


Jaaroverzicht Innovatielab 2021
Innovatie begint bij jezelf! Hoe werkt het 

innovatielab?
Bekijk de video.

Kon jij je een aantal jaren geleden voorstellen dat je de 
stress en angst voor een behandeling bij een kind kunt 
reduceren door de inzet van een VR bril? Je patiënten 
niet perse meer altijd live hoeft te zien om toch goede 
zorg te bieden? Of je het leerproces van artsen-in- 
opleiding kunt ondersteunen met augmented reality?
Ik in elk geval niet! Maar de afgelopen jaren ben 
ik steeds meer in aanraking gekomen met de 
mogelijkheden van technologie en innovatie in de zorg 
en word ik nog dagelijks geïnspireerd door de dingen 
die ik lees, zie en ervaar. Zo wordt er bijvoorbeeld 
al gewerkt aan het 3D printen van levend weefsel, 
organen en medicijnen, kunnen bionische protheses 
door de patiënt worden bestuurd via hersensignalen 
en worden zorgverleners ondersteund door Artificiële 
Intelligentie (AI) bij het bepalen van de beste 
behandeling voor hun patiënt.

 Het einde van al deze ontwikkelingen 
is gelukkig nog lang niet in zicht. De 

wereld om ons heen verandert dan 
ook razendsnel. Niet alleen door 
COVID maar natuurlijk ook door 
alle nieuwe mogelijkheden die 
technologie ons biedt en die 
een belangrijke aanjager zijn 
voor innovatie, ook binnen 
Zuyderland. Voldoende 
inspiratie dus! 

Dat is waar ik en mijn collega’s binnen het 
innovatielab ontzettend blij van worden, kansen 
zien en deze vertalen naar de praktijk.  Zo kunnen 
we onze zorgverleners en patiënten inspireren en 
ondersteunen met slimme en innovatieve oplossingen. 
Dit doen wij niet alleen, maar vooral samen met 
jullie: zorgverleners, patiënten, kennisinstellingen en 
bedrijven. Innovatie stimuleren en faciliteren is onze 
missie, zodat onze zorgverleners hun patiënten nog 
betere, persoonlijkere en toekomstbestendigere zorg 
kunnen bieden. 

‘De beste zorg, zo thuis mogelijk.’
 
In het innovatielab jaaroverzicht 2021 maak je verder 
kennis met het innovatielab, onze werkwijze en 
evenementen en lees je meer over de prachtige en 
belangrijke ontwikkelingen waar Zuyderland mee aan 
de slag is!

Namens het innovatielab team, wens ik je veel 
leesplezier toe!
 
Inge Willems, manager Innovatie Zuyderland    
 

https://vimeo.com/495170268


Bekijk de video. 

Stress en angst verlagen met 
VR bij kinderen

‘Een mooie toevoeging op onze voorbereiding, je ziet 
kinderen helemaal opleven, ze lachen en je ziet het 
comfort echt omhoog gaan’

Melissa Zwart - Sociaal pedagogisch hulpverlener

Maak kennis met het innovatielab!

LEES MEER!

BEKIJK HET ARTIKEL EN
BELUISTER HET INTERVIEW

Innovatiecoach Ruud Waulthers 
over VR

Naast een uitgebreid artikel in het
Algemeen Dagblad gaf Ruud 
Waulthers ook uitleg over het 
concept bij Radio Veronica

https://vimeo.com/667299401/2f50da3328
https://www.zuyderland.nl/innovatielab/portfolio/vr-voor-kindergeneeskunde/
https://www.linkedin.com/posts/zuyderland_ruud-waulthers-over-de-vr-bril-bij-radio-activity-6829408276099194880-NIMB


Interview met onze CIO 
Bert Pfeiffer
In de gezondheidszorg zijn steeds meer eHealth of 
IT-toepassingen beschikbaar om de zorg voor en 
ervaring van patiënten te optimaliseren. Hoe sorteert 
Zuyderland voor op het ziekenhuis van de toekomst? Lees 
hierover meer in het interview dat onze partner 
Philips hield met Bert Pfeiffer, werkzaam als Chief
Information Officer en tevens lid van de innovatieraad bij 
Zuyderland

Toekomstdag 2021

Op 20 april 2021 stond de toekomstdag in het teken van 
de digitale zorgtransformatie van Zuyderland. Voor deze 
toekomstdag zijn in een video de belangrijkste innovaties 
binnen Zuyderland op een rijtje gezet. Hier komen ook een 
aantal experimenten van het Innovatielab in voor. Deze 
digitale innovaties dragen in belangrijke mate bij aan het 
realiseren van de Zuyderland strategie: ‘De beste zorg, zo 
thuis mogelijk.’ 

Bekijk de video.

‘DE BESTE ZORG, 
ZO THUIS MOGELIJK.’ 

LEES HET INTERVIEW

https://vimeo.com/538622702/d4126731ee
https://www.philips.be/healthcare/artikelen/medisch-perspectief/blijf-het-grotere-plaatje-zien-ook-bij-kleinere-innovaties?origin=13_nl_nl_202107_zuyderland-interview_tw___mp_5269564652_&spid=5269564652&utm_source=tw&utm_medium=organic_social&utm_content=5269564652&utm_campaign=202107_zuyderland-interview
https://www.philips.be/healthcare/artikelen/medisch-perspectief/blijf-het-grotere-plaatje-zien-ook-bij-kleinere-innovaties?origin=13_nl_nl_202107_zuyderland-interview_tw___mp_5269564652_&spid=5269564652&utm_source=tw&utm_medium=organic_social&utm_content=5269564652&utm_campaign=202107_zuyderland-interview


Innovatiebox
Begin 2021 heeft het innovatielab Zuyderland in 
samenwerking met het innovatienetwerk van Zuyderland 
Care een select aantal Innovatie-boxen uitgedeeld aan de 
deelnemers van onze toekomstdag. De innovatiebox heeft 
tot doel om Zuyderlanders te inspireren op het gebied van 
innovatie en de innovatiecultuur onder de aandacht te 
brengen. Wil je kans maken op de “think outside the
sox” uit deze innovatiebox? Stuur ons dan voor 1 april een 
mail met jouw Zuyderland innovatiewens voor 2022, op 
innovatielab@zuyderland.nl, we verloten 5 paar sokken onder 
de meest originele inzenders!



Maak kennis met de 
Innovatiedenktank
In 2021 is de innovatie denktank opgezet. De denktank 
bestaat uit een groep Zuyderlanders werkzaam binnen 
verschillende afdelingen met als gezamenlijke interesse 
innovatie.

Kankerpatiënt fit voor operatie
Uitdaging 
Onderzoek heeft uitgewezen dat het verbeteren van de 
fysieke en geestelijke gezondheid voorafgaand een aan 
slok- of maagkankeroperatie een positief effect kan hebben 
op de conditie van patiënten en het herstel na de operatie. 

Werkwijze
Als aanvulling op de behandeling bieden wij het 
prehabilitatie-programma aan, dit bestaat uit 
lichaamsbeweging, voedingsadviezen en mentale begeleiding. 
Om dit te organiseren en te zorgen dat alle zorgverleners 
goed geïnformeerd zijn, maken we gebruik van het platform 
Engage. Een digitaal platform van Philips waarbij de patiënt 
op afstand begeleid kan worden en de patiënt direct contact 
kan opnemen met het team van zorgprofessionals.

Resultaat
In een pilot onder patiënten en zorgverleners onderzoeken 
we de ervaring en haalbaarheid van het programma en het 
gebruiksgemak van het platform.



In de verschillende bijeenkomsten het afgelopen jaar 
hebben de leden van de denktank kennis gemaakt met het 
Innovatielab, de verschillende experimenten en de methodiek.
We zijn ontzettend blij met deze betrokken collega’s en zetten 
hun expertises en verschillende blikken dan ook graag in voor 
allerlei zaken! 
Zo heeft de innovatie denktank bijvoorbeeld mede de nieuw 
ingediende ideeën beoordeeld en in een workshop kennis 
gemaakt met de methodiek van Design Thinking en helpen 
zij mee het gedachtegoed van het innovatielab verder binnen 
Zuyderland te verspreiden. 

Wil jij ook deelnemen aan de denktank? Je bent van harte 
welkom! aanmelden kan via innovatielab@zuyderland.nl!



De wetenschap van vandaag is de zorg van morgen’, maar hoe ziet morgen er uit? 
Waar willen we naartoe bewegen? Welke rol gaan (technologische) innovaties 
daarin spelen? In een interactieve quiz lieten we dit soort vragen en meer aan bod
komen op de 2021 editie van het Wetenschappelijk Symposium. Door middel van 
leuke vragen, weetjes en stellingen gaven we een impressie van het Innovatielab en 
de projecten die er lopen binnen het Zuyderland.

In oktober hadden we en mooi plekje met 
onze beurswand op het Wenckenbach 
symposium. Dit is een symposium 
om de transmurale samenwerking en 
overdracht van kennis en expertise 
tussen zorgverleners uit de eerste en 
tweede lijn te bevorderen. We zagen 
veel interesse van huisartsen en medisch 
specialisten voor onze experimenten. 

Om onze ambassadeurs kennis te laten 
maken met de methodiek van Design 
Thinking organiseerden we een aantal 
workshop dagen in september. 

Evenementen
Naast het uitvoeren van experimenten die bijdragen aan 
onze Zuyderland strategie de beste zorg, zo thuis mogelijk, 
versterken we de innovatiecultuur binnen Zuyderland. 
Het innovatielab levert hiertoe een bijdrage aan diverse 
Zuyderland evenementen of organiseert ze zelf. Hierbij een 
impressie van de evenementen in 2021. Heb jij suggesties voor 
een leuk event? Laat het ons weten op 
innovatielab@zuyderland.nl

Wetenschappelijk symposium

Wenckenbach 
symposium

Workshops 
Design Thinking

KLIK HIER VOOR EEN  
KORTE SFEERIMPRESSIE

https://vimeo.com/630964363/fc3e27db05
https://vimeo.com/630964363/fc3e27db05


Als mooie afsluiting voor de 
zomervakantie organiseerden we twee 
open dagen. Alle experimenten en 
technische innovaties stonden uitgestald 
en onze innovatiecoaches vertelden 
enthousiast
over hun experimenten. We hebben 
veel enthousiaste collega’s mogen 
ontvangen.

Om de 2e en 3e managementlaag 
van Zuyderland kennis te laten 
maken met Design Thinking 
organiseerden we een korte 
workshop. Hierbij stond de vraag 
centraal; ‘hoe kunnen we de 
innovatiecultuur op de afdeling 
bevorderen’. De deelnemers 
gingen geïnspireerd naar huis met 
handvaten om de innovatiecultuur 
te bevorderen.

Open dagen InnovatielabMD dag

De Slimme zorg estafette is een 
landelijke georganiseerd event waarbij 
innovatie in zorg, welzijn en preventie 
centraal staan. De bijdrage van 
Zuyderland stond in het teken van VR, 
met interviews, verhalen en tips van 
VR enthousiastelingen. Verschillende 
thema’s kwamen aan bod zoals; 
onderzoek doen met VR, hoe je VR 
ziekenhuis breed op een
succesvolle manier kunt implementeren,
patiëntenvoorlichting in VR en nog veel
meer!

Dit jaar organiseerden we ook ons
eerste innovatie spreekuur, een moment
waarop elke Zuyderlander binnen
kan komen met zijn of haar innovatie
vraagstuk. Twijfel je over jouw probleem
of idee en wil je ons dit eerst voorleggen
voordat je het formulier invult? Dat
kan!  Je kunt ons ook advies vragen 
over jouw vraagstuk zodat we je 
verder op weg kunnen helpen. Onze 
innovatiecoaches zijn iedere
werkdag in het lab aanwezig en tijdens
de innovatiespreekuren beschikbaar.

Slimme zorg estafetteInnovatie spreekuur



Maak kennis met longarts en CMIO 
Pathman Pasupathy!
Wil je je kort voorstellen? 
Mijn naam is Pathman Pasupathy. Ik 
werk sinds 2008 bij Zuyderland en ben 
binnen ons ziekenhuis opgeleid tot 
longarts. Later heb ik als chef de clinque 
longziekten en medisch coördinator switch 
(implementatie nieuwe EPD) gewerkt.  In 
2017 ben ik toegetreden tot de vakgroep 
longziekten. 
Als medisch coördinator ben ik intensief 
betrokken geweest bij de harmonisatie 
van het EPD van onze fusieziekenhuizen.  
Mijn affiniteit met ICT stamt vanuit mijn 
studententijd: voor ik uitgeloot werd voor 
geneeskunde heb ik een jaar informatica 
gestuurd aan de TU Eindhoven. Sinds juli 
2021 heb ik de rol als CMIO overgenomen 
van Gaico Verseput. Daarbij blijf ik 
longarts binnen Zuyderland met als 
aandachtsgebieden COPD, OSAS en 
E-health. Als longarts ben ik al jaren 
betrokken bij de inzet van Luscii, dat is een 
tool om patiënten met COPD op afstand 
te monitoren.

Wat is jouw visie op de zorg van de 
toekomst?
In de toekomst gaan we steeds meer zorg 
op afstand leveren. Dit sluit aan op de 
strategie van Zuyderland ‘de beste zorg 
zo thuis mogelijk’. Ik verwacht dat we de 
komende jaren aanzienlijk meer van de 
zorg op deze manier gaan leveren.  

Hoe gaan jij en het Innovatielab daaraan 
bijdragen?
Samen met de collega’s van het 
Innovatielab wil ik meedenken over de 
inzet van nieuwe maar ook bewezen 
technologieën. We kunnen veel leren uit 
de samenwerkingsverbanden met ander 
ziekenhuizen 
en zorginstellingen. Daarnaast moet er 
voldoende ruimte zijn om ook nieuwe 
innovaties uit te proberen. Door mijn rol 
in de innovatieraad, waarin we samen de 
keuzes voor experimenten maken, moeten 
we een goede balans vinden tussen het 
behalen van resultaten met inzet van 
bewezen technologieën en het inspireren 
met vernieuwende innovaties. Daar wil ik 
graag mijn bijdrage aan leveren.

Uitdaging 
Door de COVID-19 pandemie zien we de druk op de zorg steeds verder toenemen. Er is 
beperkt zorgpersoneel beschikbaar en covidpatiënten liggen vaak lang op de afdeling 
waardoor de doorstroom van patiënten beperkt is. 

Werkwijze
We onderzoeken hoe technologie zorgverleners en patiënten kan ondersteunen. In 
samenwerking met huisartsen bieden we patiënten die extra zuurstof nodig hebben de 
mogelijkheid om thuis te herstellen. Daarnaast zijn we bezig met het opzetten van het 
Zuyderland Control Center zodat we op afstand zaken als het zuurstofgehalte en de 
mate van benauwdheid kunnen monitoren. 

Resultaat
In samenwerking met de huisartsen kunnen covidpatiënten thuis herstellen met 
ondersteuning van zuurstof. Binnenkort kunnen ook de eerste patiënten gemonitord 
worden vanuit het Zuyderland Control Center.

Covidpatiënten gemonitord
Longgeneeskunde



Partnership met 
Philips & Accenture
Zuyderland, Philips en Accenture ondertekenden in juni 2021 
een partnership waarbinnen de drie partijen intensief gaan 
samenwerken om de zorg voor patiënten in Zuid-Limburg nog 
verder te verbeteren. In de gezondheidszorg zijn steeds meer 
eHealth of IT-toepassingen beschikbaar om de zorg voor en 
ervaring van patiënten te optimaliseren. 

Philips en Accenture gaan helpen om samen met onder 
andere het Innovatielab deze technologieën binnen 
Zuyderland optimaal in te zetten en door te ontwikkelen. 
Met het partnership dragen we bij aan het realiseren van de 
Zuyderland strategie; de beste zorg zo thuis mogelijk.

Gepersonaliseerde zorg door slim 
combineren van databronnen
De ontwikkelingen op het gebied van innovatieve 
technologieën in de zorg gaan razendsnel. Om de impact 
van een technologie te toetsen is het van belang dat we niet 
alleen naar data lokaal in het ziekenhuis kijken, maar juist 
in de zorgketen. Lees meer over de samenwerking tussen 
Zuyderland, CZ, TNO en CBS.

Eerste smart glasses 
op OK en poli Zuyderland
Het Zuyderland Medisch Centrum heeft in augustus de eerste 
smart glasses in ontvangst genomen. Inmiddels zijn er in 
het ziekenhuis op diverse afdelingen verschillende projecten 
gestart om te bepalen of de slimme bril van meerwaarde kan 
zijn voor de opleiding van zorgpersoneel en de uitvoering van 
operaties.

LEES MEER!

LEES MEER!

LEES MEER!

https://www.zuyderland.nl/nieuws/zuyderland-philips-en-accenture-slaan-handen-ineen-om-gezondheidszorg-in-zuid-limburg-te-verbeteren/
https://www.zuyderland.nl/innovatielab/portfolio/privacy-preserving-analytics/
https://www.icthealth.nl/nieuws/eerste-smart-glasses-op-ok-en-poli-zuyderland/
https://www.zuyderland.nl/innovatielab/portfolio/privacy-preserving-analytics/


Virtuele rondleiding
Geboortecentrum

‘Rondgeleid worden op het moment, zo vaak en met wie dat je dat wilt’

Uitdaging 
Het Geboortecentrum was op zoek naar manieren om de rondleiding voor aanstaande 
ouders zo thuis mogelijk te organiseren met behulp van slimme technologie. Hiermee 
kunnen zij zich goed voorbereiden op de bevalling, ook als een fysieke rondleiding niet 
mogelijk is.

Werkwijze
Verschillende oplossingen zijn geanalyseerd, een rondleiding in VR bleek het meest 
effectief. Dit is getest door ongeveer 100 aanstaande ouders waarbij onder andere 
gekeken werd naar hun comfort, beleving en tevredenheid.

Resultaat
De rondleiding in VR wordt als zeer positief ervaren en scoort gemiddeld een 7,9. Ouders 
geven aan minder onzekerheid en spanning en een betere voorbereiding te ervaren. De 
rondleiding wordt nu structureel virtueel aangeboden en verlicht ook de werkdruk op de 
afdeling.

Onderzoek naar betrekken van 
patiënten bij innovatie
Samen met het team van Medical Business Projects heeft 
het innovatielab onderzocht hoe we patiënten op een meer 
structurele basis kunnen betrekken bij innovatie. Het resultaat 
is een mooi adviesrapport met handvaten voor de toekomst. 
Ben je benieuwd? Je kunt het bij ons opvragen door een mail te 
sturen naar innovatielab@zuyderland.nl.

LEES MEER!

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6813906289358376960/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6813906289358376960/


De reden dat ik voor dit coschap 
heb gekozen is omdat ik benieuwd 
was naar de andere kant van de 
gezondheidszorg. De zorg gebruikt 
verschillende methoden en technieken, 
maar hoe zijn deze tot stand gekomen? 
Daarnaast komt de zorg steeds meer 
in de knel, Zuyderland zet dan ook in 
om ‘de beste zorg zo thuis mogelijk’ 
te bieden. Het zorgstelsel zal in de 
toekomst veranderingen ondergaan en 
hier hebben innovaties en technologie 
een belangrijke bijdrage in. 
Tijdens het coschap ligt de focus 
minder op medische inhoudelijke 
ontwikkeling, de nadruk ligt 
voornamelijk op de competenties 
als communicator, organisator en 
gezondheidsbevorderaar. Je leert 
ontzettend veel mensen kennen 
in de gezondheidszorg, maar ook 
daarbuiten. Je leert over de financiële 
en juridische aspecten. Maar je 
wordt ook getriggerd zelf op zoek 
te gaan naar nieuwe ontwikkelingen 
en inzichten die de zorg kunnen 
verbeteren, in welk aspect dan ook. Er 
is geen arts die je direct superviseert, 
de innovatiecoaches begeleiden je 

uiteraard wel, maar juist meer in een 
adviserende rol. Je leert dus ook veel 
meer zelfstandig te werken en zelf 
stappen durven te zetten. 
Tenslotte is het natuurlijk ontzettend 
leuk dat je met de neus vooraan staat 
als de nieuwste ontwikkelingen op de 
markt komen, techgadgets zijn heel 
interessant om uit te proberen, maar 
de uitdaging is om deze gadget in te 
zetten als medisch hulpmiddel! 
Als je interesse hebt in de nieuwste 
ontwikkelingen in de zorg. Of je weet 
niet precies welk specialisme bij je past 
en je eens wilt ervaren hoe een coschap 
zonder klinisch patiënt contact is. Dan 
is het keuzecoschap zorginnovatie in 
het Zuyderland de ideale voorbereiding 
om je te ontwikkelen tot arts van de 
toekomst.

Binnen het Innovatielab vinden we 
verschillende perspectieven ontzettend 
belangrijk. Zo is het sinds een jaar 
mogelijk voor coassistent om een 
keuze coschap te volgen binnen 
het Innovatielab. Op deze manier 
krijgen wij een frisse medische blik 
van deze toekomstige dokters en is 
het voor de studenten mogelijk om 
eens het ziekenhuis te ervaren aan 
de organisatie kant. Een win-win 
situatie dus! Onze huidige co-assistent 
Twan Feron doet onderzoek naar de 
toepasbaarheid van mixed reality 
binnen de zorg. Bekijk de video en 
ontdek de verschillende mogelijkheden 
van de HoloLens en lees over zijn 
ervaringen binnen het coschap. Heb 
jij ook interesse in een keuze coschap 
innovatie? Neem dan contact met ons 
op. 

Hoi! Ik ben Twan Feron, 24 jaar en 
inmiddels in het laatste jaar van 
de opleiding Geneeskunde aan de 
Universiteit van Maastricht. Ik heb 
gekozen voor het keuzecoschap 
Zorginnovatie, een keuze die nog maar 
door weinig coassistenten gemaakt is. 

Innovatie als keuze coschap

https://vimeo.com/670208911/62c1c6ca72


Gynaecologie  interne geneeskunde 
Het thuismeten van bloeddruk geeft 
vaak een beter beeld van de situatie dan 
de momentopname in het ziekenhuis. 
Patiënten met zwangerschapshypertensie 
en patiënten met bloeddruk problemen 
bij Interne geneeskunde kunnen hun 
bloeddruk thuis meten.  Deze resultaten 
kunnen ze uploaden waardoor dit een 
bezoek aan het ziekenhuis bespaart. Dit 
zorgt voor de juiste zorg op de juiste 
plaats, kosten besparing en meer regie 
over de eigen gezondheid van de patiënt.

Thuismonitoren bloeddruk - 
pilot 

Het Innovatielab heeft een 3D printer. 
hiermee zijn we de eerste verkenningen 
aan het doen waaronder 3D modellen 
inzetten voor opleidingsdoeleinden. De 
printer is aangeschaft in samenwerking 
met Medische Technologie. We 
onderzoeken de mogelijkheden om in 
de toekomst ook prototypes te kunnen 
printen en inzetten.

3D toepassingen - 
onderzoek 

Overzicht lopende experimenten
Naast de reeds genoemde experimenten heeft het innovatielab nog meer leuke trajecten gestart. 
Hierbij een overzicht van de belangrijkste op een rij. Heb je hierover een vraag of idee? 
Laat het gerust weten aan een van onze innovatiecoaches.
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Gynaecologie 
Vanuit de de vakgroep gynaecologie kregen 
we de vraag hoe kunnen we door de inzet 
van een slimme technologie voor patiënten 
na een gynaecologische chirurgische ingreep 
een persoonsgericht herstelplan aanbieden 
wat bijdraagt aan de verkorting van de 
herstelperiode. Met als doel een sneller 
herstel, geringere kans op complicaties en 
minder onzekerheid. Patiënten kunnen weer 
snel deelnemen aan het maatschappelijke en 
werkzame leven.  Samen met gynaecologen, 
verpleegkundigen en andere betrokken 
rondom deze patiënt groep zijn we een 
onderzoek gestart naar een persoonlijk 
herstelplan. 

In samenwerking met universiteit Maastricht 
| de Service Science Factory
De zogeheten ‘Blue Zones’ zijn plekken op 
aarde waar de bevolking meetbaar langer 
leeft. Hoe kan Zuyderland deze leefstijl 
faciliteren voor Zuid-Limburg en samen 
naar een langer leven toe bewegen waarin 
een goede gezondheid, zowel lichamelijk als 
geestelijk, centraal staat? Ouderen, ziek/
zwakken of mensen die actief aan hun 
gezondheid/vitaliteit willen gaan werken. 
Uitgangspunt is vitaal ouder worden. 
Preventief te werk gaan i.p.v. reactief. Het 
innovatielab verkent de mogelijkheden tijdens 
een innovatie sprint met de Service Science 
Factory van de universiteit Maastricht.

Spoed Eisende Hulp
Met de HoloLens combineer je de 
werkelijke wereld met de virtuele 
wereld waardoor deze uitstekend 
toegepast kan worden voor het 
oefenen van acute scenario’s die in 
het echt niet of moeilijk te trainen 
zijn. Op dit moment onderzoeken 
we in samenwerking met de 
Spoed Eisende Hulp een scenario 
voor ABCDE opvang en luchtweg 
management.

Persoonlijk herstelplan - 
experiment

Blue Zones - experiment

Hololens - onderzoek

Samenwerking care en cure
Slimme monitoring is een belangrijk
thema voor 2021-2022, om zorg zo thuis 
mogelijk te kunnen organiseren. 
Met de slimme pleister van Philips 
hebben een onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheid om patiënten na opname 
in het ziekenhuis thuis te monitoren. 
Het plan is om het komende jaar meer 
patiënten uit verschillende usecases 
eerder naar huis te laten gaan en thuis 
te monitoren vanuit het Zuyderland 
control center. In 2022 willen we hier de 
eerste resultaten mee behalen.

Kindergeneeskunde 
Het kinderlongteam staat voor een 
uitdaging, mede door COVID zien ze dat 
hun astmapatiënten vaak lang wachten 
met contact opnemen waardoor (onnodige) 
exacerbaties ontstaan. Samen zijn we gestart 
om te onderzoeken of de zorg rondom 
kinderen met astma slimmer georganiseerd 
kan worden, zodat de juiste zorg op het juiste 
moment verleend kan worden. Door middel 
van kwalitatief en kwantitatief onderzoek 
krijgen we steeds meer grip op het echte 
probleem, de status quo, de gewenste situatie 
en de (drijfveren van) stakeholders. We 
nemen daarbij ook de perspectieven van de 
verschillende partijen in de keten mee. 
We hopen straks samen een waardevolle en 
duurzame oplossing te vinden die ouders en 
kinderen in de regio ondersteunt bij astma.

Slimme monitoring - 
experiment

Virtueel vangnet - experiment

http://


Werkwijze Innovatielab
Het innovatielab gebruikt nieuwe manieren van werken zoals 
bijvoorbeeld Design Thinking. Om deze nieuwe werkwijzen 
te ondersteunen ontwikkelde het innovatielab dit jaar zelfs 
een toolkit. Deze toolkit zit boordevol tips, tricks, templates 
technieken die door het innovatielab worden ingezet tijdens 
innovatie experimenten. Heb je interesse in hoe we werken? 
Graag delen wij deze tools ook met jou!

Contact en ontmoet het team
Heb je een vraag, een interessant idee, of wil je gewoon een 
keer bij ons langskomen? Neem dan contact met ons op via 
innovatielab@zuyderland.nl. Onze activiteiten zijn ook te 
volgen op LinkedIn en onze website (link). Of bezoek ons in het 
innovatielab gelegen in de centrale hal, locatie Sittard-Geleen. 
De koffie staat klaar!

BEKIJK DE TOOLKIT

Henriëtte van Hoof 

Ruud Waulthers

Inge Willems 

Marisya van Dam- Janssen 

Martijn Antes Thymo Griesenbrock 

Wendy Wich-Erkens

https://www.zuyderland.nl/wp-content/uploads/2022/01/120321-Innovatielab_Toolkit-Final.pdf

