunnen bijsturen en opvolgen;

●

Zorg ervoor dat zorg- en welzijnspersoneel in het kader van een innovatietraject
kan worden bijgeschoold;

●

Zorg voor voldoende personeel en houdt het voor iedereen werkbaar;

●

Zorg ervoor dat er voldoende follow up en nazorg is nadat een innovatie werd
geïnstalleerd;

●

Zorg voor het uitbouwen van een ecosysteem waarin de verschillende
stakeholders, industrie, kennisinstellingen, zorg- en welzijnssector en
eindgebruikers evenwaardig vertegenwoordigd zijn;

●

Zorg voor een platform dat toelaat om projectideeën uit te wisselen met mensen
uit het werkveld en de industrie en die om te vormen tot haalbare voorstellen.

●

Zorg voor uitwisselingsprogramma’s tussen zorg en welzijn, industrie en
kennisinstellingen.

3. Innovatie & Wetgeving
Binnen dit domein zien we dat wetgeving vaak achterloopt op de realiteit en innovatie
soms zelfs tegenhoudt, bijvoorbeeld omdat de verschillende beleidsniveaus niet op
elkaar afgestemd zijn en daardoor elkaar (ongewild) tegenwerken op het terrein.
Bovendien is er te weinig ruimte om te experimenteren.
Aanbevelingen:
●

Zorg voor meer informatie-uitwisseling en samenwerking over de beleidsniveaus
heen;
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●

Zorg voor een regelgevend kader dat innovatie mogelijk maakt en kwaliteit
beloont;

●

Zorg voor meer toegankelijkheid tot het wetgevend kader dat experimenteren
met implementatie van innovatie binnen een regelluwe zone mogelijk maakt;

●

Zorg voor meer en tijdige informatie over lopende en komende projecten.

4. Innovatie & Financieringsmodellen
Binnen dit domein zien we dat veranderingen in de zorg- en welzijnssector traag
verlopen omdat de dagelijkse zorgverlening steeds voorrang krijgt op het managen van
veranderingen. Daarnaast geven een aantal zorg- en welzijnsinstellingen aan dat ze zelf
moeilijk kunnen investeren in innovatie. Ook horen we dat er in te weinig financiële
middelen gaan naar de implementatie van innovatie en dat de huidige
financieringsmodellen innovatie soms zelfs hypothekeren.
Aanbevelingen:
●

Zorg ervoor dat er naast de investeringen voor exploratie van innovatie
voldoende middelen gaan naar implementatie van innovatie zodat bestaande
ideeën marktrijp gemaakt en uitgerold kunnen worden;

●

Zorg voor een shift van innovatieprojecten naar geïntegreerde trajecten en
voorzie opvolging en evaluatie na de implementatie van innovatie;

●

Zorg ervoor dat er meer ingezet wordt op preventie in de brede zin van het
woord i.p.v. het zwaartepunt van de financiering te leggen op curatieve zorg;

●

Stimuleer geïntegreerde gezondheids- en welzijnszorg en zorg voor een uniform
elektronisch dossier dat -mits akkoord van de persoon met een zorgnood- door
alle relevante zorgverleners kan gelezen en aangevuld worden;

●

Zorg voor een netwerk van systemen voor gegevensuitwisseling die met elkaar
kunnen communiceren;

●

Zorg voor het nastreven van een business model waarbij de kwaliteit van de
zorgverlening beloond wordt boven de kwantiteit.

●

Zorg voor het verplicht inbouwen van kwaliteitsindicatoren zoals Patiënt
reported outcome measures (PROMs) en Patiënt reported experience measures
(PREMs);

●

Zorg ervoor dat kwantiteit van prestaties als financieringsnorm vervangen wordt
door kwaliteit van zorg;

●

Stimuleer het experimenteren met innovatie in functie van kwaliteitsverhoging
door de financiering voor een bepaalde periode te fixeren, los van prestaties;

●

Stimuleer ondernemerschap bij artsen en andere zorgverleners en geef hen de
vrijheid en flexibiliteit om te kunnen ondernemen.
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5. Innovatie & Data
Binnen dit domein zien we dat zowel de structuur voor dataverzameling als de
beschikbaarheid van grote open datasets ontbreken. Bovendien krijgen vele actoren het
gevoel dat GDPR, hoewel bedoeld om de gegevens van patiënten en burgers te
beschermen, datadeling en innovatie in de weg zit.
Aanbevelingen:
●

Zorg ervoor dat alle data van patiënten op 1 platform worden ontsloten en dat
dit platform vertrekt vanuit de noden van de patiënt of de persoon met een
zorgnood (burgergedreven databeheer);

●

Zorg voor een onafhankelijke organisatie die dit dataplatform voor zorg- en
welzijnsdata beheert;

●

Zorg voor FAIR data (volgens de principes van ‘findability’, ‘accessibility’,
‘interoperability’, and ‘reusability’) en zorg ervoor dat alle aangebrachte data
beantwoorden aan internationale standaarden;

●

Zorg voor gefedereerde data die je kan ophalen waar ze verzameld en beheerd
worden;

●

Zorg voor de nodige aansluiting met andere data die het welzijn en de
gezondheid kunnen beïnvloeden;

●

Zorg ervoor dat eindgebruikers (burgers en patiënten) maximale controle over
hun eigen data behouden en dat datadeling transparant verloopt;

●

Zorg ervoor dat data makkelijker toegankelijk worden voor validatie en
implementatie van innovatie, via duidelijk afgebakende ‘sandboxes’ met data die
voor onderzoek, ontwikkeling en implementatie van innovatie gebruikt mogen
worden;

●

Zorg bij dataverzameling en -beheer voor aansluiting met de European Health
Data Space.

6. Innovatie & Digitalisering van de zorg- en welzijnscontext
Binnen dit domein zien we dat al te vaak de papieren flow gedigitaliseerd wordt, zonder
voldoende rekening te houden met de zorgcontext en de arbeidsorganisatie in de zorgen welzijnssector waardoor innovaties vaak niet in het zorgproces passen. Digitalisering
is geen doel op zich maar een middel om efficiënter te werken daar waar het relevant
en nuttig is. Bovendien zien we dat er te weinig aandacht gaat naar interoperabiliteit
van innovatieve oplossingen onderling of met bestaande platformen.
Aanbevelingen:
●

Zorg ervoor dat er bij digitalisering vertrokken wordt vanuit de gebruikers en dat
processen in functie van hun context vereenvoudigd worden;
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●

Stimuleer het gebruik van internationale standaarden;

●

Maak financiering voor innovatieprojecten afhankelijk van de aanwezigheid van
een degelijke voorstudie naar de zorg- of welzijnscontext en de oplossingen en
platformen die in die context reeds gebruikt worden en of hiermee
geïnterageerd moet worden;

●

Zorg ervoor dat educatie in de zorg- en welzijnssector mee is met technologische
ontwikkelingen en dat innovatiedenken en multidisciplinariteit reeds vanaf de
opleiding gestimuleerd worden;

●

Zorg voor een modulair aanbod in de opleidingen zodat iemand met een
bepaald diploma eenvoudig een navorming kan volgen in een totaal andere
richting en dit zowel voor basisopleidingen in de zorg- en welzijnssector als voor
basisopleidingen in de technologische sector en creëer brugfuncties;

●

Zorg voor opleiding voor leidinggevenden tot op het hoogste niveau zodat ook zij
mee zijn met de opportuniteiten van digitalisering en zo de juiste strategische
beslissingen kunnen nemen voor duurzame verankering en interoperabiliteit.
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