


Programma NOZI 13 DEC ‘ 18

• 07.00 – 08.00
• 08.00 – 08.02
• 08.02 – 08.25
• 08.25 – 08.50
• 08.50 – 08.58
• 08.58 – 09.00
• 09.15 – 09.45
• 09.00 – 11.00

07.00 – 10.00

• 1 op 1 meetings 
• Welkom – Yvonne Nesselaar
• Nieuwe businessmodellen in de zorg – Jeroen Kemperman
• Het Virtuele Ziekenuis – Paul Berger
• Wat is Life Sciences & Health 010? – Barbara Kathmann
• Wrap up
• EyeOpener – Lelie Zorggroep & Thuishulp Roterdam
• 1 op 1 meetings 



Plenair programma

• Thema: Het Virtuele Ziekenhuis
Nieuwe Businessmodellen & 
Samenwerkingen in de Zorg

• Welkom
Moderator: Yvonne Nesselaar
Bekend van de radio en het ontbijt J

08.00 – 08.02



Nieuwe Businessmodellen in de Zorg 

• Het Virtuele Ziekenhuis
Nieuwe Businessmodellen in de Zorg

Jeroen Kemperman
Senior Manager Strategy 
& Business Development
Achmea, Cluster Healthcare
Zilveren Kruis

08.02 – 08.25



Zorg in de toekomst: 
Briljante businessmodellen 
om te ondernemen en 
innoveren in de zorg 

Jeroen Kemperman,  

Vandaag auteur en normaal vooral Senior Manager 
Strategie & Business Development, Zilveren Kruis                              

Site: www.wikibusinessmodels.com

2013 2014 2015

2016 2017 2018
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Inhoudsopgave

Uitdagingen om te innoveren in de zorg

Speeddaten met briljante businessmodellen die zorg thuis brengen

Behoefte aan visionairs met nieuwe businessmodellen
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Brainstormen over innovatie is leuk maar echt veranderen is ook zwaar werk

Duidelijke standaarden Gedetailleerde beschrijving 

vergoedingen

Bestaande infrastructuur en investeringen  zijn niet afgestemd op innovatieInbedding in het zorgproces



Inhoudsopgave-slide

Schaarste is een bron van innovatie…“The darkest hour is before the dawn”

Internationaal is overal gewerkt aan toegang, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. 
De focus verschilt afhankelijk van wat schaars was en is.

Vanuit gebrek aan geld
Kijk naar de baanbrekende nieuwe 

voorbeelden in Azië en Afrika!  

Vanuit gebrek aan aanbod
Kijk naar de hedendaagse integrale 

zorg in Noord Amerika!  

Vanuit gebrek aan toegang
Kijk naar de solidaire oplossingen en 

organisatievormen in Europa!  

Hoe krijgen we goede, betaalbare 
zorg voor iedereen?

Hoe krijgen we goede, 
betaalbare zorg voor iedereen?

Hoe krijgen we goede, 
betaalbare zorg voor iedereen?



Inhoudsopgave-slide

21ste eeuw: Noodzaak tot transformatie in woonvormen met vergrijzing



Inhoudsopgave-slide

21ste eeuw: Noodzaak tot transformatie in zorg en verzorging

Vergrijzing groeit hard. We 

worden elke week een weekend 

ouder maar tegelijk zijn er wel 

steeds meer welvaartziekten. 

Medische diagnose, monitoring 
en escalatie kunnen ook met e-
Health en Medische Service 
Centers thuis

Bewaking, monitoring en data-

uitwisseling is ook mogelijk 

met consumenten technologie

Medische behandelingen zijn steeds beter in het voorkomen van overlijden maar aantal chronische patiënten groeit naar 1/3e van Nederland. 
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Bron: Gupta Strategists – No Place Like Home (2016)

1. Hogere kwaliteit van leven
2. Fijnere behandeling
3. Lagere kosten

Technisch en klinisch kan 46% van de zorg en verzorging naar huis
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Inhoudsopgave

Uitdagingen om te innoveren in de zorg

Speeddaten met  briljante businessmodellen die zorg thuis brengen

Behoefte aan visionairs met nieuwe businessmodellen



Zoektocht naar briljante business modellen die laten zien hoe we nu en in 
de toekomst de doorbraken realiseren die de wereld nodig heeft.

Waar zoeken we naar?

• Organisaties die zich niet afvragen ‘hoe’ 
ze moeten concurreren maar ‘waarom’.

• Die begrijpen dat ‘charity is not scalable’ 
en de bedrijfsvoering gebruiken om het 
juiste te doen.

• … en dan is het pas briljant als er 
superieure waarde wordt gecreëerd voor 
alle betrokkenen.



1. Waarom? 
Gedreven vanuit visie 

en positionering

2. Hoe? 
Volharden in 

business model 

3. Wat? 
Waarde-creatie 
voor alle partijen

Drie uitdagingen en fasen om een briljant businessmodel te realiseren

…. En blijven vernieuwen door weer terug te gaan naar 1



Hoe voelt zo’n zoektocht naar een briljant business model?

Act 1. Waarom? Act 2. Hoe? Act 3. Wat? 



Waarom blijf je niet lekker thuis maar ga je op pad om de wereld te verbeteren?

Act 1. Waarom? Act 2. Hoe? Act 3. Wat? 



Hoe ontwikkel je een briljant businessmodel in drie aktes

Het begin: Onze sympathieke held 
wordt geconfronteerd met een 
nieuwe uitdagende situatie en 
droomt van een oplossing. 

Het midden: De held krijgt vrienden die 
helpen en ontmoet vijanden, blokkades en 
tegenslagen die het uiterste vragen van 
incasseringsvermogen en creativiteit.

Het eind: De held en de vrienden vervullen 
hun queeste, krijgen de prijs en door alles 
waar ze doorheen zijn gegaan zijn ze ook 
betere mensen geworden. 

Spanning 

ontstaat

Spanning 

groeit

Spanningdaalt

Act 1. Waarom? 
Gedreven vanuit visie 

en positionering

Act 2. Hoe? 
Volharden in 

business model 

Act 3. Wat? 
Waarde-creatie 
voor alle partijen

De seguel: opletten dat het succes wel een vervolg krijgt
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Inhoudsopgave

Uitdagingen om te innoveren in de zorg

Speeddaten met  briljante businessmodellen die zorg thuis brengen

Behoefte aan visionairs met nieuwe businessmodellen



Briljant businessmodel: Sarphati
Het aantal volgers bepaalt het verschil tussen goeroe en gek

Top 10 publieke werken:

• 1848: Maatschappij ter 
bevordering van Landbouw en 
Landontginning in Nederland

• 1852: Vereeniging voor 
Volksvlijt 

• 1853: Woningbouwvereniging 
Salerno 

• 1856: Paleis voor Volksvlijt 
• 1857: Brood- en meelfabriek 
• 1861: Nationale Hypotheekbank 
• 1863: Nederlandse Crediet- en 

Depositobank (NCDB) 
• 1864: Nederlandse Bouw 

Maatschappij  (NBM) 
• 1864: Amstel Hotel 

Maatschappij
• 1864: Bank voor Suriname



En verantwoordelijkheid en eigenaarschap net buiten de top 10 van Sarphati…
Briljant businessmodel: Algemeen Ziekenfonds Amsterdam



Briljant businesmodel: Zilverkorting, levensloop alarmering en online bestellen

Vitaal Beperkt vitaal kwetsbaar afhankelijk



Briljant businessmodel: Healthways



Briljant businessmodel: Ryhov



Briljant businessmodel: NeoKidney



Briljant businessmodel: CCN, Focus Cura en de Hartwacht
25



Het begin: Waar komt de organisatie 
vandaan en wat wil je bereiken?
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Het midden: Hoe en met wie worden 
vijanden en tegenslagen overwonnen?
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………

Het eind: Welke waardevolle verrijking 
moet dit gaan opleven voor alle betrokken? 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Spanning 

ontstaat

Spanning 

groeit

Spanningdaalt

Act 1. Waarom? Act 2. Hoe? Act 3. Wat? 

De seguel: En nu? Hoe borg je een vervolg bij succes? ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hoe ontwikkel jij een briljant businessmodel in drie aktes en borg je de sequel?



Briljante businessmodellen 
voor ondernemen en 
innoveren in de zorg 

Vragen en antwoorden

Jeroen Kemperman,  vandaag auteur en normaal  Senior 
Manager Strategie & Business Development , Zilveren Kruis                              

Site: www.wikibusinessmodels.com

2013 2014 2015

2016 2017 2018



Nieuwe Businessmodellen in de Zorg II

• Het Virtuele Ziekenhuis 
Nieuwe Businessmodellen &
Samenwerkingen in de Zorg

Paul Berger, MD, PhD, MBA
Medisch adviseur, Medisch Advies en 
Innovatie, Vaatchirurg
Zilveren Kruis - Strategie & Innovatie

08.25 - 08.50



De mens centraal in het nieuwe 
zorglandschap

Paul Berger
Vaatchirurg en Medisch Adviseur Strategie en 
Innovatie Zilveren Kruis
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De mens centraal

Gezondheid

Sociale 
activiteiten

Carrière

Wonen

OpleidingConsument
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Het zorgsysteem centraal 
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De patiënt moet weer centraal
Co-creatie

Logisch
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SickcareHealthcare



De beweging van Sickcare naar Healthcare

Willen

Behoefte van de patiënt 

Comfort, flexibiliteit en eigen regie 
zijn belangrijke drijfveren

§ Toegankelijkere zorg
§ Ziekte zo min mogelijk het 

leven laten beïnvloeden

Kunnen

Ontwikkelingen in de 
maatschappij en techniek

§ Ontwikkeling technologie en 
digitalisering gaat snel 

§ Focus op zorg en ziekte 
verschuift naar gezondheid en 
gedrag

Moeten

Waarborgen van duurzame zorg

§ Toename zorgvraag 
door groeiende patiëntenstroom

§ Krapte op arbeidsmarkt in de 
zorgsector

§ Stijgende zorgkosten
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Duurzaam zorgmodel?
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De roep om de zorg anders in te richten

Task Force Juiste Zorg op de Juiste PlekHoofdlijnenakkoorden

Focus op:
• Voorkomen van (duurdere) zorg
• Verplaatsen van zorg (dichterbij 

mensen thuis)
• Vervangen van zorg (door andere zorg 

zoals e-health)



Zorg veilig thuis: meerjaren strategie Zilveren Kruis

Deze beweging van zorg naar huis sluit aan bij de transformatie van 'de juiste zorg op de 
juiste plek'
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Zorg Veilig Thuis als uiting van Healthcare

Telemonitoring

Chemotherapie 
thuis

Thuis
hemodialyse

E-consult

Intensive 
home 
treatment

Skycare
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Resultaten op kwaliteit van zorg en leven

De kwaliteit van zorg en leven neemt nagenoeg altijd toe

Telemonitoring van chronisch hartfalen

Intensive Home Treatment (IHT)

Chemo- en immunotherapie thuis

Thuisdialyse

GGZ online 

Mijn IBDcoach

Telemonitoring bij COPD 

Luchtbrug 

Chance@Home

Transmurale zorgbrug

Zelfmanagement van antistollingsbehandeling  

65% minder patiënten die (een poging tot) zelfmoord hebben gepleegd

20% minder sterfgevallen

56% van de kankerpatiënten geeft de voorkeur aan een behandeling (deels) thuis

Resultaten van zelfmanagement verschillen niet van reguliere methoden

Online alcoholreductieprogramma leidt tot betere uitkomsten

Leidt tot een betere bloeddrukregulatie, fosfaatregulatie en cardiale verbeteringen

Behandelaar kan sneller ingrijpen bij een aanval en ervaart betere therapietrouw

28% van de patiënten ervaart minder klachten door hun ziekte

Dezelfde astmacontrole, het aantal klachtenvrije dagen, longfunctie en levenskwaliteit

Daling aantal sterftegevallen na opname met 36% (30 dagen) resp. 26% (6 maanden) 

Kleinere kans op rehospitalisatie, Lagere mortaliteit en kleinere kans op delirium
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Resultaten op kostenbesparing

Sterke daling in kosten en/of volumes

Telemonitoring van chronisch hartfalen

Intensive Home Treatment (IHT)

Chemo- en immunotherapie thuis

Thuisdialyse

GGZ online 

Mijn IBDcoach

Telemonitoring bij COPD 

Luchtbrug 

Chance@Home

Transmurale zorgbrug

Zelfmanagement van antistollingsbehandeling  

Reduceert de kosten in het ziekenhuis met 51%

52% minder ziekenhuisopnames, 57% minder verpleegdagen

Gemiddelde opnameduur 50% korter (van 34 naar 17 dagen)

Verzilveren van baten van thuisbehandeling door andere bekostiging

50% minder opnames in het ziekenhuis op jaarbasis

Luchtbrug vermindert 50% van de polibezoeken

Lagere zorgkosten door voorkomen van infecties en delier

Kostenneutraal bij voldoende opschaling

Kostenneutraal bij voldoende opschaling

Volgt 

Volgt 



Onze klanten zijn positief over 
zorg thuis

Voordelen van Zorg veilig thuis
[klantonderzoek Zilveren Kruis, 2018]

§ Regie op eigen behandeling en gezondheid
§ Kwaliteit van zorg verbetert o.a. door frequentere metingen over lange 

periode
§ Zorg wordt laagdrempeliger en toegankelijker
§ In de eigen omgeving blijven: geborgen en veilig 
§ Voorkomt ziekenhuisbezoek dat niet noodzakelijk is

NB: randvoorwaarde is dat klanten een goede uitleg 
en instructie krijgen. 



42

Blended zorgsysteem van fysiek en digitaal: Fygitaal

Traditionele zorg in ziekenhuizen en fysieke instellingenFygitale zorg

Virtueel 
Ziekenhuis
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https://youtu.be/XH1PvCtqIqc
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https://youtu.be/XH1PvCtqIqc
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Sickcare

Arts

Verpleging

Patiënt

Medische 
Devices

Bron: Gupta Strategists (2016)
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Naar Healthcare: patient centraal

Patiënt

Consumenten 
Electronica

Wijk 
verpleging

Arts

Tele-
verpleging
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SkyCare als eerste Europese Virtuele Ziekenhuis

Patiëntengroep Zorgverlener

eHealth tools

Persoonlijke 
gezondheidsdossiers

Medisch Service Centrum

Data analyse centrum

Open Source Systeem

Alle wearables kunnen worden 
ontsloten

Waarden om te meten zoals:
• Gewicht (verandering)
• Bloeddruk
• Glucose
• Hartslag (continu en bij rust)
• Hb1aC
• Cholesterol
• Creatine
• Kalium
• Troponine
• Ed.
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Telemonitoring

Intensive 
home 
treatment

Chemotherapie 
thuis

Thuis
hemodialyse

E-consult Skycare

Patiëntwaarde

Duurzaam 
zorgmodel



De mens centraal in het nieuwe 
zorglandschap

Paul Berger
Vaatchirurg en Medisch Adviseur Strategie en 
Innovatie Zilveren Kruis



Wat is Life Sciences & Health 010?

• Wat is Life Sciences & Health 010?
• Kansen voor groeimogelijkheden 
• Het team vanuit de gemeente? 
• Lancering nieuwe website!

08.50 – 08.58



LANCERING
NIEUWE 

WEBSITE!





Huiskamer van de Toekomst

• 1 op 1 meetings DEEL II - 9e verdieping
• 09.15 - 09.45 - EyeOpener

Na het Zorg Innovatie Ontbijt vindt een extra interessante 
presentatie plaats van de Praktijkcase ‘Inspirerende Business 
Modellen en Samenwerkingen’.
Locatie: The Lecture Room, 11e etage 

09.00 – 11.00



Wrap up!

Woensdag 23 januari 2019

• eHealth special ontbijt tijdens de 
Nationale eHealth week!

• 08.00 – 10.00 
• Pitches Regionale voorrondes 

Nationale Zorginnovatieprijs
• Aanmelden via de website
• Inclusief Rotterdamse eHealth Innovatie Safari 

met bezoeken aan de Digitale Poli, Rijndam Revalidatie en Oud Haven 

08.50 – 08.58




