
Welkom

Donderdag 7 juli 2022



Programma (tot aan de pauze)

16:00 uur Opening symposium
16:25 uur Digitale zorgtransformatie
16:50 uur Impressie samenwerkingsproject 
16:55 uur Samenwerking op het vlak van 

medische psychologie en GGZ.
17:20 uur Impressie samenwerkingsproject
17:25 – 17:55 uur Pauze



Door:

Karel Hulsewé, (voormalig) voorzitter MSB, Chirurg Zuyderland

Gerard Mertens, Hoogleraar Financieel Management 

Korte kennismaking OU & Zuyderland 



Drs. Inge Willems – Manager Innovatie Zuyderland

Prof. dr. Cornelis Boersma – Hoogleraar Duurzame Zorg & Innovatie OU

Digitale Zorgtransformatie



Wat is de huidige zorgrealiteit?

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018, Een gezond vooruitzicht. RIVM 2018 

Bron: Zorgregistraties eerste lijn, Nivel 2018 

Prevalentie aantal chronische aandoeningen



Wat is de economische realiteit?
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Bron: Naar een toekomstbestendig zorgstelsel. Brede maatschappelijke heroverweging. Rijksoverheid, 20 april 2020 



• De zorgvraag neemt toe
• De groeiende trend in zorguitgaven is onhoudbaar
• Het zorgaanbod komt onder druk te staan

Hoe vinden we de juiste balans tussen:
• Toegang voor iedereen
• Betaalbaarheid van zorg
• Beloning voor innovatie

Zorg-Trilemma: 
kwaliteit, toegangelijkheid en betaalbaarheid

Kwaliteit

Betaal-
baar

Toegang

Doelmatig

“We willen allemaal kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg”

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwji6tyBtrjUAhUSaVAKHeI1DFAQjRwIBw&url=http://www.istockphoto.com/dk/photos/lady-justice&psig=AFQjCNFkMtH5dN4t_N_vCh6-kgMQ3-5NKA&ust=1497360773235185


WRR: Kiezen voor houdbare zorg



• Betaalbaarheid van zorg blijft een politiek thema

• Zorgverzekeraars nemen de regie

• Wens voor uitkomstengerichte zorg

• Toenemende druk op (transparantie van) kwaliteit

• Regionalisering van het zorgaanbod dichtbij de 

patiënt

• Nieuwe beloningsvormen/verdienmodellen

• Professionalisering van het zorgaanbod

• Zorgconsument meer invloed

• Digitalisering van het zorgproces

Trends en ontwikkelingen

Scenario 1 Scenario 2 

Scenario 3 Scenario 4 

Financiering 
o.b.v. prijs en ver-

richtingen (PxQ)

Financiering 

o.b.v. uitkomsten

Regie bij 

Zorgconsument
Regie bij 

Zorgverzekeraar

§ Sturingsbeleid zet door

§ Meer vrijheidsgraden 
zorgverzekeraars

§ Transparantie van kwaliteit 
blijft onvoldoende

§ Behoud diverse financierings-
systemen naast elkaar

§ Marktwerking zet door

§ Populatiebekostiging zet door

§ Concentratie en integratie 

zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars

§ Informatiekloof arts – patiënt 
blijft bestaan

§ Ontwikkeling 

zorgcrowdfunding

§ AMvB om invloed 

verzekerden op 

zorgverzekeraars te vergroten

§ Ontwikkeling zelfregie  en 

opkomst actieve 
zorgconsument

§ Behandeluitkomsten 

transparant

§ Meerdere aandoeningen op 

uitkomsten gefinancierd

§ NZa grijpt in op macht 

zorgverzekeraar

§ Meerjarige zorgcontracten



Randvoorwaarden voor waardeketenoptimalisatie

Healthcare transformation through:

• Contractinnovation

• Innovative earning models

• Collaboration/organization

• Monitoring/data

• Innovations (instrumental)

• Education



COVID-19 pandemie



COVID-19 learnings

• Belang van infectieziekten preventie & ‘pandemic preparedness’

• ‘Silo-overstijgende’ regierol, samenwerking en overzicht 
populatie(data) cruciaal 

• Brede impact, dus investeringen in innovatieve zorgoplossingen ook 
brede ROI

• Zowel zorg mijdend gedrag als overconsumptie van zorg ‘?’

• Innovatie, ondernemerschap en versoepeling regelgeving mogelijk 

• Reactief vs. proactief handelen 

• Zorg op afstand en digitalisering in stroomversnelling

• Belang van een gepersonaliseerde aanpak/benadering en 
communicatie

• Veel ‘waste’… vs. duurzaamheid



Zorg op afstand -
trends

Prof. Dr. Cornelis Boersma
Prof. Dr. Daan Dohmen

1. De dokter in je zak

2.  Rol van data bij zorg op afstand

3.  Nieuwe verdienmodellen



• Van silo’s naar ambitie gedreven samenwerking

• Van volume naar uitkomsten gedreven zorg

• Van sturen op ziekte naar sturen op gezondheid

• Van budgettering naar investering

• Van beperkte zorg naar bredere scope

• Van duurzaamheid als thema naar ‘groene zorg’ als aanjager van zorgtransformatie

Duurzame digitale zorgtransformatie

“Zorgtransformatie door ondernemerschap en innovatie is nodig vanuit zowel
een zorg, maatschappelijk, economisch en leefomgeving perspectief”



➢ Noodzaak groeit om het zorgproces slimmer te organiseren, ook 

over de grenzen van ons ziekenhuis heen voor behoud van 

kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid Nederlandse 

gezondheidszorg

➢ Slimmer organiseren heeft (deels) een digitale component en 

traditionele zorg wordt m.b.v. inzet eHealth omgebogen naar 

meer  ‘blended zorg’ → Grote digitale transformatie Zuyderland 

in komende 5-10 jaar

➢ Daarmee ondersteunen we de Zuyderland strategie en 

ontwikkelen we de bouwstenen voor een Smart Health Centre 

(2030)

Noodzaak tot veranderen 



➢ Zuyderland Strategie (De beste zorg zo thuis mogelijk 2019-2025) bouwt

voort op landelijke ontwikkeling om zorg steeds dichter bij de patiënt, en 

uit het ziekenhuis te organiseren

➢ Door uitbraak Corona-virus behoefte/ urgentiebesef “zorg op afstand” in 

hoog tempo gestegen

➢ Gebruik van digitale applicaties in leven van veel mensen neemt toe 

evenals behoefte aan meer eigen regie/betrokkenheid

➢ Zuyderland moet binnen 10 jaar nieuw bouwen in Heerlen en streeft naar 

afbouw van m2

➢ Zuyderland heeft te maken met grote arbeidsmarktuitdagingen 

➢ De regio Zuid- Limburg behoort tot de ongezondste van Nederland

Relevante ontwikkelingen Zuyderland 



Fysieke ziekenhuis kleiner, digitale component groter

Innovatielab
Data/ AI/ eHealth

Proven Technology

Virtual Health Center
➢ eCoaches
➢ Samen beslissen tools
➢ Monitoring wearables

Spoed

Acute OK

Interactie
platform

Toegangspoort

Huisartsen Thuiszorg

High-tech 
Ziekenhuis

Overig

Proven Technology

HET SMART HEALTH CENTRE

➢ Zoveel mogelijk zorg op 

afstand

➢ Een kleiner fysiek 

ziekenhuis (high tech

expertisecentrum)

➢ Steeds grotere rol data/ AI



Team Innovatielab

Marisya 
van Dam - Janssen

Thymo 
Griesenbrock

Inge 
Willems

Wendy
Wich - Erkens

Martijn
Antes

Henriette
Van Hoof

Ruud
Waulthers



Uitgangspunten Innovatielab Zwarte vlakken:
plaats op een zwarte 

vlak een foto
(verwijder dit blok)

SAMENWERKEN AAN DE ZORG V/D TOEKOMST

ONDERSTEUND AAN BESTE ZORG ZO THUIS MOGELIJK

We leren door te doen en voeren experimenten uit die we gereed 

maken voor verdere opschaling. Een experiment mag ook falen

DOOR SNELLE VALIDATIE VAN EXPERIMENTEN

Focus op het voorkomen, verbeteren en verplaatsen van zorg met 

behulp van slimme digitale toepassingen en data

IN CO-CREATIE

Experts van binnen en buiten de organisatie onder begeleiding 

van getrainde innovatiecoaches

Een inspirerende plek waar Zuyderlanders samenwerken onder 

begeleiding van getrainde innovatiecoaches



Peer to peer overleg

Scholing op afstand

Remote expert

Supervisie op afstand

DOELSTELLINGEN

Voorbeeld: smartglasses



Verkorten van ligduur

Voorkomen van 
opnames

Pre en rehabilitatie 
van patiënten

Chronische zorg en 
zelfmanagement

DOELSTELLINGEN

Voorbeeld: slimme monitoring



➢ Zuyderland heeft een grote opgave om digitalisering van de zorg verder te 
versnellen 

➢ Om de digitale doelen te realiseren zal Zuyderland meer gaan werken met 
een programmatische aanpak (programma Digitale Zorgtransformatie) 

➢ Doel programma is te komen tot een geoptimaliseerd en gedigitaliseerd 
standaard zorgpad dat als blauwdruk kan fungeren voor alle andere 
medische trajecten 

➢ Combinatie van bewezen technologieën en nieuwe innovaties

➢ Het programma is ook verantwoordelijk voor de adoptie van deze 
technologie binnen Zuyderland

Programma Digitale Zorgtransformatie



Kansen voor samenwerking Zuyderland-OU

KANSEN VOOR SAMENWERKING, OA:

➢ Redesign van zorgprocessen en verandermanagement

➢ Effect van innovaties meetbaar maken en vertalen naar businesscases voor 
opschaling

➢ Digitale skills

➢ Randvoorwaarden voor innovatie

➢ Innovatie thema’s en criteria (die bijdragen aan onze strategie de beste zorg, zo 
thuis mogelijk)

Laten we optimaal gebruik maken van elkaars expertise, denk jij met ons mee over 
samenwerkingskansen?





Q&A



Samenwerking OU Psychologie &
Medische Psychologie en GGZ 
Zuyderland

Prof. dr. Lilian Lechner, hoogleraar Gezondheidspsychologie, OU

dr. Anja van den Hout, klinisch Psycholoog, Zuyderland



Bruggen bouwen



Bruggen bouwen

OPEN UNIVERSITEIT

• Klinische psychologie

• Gezondheidspsychologie

• Arbeids- en organisatie 
psychologie

• Levenslooppsychologie

• Gezondheidswetenschappen

ZUYDERLAND MC

• Medische psychologie

• Soma en Psyche

• GGZ

“De zorg van je leven”



2009-2013: De invloed van coping en fysieke 
klachten op het verloop van distress, angst en 
depressie bij longkankerpatiënten in 
chemotherapie  

Catherine Bolman, Lilian Lechner, Claudia van 
Helden

2021-2022: Psychosociale Problemen bij 
Longkankerpatiënten: Screening met de HADS 
versus QLQ-C30

Martini Slager, Claudia van Helden, Astrid 
Heesels-Driessen, Lilian Lechner, Roy Willems

Welzijn en distress bij 
kankerpatiënten



• Hulp bij herstel na kanker via online portal

• Ontwikkeld door de OU ism UM

Promovendi: Roy Willems, Iris Kanera, Michelle Smits 

Lilian Lechner, Catherine Bolman, Ilse Mesters

• Met input van experts, oa Zuyderland:

Mark Thuring, Claudia van Helden: stemming, angst, 

somberheid

Getest op effectiviteit bij oa Zuyderland (2013-2014)

Effectief op depressie, vermoeidheid, kwaliteit van 

Leven en leefstijl (voeding, bewegen)

Kanker Nazorg Wijzer
Zwarte vlakken:

plaats op een zwarte 
vlak een foto

(verwijder dit blok)



• Vaktherapie en oncologie

OU-Zuyd: Susan van Hooren
Zuyderland: Asiong Jie, Bénédicte Coenegracht
Teun van Rossum

• Muziektherapie bij dementie 
RCT bij 7 ouderenzorginstellingen (oa
Zuyderland)

OU-Zuyd: Anna-Eva Prick, Susan van Hooren 
Zuyderland: Peter van Domburg

Vaktherapie 



Onderzoekslijn “Impliciete Associaties in 
Seksueel (Dis)functioneren”
Start 2012, vervolg 2016

Publicaties
Implicit and Explicit Associations with Erotic Stimuli in 
Sexually Functional and Dysfunctional Men. van 
Lankveld J, Odekerken I, Kok-Verhoeven L, van Hooren
S, de Vries P, van den Hout A, Verboon P.J Sex Med. 
2015 Aug;12(8):1791-804.

Automatic Sex-Liking and Sex-Failure Associations in 
Men With Sexual Dysfunction. van Lankveld JJDM, de 
Jong PJ, Henckens MJMJ, den Hollander P, van den 
Hout AJHC, de Vries P.J Sex Res. 2018 Jul-
Aug;55(6):802-813.

Associations of Affect, Action Readiness, and Sexual 
Functioning. Henckens MJMJ, de Vries P, Janssen E, De 
Sutter T, van den Hout AJHC, van Hooren SAH, van 
Lankveld JJDM. Sex Med. 2020 Dec;8(4):691-698.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26088682/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29148836/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32641223/


Loneliness and Mental Health: The Mediating Effect of 
Perceived Social Support.Hutten E, Jongen EMM, Vos 
AECC, van den Hout AJHC, van Lankveld JJDM. Int J 
Environ Res Public Health. 2021 Nov 14;18(22):11963.

Onderzoekslijn “Eenzaamheid”
Loneliness in patients with Somatic Symptom
Disorder
• 2017: Cross-sectional study

Ellen Jongen, Jacques van Lankveld (OU)
Anique Vos, Anja van den Hout (ZL) 

• 2020: Experience Sampling Method
Ellen Jongen, Viviane Thewissen, Peter Verboon (OU) 
Martine Smeets, Yvonne Bol (ZL) 

Adverse childhood experiences and loneliness
in an outpatient mental health population.
• 2021: Cross-sectional study

Ellen Jongen, Stijn Friederichs (OU) 
Coby Thijssen, Yvonne Bol, Nienke Jabben (ZL)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34831717/


• Zelfzorg & monitoring bij COPD patiënten Zuyderland 

Focus:

• lagere digitale vaardigheden

• gebruik, verwachtingen, belemmeringen

• patiënten en hulpverleners

• gebruikers en niet-gebruikers

• OU: Tessi Hengst (promovenda), 

Catherine Bolman, Daan Dohmen, Lilian Lechner

• Zuyderland: Martijn Antes, Pathman Pasupathy

Onderzoek eHealth: 
Luscii-app voor kwetsbare 
COPD patiënten



Toekomstige brug



Q&A



Programma

17:55 uur Opleiden van zorgprofessionals 
18:20 uur Impressie samenwerkingproject
18:35 uur Ideation sessies 
19:35 uur Afsluiting
20:00–21:00 uur Borrel en netwerkbijeenkomst 



Dr. Meindert Sosef, Decaan Zuyderland academie, Chirurg 

Prof. Desirée Joosten- ten Brinke, decaan van de faculteit onderwijswetenschappen en 

hoogleraar leren voor volwassenen

Opleiden van zorgprofessionals
Het belang van upward feedback



“Every time we speak or listen to another person, in our tone 

of voice, in the words we use, in the silences which we allow, we 

communicate feedback – how far we trust, how much we respect, the 

degree to which we love, like or even hate the person in front of us. We 

cannot not give feedback. If we think we’re not doing it, we’re a 

dangerous communicator because it means we are probably not 

managing communication effective” 

(Dignen, 2014). 

Concerning feedback …



https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv1rn0lM_hAhUQZ1AKHZV8CSkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/trump-prijst-geweldige-relatie-met-bondskanselier-merkel~bdf1b8f6/&psig=AOvVaw2V7ld9cVCNFDngNvx86CR1&ust=1555316795905497


https://youtu.be/SYXgMobMU8U


What do students and their supervisors need to 
improve (upward) feedback in their workplace?

category Sub-factors

Role of feedback receiver 

(=supervisor)

- Supervisor’s attitude 

- Asking for feedback

Role of feedback provider 

(=student)

- Student’s attitude 

- Self-regard

- Feedback content 

Relation - Connection with each other

- Communication

Context - Feedback culture

- Safe environment

Van de Walle-Van de Geijn, B. F. H., Joosten-ten Brinke, D., Klaassen, T. P. F. M., Van Tuijl, A. C., & Fluit, C. R. M. G. (2020). Upward
feedback in nursing education: a matter of giving, taking and asking. Nurse education in practice, 45, 102792. Doi: 

10.1016/j.nepr.2020.102792.



Invulling in de praktijk: context

category Sub-factors

Context - Feedback culture

- Safe environment

Opleidingsklimaat centraal in de opleidingen: 
Structureel aandacht, bespreken, meten, bijsturen als nodig
Jaarlijks meten van het opleidingsklimaat (D-RECT)



Invulling in de praktijk: ‘relation’

category Sub-factors

Relation - Connection with each other

- Communication

Context - Feedback culture

- Safe environment

Studenten deel uit laten maken van overlegstructuren; 
informeel contact;
tonen van waardering; 



Invulling in de praktijk: ‘role of feedback provider’

category Sub-factors

Role of feedback 

provider (=student)

- Student’s attitude 

- Self-regard

- Feedback content 

Relation - Connection with each other

- Communication

Context - Feedback culture

- Safe environment

'mee opgegroeid’;
structuur bieden om veilig feedback te kunnen geven 
(MCTQ) en hierin getraind te worden – en laten weten wat 
ermee gedaan is



Invulling in de praktijk: role of feedback receiver

category Sub-factors

Role of feedback receiver 

(=supervisor)

- Supervisor’s attitude 

- Asking for feedback

Role of feedback provider 

(=student)

- Student’s attitude 

- Self-regard

- Feedback content 

Relation - Connection with each other

- Communication

Context - Feedback culture

- Safe environment

‘it takes a generation’?



En nu?





Q&A



Ideation Sessies

Ideation sessie 1. Zorgprofessionals van de toekomst

Wendy Wich-Erkens

Ideation sessie 2. Valorisatie: verzilveren van 

onderzoeksresultaten in de praktijk 

Dieudonnee Cobben & Ruud Waulthers





Door:

Karel Hulsewé, (voormalig) voorzitter MSB, Chirurg Zuyderland

Gerard Mertens, Hoogleraar Financieel Management 

Korte terugblik




