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10 miljoen mensen chr. aandoening1

…Waarvan >50% multi-morbiditeit

Big 4: Hart- & vaatziekten, kanker, chronische luchtweg, 
diabetes

>60% totale ziektelast2

Ouder en… ongezonder?

1 Nivel Zorgregistraties eerstelijn
2 Chen et al. PLoS ONE 2018 



Ouder en… ongezonder?

• 80% van hartziekte, CVA en diabetes 
kan worden voorkomen!3

• Preventie, Leefstijl & Langdurige zorg

3 WHO Regional Committee for Europe resolution EUR/RC66/11 on an action plan for the prevention and control of noncommunicable
diseases in the WHO European Region; 2016



Druk op zorgsysteem

MedTech NL, Roland Berger
12-2014p019-020.pdf (artsenauto.nl)

https://www.artsenauto.nl/wp-content/uploads/2014/12/12-2014p019-020.pdf


Hoogwaardige, 
betaalbare en 

bemensbare zorg

Noodzaak



Kennis en Innovatie Agenda 2020-2023 Gezondheid en Zorg



Medische technologie

Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie in de medisch-specialistische zorg
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MedTech zorg

MedTechNL



Voorkomen en vroeg 
diagnosticeren

eNose

eNose Company. ScreeNose: smelling cancer early by electronic nose. (2019)



MRI-gestuurde bestraling

Bestraling precies

MR linac

Effectief behandelen 
minimale schadelast



Kunstmatige alvleesklier

Monitoren en behandelen 
in eigen omgeving

Inreda Diabetic, Goor, NL



Gepersonaliseerde Astmazorg op afstand

Monitoren en behandelen 
in eigen omgeving



• Monitoring van kind in thuissituatie 4,5

• Monitoring, video en communicatie via digitale app 

• 100% van ongecontroleerd astma correct 
geïdentificeerd door model 5

• 80% bruto vermindering zorgverbruik, 25% 
toename zelf-management & therapietrouw6

Monitoren en behandelen 
in eigen omgeving

4 van der Kamp M,  Thio BJ, Tabak M, et al. Journal of Child Healthcare 2019
5 van der Kamp M et al. BMC decision making 2020
6 van der Kamp M, Hartgerink M, Thio B, Hermens H, Tabak M. JMIR Formative research 2021



Multimorbiditeit: COPD en hartfalen, diabetes, etc.

• Real-world data monitoren in thuissituatie 
• Predictiemodellen: voorspellen ziekteverloop
• Point-of-care testen voor precision medicine
• PROactief behandelen thuis ipv reactief
• AI-ondersteunde beslisvorming voor persoonlijke 

interventies, op juiste moment en plek 
• De patiënt staat centraal, niet de aandoening

eHealth-innovaties

www.re-sample.eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under Grant Agreement No 965315.
This result reflects only the author's view and the European Commission is
not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Zorg op maat: preventie, precisie, 
personalisatie en participatie 



• Gezondheidszorg: 174 miljard in 2040 7

• Medische technologie vs. medicijnen vs. 
ICT

• 80% van tijd en energie aan logistiek, 
20% geneeskundige handelingen! 8

• Performance van medische technologie: 
gezondheidseffect afgezet tegen kosten

Medische technologie 
kostenbesparend? 

7 RIVM volksgezondheid toekomstverkenning; 8 Engelen, L., Jacobs, F. & Hulsebos, M. Augmented health(care) TM : the end of the beginning.



TECHNOLOGISCHE 
INNOVATIE

SUCCES



Geïntegreerde zorg

1. Technologie-ondersteunde zorg

1.A Technologie 1.B Klinisch doel

2. Implementatie in zorgprocessen (en 
thuissituatie)

Toegevoegde waarde
- Economisch
- Zorgdruk
- Ziektelast
- Kwaliteit

Jansen-Kosterink, PhD thesis, University of Twente, 2014



Nederland is koploper!

• Economische en maatschappelijke impact
• Verdienvermorgen vergroten: Groeiende wereldwijde 

vraag naar medische technologie



Medisch-Technologische innovaties voor de grote 
uitdagingen in onze zorg

preventie, precisie, personalisatie en participatie 

Transformatie door 

1) vroeg diagnosticeren, 

2) behandelen met minimale schade en 

3) monitoren en behandelen in thuisomgeving. 

Medische technologie: 
zorg(t) voor morgen!

Om zo Nederlanders gezond te houden, 
en 

Hoogwaardige, betaalbare en bemensbare zorg te leveren



Vragen, suggesties, ideeën?
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