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Vorig jaar vertelde ik over de succesvolle, 
vliegende start van het Innovatielab. Het 
enthousiasme en de verwondering waarmee 
we destijds begonnen voel ik gelukkig nog elke 
dag, vooral ook dankzij ons energieke team. 
Ongelooflijk als ik zie wat we bereikt hebben in 
die korte (en door Covid ook lastige) tijd. 

In dit jaaroverzicht lees je meer over een aantal 
mooie ontwikkelingen en experimenten van 
ons Innovatielab. Ik denk bijvoorbeeld aan het 
succesvolle experiment met de slimme pleister 
bij Bariatrie. Patiënten verlaten nog op de dag 
van de ingreep het ziekenhuis en worden vanuit 
de thuissituatie verder gemonitord door middel 
van de slimme pleister. Of het experiment 
zwangerschapshypertensie. De hoge bloeddruk 
waardes van patienten worden automatisch 
via een app doorgestuurd en door een e-nurse 
van Zuyderland beoordeeld. Noodzakelijke zorg 
wordt hierdoor in de vertrouwde thuissituatie 
aangeboden, waardoor bezoeken aan het 
ziekenhuis minder of zelfs niet meer nodig zijn. 
De beste zorg, zo thuis mogelijk!

Een greep uit onze experimenten en ook de 
geleerde lessen vind je terug in dit jaaroverzicht. 
Want van elk experiment leren we natuurlijk 
ook weer!

In 2022 maakten we een kleine pas op de 
plaats en hebben we onze focus aangescherpt. 
We zijn gaan kijken naar innovaties die nog 
beter aansluiten bij onze strategische doelen. 
Niet te veel experimenten tegelijk maar liever 

enkele kansrijke innovaties gereed maken 
voor overdracht en verdere opschaling binnen 
Zuyderland.
Om dat voor elkaar te krijgen zijn we op zoek 
gegaan naar samenwerkingspartners. De 
interne samenwerking met het programma 
Digitale Zorgtransformatie is voor ons erg 
belangrijk. In dit jaaroverzicht vertellen Joep 
van Herten en Kristy Naus hoe zij ervoor zorgen 
dat innovaties en bewezen oplossingen na de 
experimentele fase sneller worden opgeschaald 
binnen Zuyderland. Erg prettig voor ons als 
Innovatielab, want zo hebben wij meteen ook 
een partner waaraan we goede innovaties kwijt 
kunnen.

Eind 2022 zijn we daarnaast vanuit het 
Innovatielab gestart met de opzet van onze 
nieuwe innovatiestrategie voor de komende 
jaren, waarover in 2023 meer. Uiteraard is er 
nog veel meer te vertellen, zelfs zoveel dat je 
het niet allemaal terugvindt in dit jaaroverzicht. 
We gaan op de ingeslagen weg verder, met net 
zoveel energie en enthousiasme als helemaal in 
het begin. Want met verwondering begint het 
allemaal. We kijken uit naar al het nieuws wat 
in 2023 op ons pad komt. 

Veel leesplezier!

Inge Willems
Manager Innovatie Zuyderland 

Voorwoord jaaroverzicht Innovatielab 2022

Een jaar verder en weer veel mooie ontwikkelingen rijker!
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Inzet HoloLens voor training op de SEH

Met deze uitdaging zijn de Spoedeisende 
Hulp en het Zuyderland Innovatielab in 
samenwerking met de Zuyderland Academie 
aan de slag gegaan. In de praktijk blijkt het 
namelijk lastig om acute, levensbedreigende 
situaties op een veilige en waarheidsgetrouwe 
manier te trainen. 

Samen met ontwikkelaar Velicus is een 
scenario (op basis van de ABCDE-methode) 
ontwikkeld waarin de arts en verpleegkundige 
bij de scenariotraining een virtuele patiënt 
op de traumakamer van de SEH opvangt 
en behandelt. De deelnemer draagt een 
HoloLens die over de oefenpop een hologram 
van een patiënt projecteert. Daardoor ziet de 
drager van de HoloLens op het ziekenhuisbed 
een 3D patiënt op ware grootte liggen. 
Vrijwel alle handelingen worden fysiek 
uitgevoerd met behulp van de medische 
hulpmiddelen die in de traumakamer van 
de SEH aanwezig zijn. Door de werkelijke 
wereld te combineren met de virtuele wereld 
ervaart de zorgverlener zowel virtuele als 
fysieke, voelbare feedback en ontstaat een 
optimaal urgentiebesef. Het scenario wordt 
dusdanig ontwikkeld dat de trainer (SEH-
arts) het verloop hiervan kan beïnvloeden. 
Deze combinatie maakt de innovatie 
onderscheidend en zeer waarheidsgetrouw ten 
opzichte van traditionele of andere virtuele 
scenariotrainingen. Omdat er getraind kan 
worden met meerdere HoloLenzen tegelijk, 
kun je daarnaast ook werken aan taak- en 
rolverdeling aan het bed.

'Op welke manier kunnen wij de complexe, levensbedreigende patiëntcasussen zo waarheidsgetrouw mogelijk trainen? 

Interessant weetje…
Hoe werkt een HoloLens?
De HoloLens maakt gebruikt van Lidar 
technologie (LIght Detection of Laser 
Imaging And Ranging) waarmee de ruimte 
om de headset gescand wordt. Lidar meet 
de afstand tot aan een voorwerp met een 
laserstraal, de reflectie bepaalt de afstand 
van object tot headset. Zo wordt er een 3D 
beeld van de ruimte gemaakt op basis van veel 
referentiepunten. Omdat de positiebepaling 
van de HoloLens zo nauwkeurig is, kun je 
digitale objecten in een ruimte plaatsen. 
Wanneer je als gebruiker beweegt, blijft het 
object verankerd op deze positie.

Als trainer heb je de mogelijkheid om het 
scenario op afstand te sturen en gaandeweg 
aan te passen aan ervaringsniveau assistent, 
dit maakt het nóg ‘echter’.

- Myriam Franssen (SEH-arts)

V.l.n.r. Ruud Waulthers, Thymo Griesenbrock, Fieke Geerets, Myriam Franssen, 
Joost van Schaik (Velicus), Niels Broekhaus (Velicus). Op deze foto ontbreken: 
Kirsten Hensgens, Bob Brauwers en Twan Feron.
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https://vimeo.com/774321216/8371a7a9aa


Astmazorg voor kinderen zo thuis mogelijk

Zuydie thuis

Het kinderlongteam vindt het ontzettend 
belangrijk dat kinderen niet beperkt worden 
door hun astma. Daarom zijn ze op zoek naar 
manieren om de zorg nog beter te maken. 
Met dit experiment willen we onderzoeken hoe 
wij ervoor kunnen zorgen dat kinderen met 
astma alleen naar het ziekenhuis hoeven te 
komen als dit echt nodig is en thuis de beste 
ondersteuning krijgen. We maken daarbij 
natuurlijk gebruik van technologie en andere 
slimme oplossingen.

In 2022 heeft het Innovatielab samen met het 
kinderlongteam de Design Thinking methodiek 
doorlopen en is er een concept bedacht. Begin 
2023 starten we met een haalbaarheidspilot 
van 12 weken waarbij ongeveer 40 patiënten 
tussen de 6 en 18 jaar gebruik gaan maken 
van het Luscii platform. Ze krijgen een 
smartwatch en Spirometer mee naar huis 
waarmee onder andere activiteit, hartslag en 
longfunctie gemeten kunnen worden.

Ons doel is om ervoor te zorgen dat 
ouders en kinderen klachten beter 
kunnen herkennen en hiernaar kunnen 
handelen. Daarnaast willen we ervoor zorgen 
dat het kinderlongteam meer inzicht in en 
meer grip krijgt op het verloop van astma 
bij de patiënt, ook buiten de controles om 
zodat ze hun tijdsbesteding en aandacht 
beter kunnen rangschikken. Hiermee hopen 
we een eerste stap te zetten naar een 
toekomstbestendig zorgpad voor kinderen 
met astma.

Ontdekken

Ontwerpen Definiëren

Testen
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Slimme pleister maakt dagbehandeling 
maagverkleining mogelijk
Sinds maart 2022 wordt bariatrische chirurgie (een operatie voor ernstig overgewicht) via dagbehandeling 
uitgevoerd. Dat is mogelijk dankzij telemonitoring met behulp van de slimme pleister. Patiënten kunnen 
daardoor nog op de dag van de ingreep het ziekenhuis verlaten en worden vanuit de thuissituatie 
gemonitord. Zuyderland is hiermee een van de eerste ziekenhuizen in het land die dit op grote schaal in het 
klinische proces heeft toegepast. Het monitoren van de patiënten gebeurt nu nog door zorgprofessionals. 
In 2023 wordt de monitoring door e-nurses vanuit het Zuyderland Control Center gedaan. Het Innovatielab 
heeft binnen dit project nauw samengewerkt met een multidisciplinair team binnen Zuyderland en de 
Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK Zuid).

Lees het artikel in ICT&health
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https://icthealth.nl/nieuws/maagverkleining-dagbehandeling-dankzij-slimme-pleister/
https://vimeo.com/702087183/144d73e272
https://www.zuyderland.nl/wp-content/uploads/2023/02/Poster-bariatrische-chirurgie.pdf


Coassistenten in beeld!

Laat je inspireren en lees de verhalen!

* Twan Feron: “Een eigen WESP 
(wetenschapsparticipatie) opstellen 
kost veel tijd en energie. Het was een 
leerzame ervaring waarbij naast de 
verwachte academische skills ook aandacht 
gevraagd wordt voor organisatie- en 
communicatieskills. Competenties, waarin je 
in je eigen WESP veel regie over kan nemen.”

* Tessa Schotman: “Het was echt een ander 
soort coschap binnen het ziekenhuis, waar 
je wordt gestimuleerd om kritisch te zijn op 
de zorgvraag en doelstellingen en te werken 
via de design thinking methode. En ook om 
knelpunten om te buigen naar kansen en 
oplossingen.”

* Lonneke van Weelderen: “Ik zie dit 
keuzecoschap als een mooie kans om tijdens 
mijn opleiding een andere kant van de zorg 
te zien en deze innovatieve houding mee te 
nemen in mijn ontwikkeling als arts.”

* Geert Verkoulen: “Het coschap binnen het 
Innovatielab verschilt enorm ten opzichte 
van een klinsich coschap. Om projecten in 
goede banen te leiden, moet je zelf goed 
kunnen schakelen en contacten leggen met 
de juiste personen. Ik ben nu een paar weken 
bezig en voel me als een vis in het water: het 
is een inspirerende omgeving, gericht op de 
mogelijkheden van (over)morgen”

* Ellen Gentry: “Dankzij het enthousiaste en 
betrokken team van het Innovatielab heb ik 
me welkom gevoeld vanaf dag 1. Naast de 
reguliere ontwikkeling tijdens het coschap, 
heeft me dit ook de ruimte gegeven voor 
persoonlijke groei.”

In 2020 heeft het Zuyderland Innovatielab in samenwerking met de Zuyderland Academie en Universiteit Maastricht het keuzecoschap Zorginnovatie vormgegeven. Een keuzecoschap 
Zorginnovatie zoals Zuyderland dit aanbiedt, is vrij uniek in Nederland. Traditionele coschappen worden normaalgesproken door de diverse specialsmen aangeboden en niet door 
ondersteunende afdelingen. 

Ook in 2022 hebben we een aantal coassistenten welkom mogen heten. In samenwerking met de coaches van het Innovatielab draagt de coassistent bij aan diverse experimenten. Op 
die manier leert de coassistent de basisprincipes van innoveren in de zorg en krijgt hij of zij de gelegenheid om een daartoe relevant netwerk op te bouwen. Het Innovatielab ervaart het 
coschap als zeer waardevol. Coassistenten zorgen voor frisse ideeën en geven ons nieuwe inzichten die bijdragen aan innovatie in de gezondheidszorg.  
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https://www.zuyderland.nl/innovatielab/keuzecoschap-zorginnovatie/


Het Innovatielab heeft in samenwerking met diverse afdelingen, zorgverleners en een VR-producent patiëntvoorlichting in Virtual Reality 
ontwikkeld. 

Patiëntvoorlichting in Virtual Reality

Het doel van deze patiëntvoorlichting in VR 
is om patiënten zo waarheidsgetrouw als 
mogelijk voor te bereiden op de ingreep die 
zij ondergaan en daardoor stress en angst 
te verlagen en comfort en welzijn voor en na 
de operatie te verhogen. Met behulp van de 
patiëntvoorlichting in VR krijgt de patiënt 
een indruk van de diverse ruimten waarin de 
ingreep plaatsvindt en maken de patiënten 
kennis met de zorgverleners die hierbij 
betrokken zijn. Tevens wordt de kwaliteit en 
wijze van voorlichten gewaarborgd door een 
uniforme aanpak en informatievoorziening. 

Experimenteren met behulp van de VR-room
In samenwerking met gynaecoloog Martine 
Wassen, arts-assistent in opleiding tot 
gynaecoloog Anne-Claire Musters en het 
Geboortecentrum wordt momenteel een 
VR-room in Heerlen ingericht. Dit is een uniek 
concept binnen de ziekenhuiszorg!

In de VR-room worden zwangeren en 
hun partner met behulp van Virtual 
Reality voorgelicht over de keizersnede en 
pijnbestrijding middels een ruggenprik. 
Daarnaast kan de zwangere en diens partner 
ook gebruik maken van ‘BirthVR’. Dit is een 
nieuwe innovatieve ontwikkeling op het gebied 
van pijnbestrijding tijdens de bevalling en een 
app die vrouwen in alle fases van de bevalling 
helpt om te ontspannen en minder pijn te 
voelen.

Deze VR-room biedt de mogelijkheid om het 
effect van de patiëntvoorlichting in Virtual 
Reality te onderzoeken en verbeterkansen te 
benutten. De VR-room wordt in het eerste 
kwartaal van 2023 in gebruik genomen.

Anne-Claire Musters

Martine Wassen

Wat is Virtual Reality

Virtual Reality, ook wel virtuele 
werkelijkheid genoemd, is een 
computertechniek waarbij een realistische 
situatie wordt nagebootst in een 
gesimuleerde omgeving. Virtual Reality 
geeft je het gevoel dat je mentaal en 
fysiek in een andere (virtuele) wereld bent. 
Door gebruik te maken van verschillende 
zintuigen, komt de omgeving als ‘echt’ 
over. De VR-bril bevat een scherm en 
sluit het zicht op de buitenwereld af voor 
de gebruiker. Het scherm is in tweeën 
verdeeld tussen de ogen van de gebruiker. 
Hierdoor ontstaat een stereoscopisch 
3D-effect, dat het gevoel van diepte 
nabootst. 

8

https://youtu.be/t1KEqSAO5ck


Een dagje undercover Samenwerking Meander
en Zuyderland

WSP Parkstad op 
bezoek

Wat gebeurt er als je een dag meeloopt 
op een andere werkplek? Onze 
innovatiecoaches verruilen regelmatig 
de laptop voor een uniform en draaien 
een dienst mee op een afdeling. Zo 
verplaatsen de coaches zich in het werk 
van de zorgprofessional en worden 
innovatieve kansen op de werkvloer 
onderzocht.

Zuyderland is druk bezig met de 
transformatie naar het ‘ziekenhuis van 
morgen’. Onze missie is het leveren van de 
beste zorg, zo thuis mogelijk. Dat betekent 
dat zorg zo veel mogelijk thuis of dichtbij huis 
wordt georganiseerd, onze locaties zo thuis 
mogelijk aanvoelen en nieuwe mogelijkheden 
en technologieën worden aangeboden die je 
zelf kunt gebruiken.
Eén van deze mogelijkheden is het 
aanbieden van infuuszorg bij patiënten in de 
thuissituatie, in plaats van in het ziekenhuis. 
Zuyderland en MeanderGroep werken nauw 
samen om deze nieuwe vorm van zorg in de 
regio te verwezenlijken. We zijn trots op deze 
mooie samenwerking met partners in de 
regio!

WSP Parkstad was op bezoek bij 
het Innovatielab van Zuyderland in 
Sittard-Geleen om te ontdekken hoe 
zij Virtual Reality inzetten binnen 
hun organisatie. Bij WSP Parkstad 
worden de mogelijkheden onderzocht 
om kandidaten middels VR nog beter 
te informeren over verschillende 
werksoorten met als doel een betere 
match tussen kandidaat en werk.

Lees meer!

Lees meer!
Lees meer! 

Events in de spotlight!
Ook dit jaar hebben de collega’s van het 
Innovatielab weer flink wat inspiratie opgedaan, 
symposia georganiseerd en bezocht, meegelopen 
op verschillende afdelingen en in- en externe 
samenwerkingen verstevigd.
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https://www.linkedin.com/posts/innovatielab-zuyderland_een-dagje-undercover-wat-gebeurt-er-als-activity-7009475646498185217-LUcE?utm_source=share&utm_medium=member_ios
https://www.linkedin.com/posts/zuyderland_zorginnovatie-zuyderland-meandergroep-activity-6991040423951499264-uVpH?utm_source=share&utm_medium=member_iosFoto
https://www.linkedin.com/posts/wsp-parkstad_een-aantal-mensen-van-wsp-parkstad-was-bij-activity-6901933735491510272-1jEj?utm_source=share&utm_medium=member_iosFoto


Innovatieve inspiratie 
opdoen

Zorginnovatielab MUMC 
op bezoek

Symposium OU-
Zuyderland

Bezoek COR/CR

Weer flink wat innovatieve inspiratie 
opgedaan door het team! Zo waren 
we afgelopen jaar aanwezig bij diverse 
events en bijeenkomsten. 

Samenwerken, verbinden en inspireren 
rondom innoveren en klantreis van de 
toekomst. We zijn ervan overtuigd 
dat we samen als innovatielabs verder 
komen dan alleen!  

Op donderdag 7 juli vond het symposium 
Open Universiteit – Zuyderland plaats in 
Brightland Campus Heerlen. Het gezamenlijk 
oppakken van zowel onderzoek als onderwijs 
moet het antwoord gaan vormen op de 
huidige en toekomstige uitdagingen op het 
vlak van gezondheid en zorg. “Collega’s van
het Innovatielab hebben twee creatieve 
ideation sessies gefaciliteerd met als 
onderwerp ‘de zorgprofessional van de 
toekomst’ en ‘thema’s voor toekomstige 
programmalijnen’. “

In 2022 zijn zowel de Centrale 
Ondernemingsraad Zuyderland (COR) 
als de Clientenraad (CR) weer ontvangen 
in het innovatielab en bijgepraat over de 
vorderingen op het gebied van innovatie 
bij Zuyderland. Zo werden zij geïnformeerd 
over de afgeronde en lopende 
experimenten zoals bijvoorbeeld de 
smartglasses op de SEH en de IkHerstel-
app voor de afdeling Gynaecologie. Maar 
werd er ook samen in gesprek gegaan over 
de uitdagingen waarmee je te maken krijgt 
tijdens het innovatieproces. Interessante 
en leerzame sessies voor zowel de COR, 
CR als de collega’s van het Innovatielab.

Lees meer! Lees meer!

Lees meer! Video
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https://www.linkedin.com/posts/innovatielab-zuyderland_innovatie-lmdc22-mediaan-activity-6988845721131057152-heu-?utm_source=share&utm_medium=member_iosFoto
https://www.linkedin.com/posts/innovatielab-zuyderland_innovatie-zuyderland-mumc-activity-6932938323690713088-GDBq?utm_source=share&utm_medium=member_ios
https://www.zuyderland.nl/innovatielab/actueel/symposium-open-universiteit-zuyderland/
https://vimeo.com/768562019/ccfc75ab72


Inspirerende sessie met onze regionale ketenpartners
Half november heeft er bij Zuyderland een inspirerende sessie plaatsgevonden met onze 
regionale kennispartners OU, Zuyd Hogeschool, UM, Brightlands & Lime. 
Aanleiding voor deze sessie was de vraag: hoe kunnen we de Zuyderland uitdagingen voor 
de komende jaren nog beter matchen met de kennis en expertise van onze kennispartners 
en vooral hoe geven we dat praktisch vorm.

Het gezamenlijke doel van deze eerste sessie was dan ook enerzijds om nader kennis met 
elkaar te maken en anderzijds om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en te vertalen 
naar de eerste concrete samenwerkingsmogelijkheden en vormen. 

Door middel van co-creatie zijn deelnemers van Zuyderland en de kennispartners, onder 
leiding van innovatiecoaches van Zuyderland en Lime, aan de slag gegaan met de “value 
pursuit”. Hierin werden de verwachtingen, bijdragen en de problemen/uitdagingen 
beschreven. Nadat deze informatie was verzameld zijn gezamenlijk de vervolgstappen 
bepaald en is beschreven wat (willen we bereiken) en hoe (gaan we dat doen)? 

In 2023 gaan we verder met elkaar in gesprek om de juiste kansen te definiëren!

Na de afronding van een experiment zorgt het Innovatielab door middel van het 
‘overdrachtsdoosje’ voor een warme overdracht. Hierin dragen we letterlijk het 
project over aan het betreffende projectteam binnen Zuyderland. 

In het overdrachtsdoosje worden meegenomen; de projectdocumentatie en enkele 
handvatten om als afdeling verder aan de slag te gaan om de innovatie verder door 
te ontwikkelen. En natuurlijk mogen hier de creative tools van het Innovatielab niet 
ontbreken!

Overdracht na afronding experiment
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Binnen de strategie van het Innovatielab is één van onze speerpunten voor de komende 
periode het thema arbeidsKRACHT. Hoe kunnen we met innovatieve oplossingen de 
werkdruk bij zorgverleners verlagen?
We doen dit in nauwe samenwerking met zorgprofessionals en ondersteunende 
afdelingen. In deze onderzoekende fase zijn we meegelopen bij de afdelingen Interne 
Geneeskunde en Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) om zo meer inzicht te krijgen 
in de werkprocessen. Daarnaast hebben we een creatieve sessie georganiseerd 
voor verpleegkundigen om zo in inzicht te krijgen in de knelpunten en kansen in het 
werkproces. 
Vanuit het mProve verband van samenwerkende ziekenhuizen kijken we ook naar 
oplossingen die in het land geboden worden en al in de praktijk getoetst zijn. Welke 
oplossingen worden in andere ziekenhuizen gebruikt en kunnen we dat ook toepassen in 
ons zorgproces binnen Zuyderland. Zo kunnen we van elkaar leren en dat levert weer tijd 
op.

Een jaar later… 
En weer veel ervaringen rijker. Een greep uit onze geleerde lessen! 

Lees meer!
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Arbeidsdruk verlaging 
werkdruk of arbeidsKRACHT

https://www.zuyderland.nl/innovatielab/geleerde-lessen/
https://www.zuyderland.nl/innovatielab/geleerde-lessen/


Lees meer!

IkHerstel poster

Van medisch centrum naar proactieve partner in gezondheid door middel van het 
Blue Zone principe. 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? Zuyderland Innovatielab onderzocht dit 
samen met een multidisciplinair team van Zuyderlanders en de Service Science 
Factory van de Universiteit Maastricht.

In de visie van passende zorg, levert de IkHerstel app patiëntgerichte zorg, dicht bij 
huis en ontlast het daarnaast de zorgketen. Onze patiënten zijn niet alleen tevreden 
over het gebruik van de app, maar het levert ook een significant sneller herstel op. 
Al met al een mooi voorbeeld van samenwerking over de gehele keten met als doel 
betere patiëntenzorg: 

IkHerstel app: persoonsgerichte zorg zo   
                    thuis mogelijk!

Zuyderland als Blue Zone

Innovaties aanjagen met mProve
Zeven ambitieuze topklinische ziekenhuizen bundelen hun krachten om patiënten 
dagelijks merkbaar betere zorg te bieden. Samen vormt deze club het innovatief 
netwerk met de naam mProve. Wat doet mProve precies en welke ontwikkelingen 
waren er in 2022? Jos Knaapen – coördinator innovatie bij mProve – en Thymo 
Griesenbrock – innovatiecoach bij het Innovatielab van Zuyderland – kijken terug op 
2022 en blikken vooruit op 2023.

Lees meer over mProve!

Lees meer over mProverij!

Lees meer!
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https://www.zuyderland.nl/nieuws/persoonsgerichte-zorg-zo-thuis-mogelijk/
https://www.zuyderland.nl/wp-content/uploads/2022/12/poster-experiment-gynaecologie.pdf
https://www.zuyderland.nl/innovatielab/actueel/innovaties-aanjagen-met-mprove/
https://www.linkedin.com/posts/innovatielab-zuyderland_innovatief-mproverij-slimmepleister-activity-6995329194415030272-A2_N?utm_source=share&utm_medium=member_ios
https://www.zuyderland.nl/innovatielab/actueel/blue-zones/


hebben, kan het Innovatielab voor ons nieuwe 
technologie dichterbij brengen’. In 2022 is onze 
samenwerking op die manier gestart en deze 
draagt bij aan de beste zorg, zo thuis mogelijk 
voor onze patiënten.

Programma Digitale Zorgtransformatie

Innovaties schaalbaar maken

Zuyderlandbreed
Bij de start van het Innovatielab was er veel 
vrijheid. Niet ongewoon en zeker ook niet 
onbelangrijk voor een nieuw concept binnen 
een bestaande zorgorganisatie. Die ideeën 
kwamen van alle kanten en leidden tot veel 
leuke, innovatieve projecten. Maar het was 
een lastige stap om al die leuke ideeën en 
projecten vervolgens op te schalen, zodat ze 
Zuyderlandbreed geïmplementeerd konden 
worden. Bij die stap helpt het programma 
‘Digitale Zorgtransformatie’ waar Kristy Naus 
en Joep van Herten verantwoordelijk voor zijn. 
‘Voor ons is het juist belangrijk om de digitale 
transformatie weg te halen bij innovatie. 
Je hebt daarvoor een andere inrichting en 
andere mensen nodig’, zegt RvE-manager 
Joep van Herten. Bij het programma ‘Digitale 
Zorgtransformatie’ gaat het juist om de 
schaalbaarheid van innovaties en bewezen 
oplossingen binnen Zuyderland. ‘Daarvoor is 
het belangrijk dat een applicatie gekoppeld 
kan worden aan onze eigen processen en 
systemen en juist daar sta je in eerste 
instantie niet meteen bij stil’, aldus Joep. 

Expertise van buitenaf
Joep zag dat hij daarvoor mensen nodig had 
die eerder met dat bijltje hadden gehakt. 
Mensen zonder zorgachtergrond. Vandaar 
dat Kristy Naus aan het programma werd 
toegevoegd. ‘Het viel me op dat er 

binnen Zuyderland (net als bij veel andere 
organisaties) veel aandacht was voor de 
technologie: we hebben een app die iets leuks 
kan. Maar waar het bij de transformatie veel 
meer om gaat is: welke behoefte vervult die 
applicatie eigenlijk? Hoe kun je die applicatie 
inbedden in je eigen processen en systemen 
en koppelen aan je eigen data? Welke vragen 
stel je de patiënt via welk kanaal, om dubbele 
vragen te voorkomen? Dat soort zaken moet 
je van te voren goed uitzoeken, anders is de 
gebruiker (vaak de patiënt) daarvan de dupe’, 
legt Kristy uit. 
Tegelijkertijd geeft Kristy aan dat het uit het 
oogpunt van het ziekenhuis ook belangrijk 
is om na te denken over zaken die niet 
werken. ‘Stel je geeft een bloeddrukmeter 
aan een patiënt mee zodat die eerder naar 
huis kan. Je moet er dan ook bij stilstaan 
wat je kunt regelen op het moment dat die 
bloeddrukmeter niet goed werkt. Wie kan 
de patiënt bellen? Hoe zorg je ervoor dat die 
meter vervangen wordt? Dat soort zaken zijn 
belangrijk om over na te denken’.
Joep is blij met de energie die het 
Innovatielab afgelopen jaar heeft gestoken 
in de ontwikkeling van de ‘Digitale 
Zorgtransformatie’. ‘We kunnen elkaar op deze 
manier goed vooruit helpen. Het Innovatielab 
heeft een plek waar ze goede innovaties 
achter kunnen laten zodat ze opgeschaald 
kunnen worden. En doordat we korte lijntjes Joep van Herten en Kristy Naus
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Het Innovatielab en het programma Digitale Zorgtransformatie werken vanaf 2022 intensief samen.Het Innovatielab is de broedplaats voor 
nieuwe initiatieven en ideeën. Het programma richt zich op de opschaling van digitale innovaties en bewezen toepassingen binnen Zuyderland. 
Afgelopen jaar hebben we samengewerkt aan de thema’s contact op afstand, thuismonitoring en het Zuyderland Control Center.

Samenwerken aan de beste zorg, zo thuis mogelijk

Wat doet het Zuyderland Control Center?
Recent is het programma Digitale 
Zorgtransformatie gestart met het vormgeven 
van een Zuyderland Control Center (ZCC). 
Onze e-nurses gaan aan de slag met digitale 
innovaties op het gebied van thuismonitoring, die 
eerder in het Innovatielab zijn getest. 
In het Zuyderland Control Center (ZCC) wordt 
de gezondheid van patiënten op afstand in 
de gaten gehouden. Een patiënt meet thuis 
bepaalde waardes zoals afgesproken met de 
zorgverlener. Deze waardes worden in het 
ZCC beoordeeld door zogenaamde e-nurses. 
Gezondheidsproblemen bij een patiënt worden 
hierdoor vroegtijdig gesignaleerd. De e-nurses 
zijn als ‘een spin in het web’ en acteren 
tussen een zorgvrager (patiënt), zorgverlener 
(Zuyderland) en de technische toepassing zoals 
bijvoorbeeld de slimme pleister. Daarnaast 
worden in het ZCC gegevens over instroom, 
doorstroom van patiënten en ook de beschikbare 
capaciteit gebundeld en inzichtelijk gemaakt.

Contact met patiënt op afstand
Onder Contact op Afstand (CoA) verstaan 
we elk ‘live’ digitaal contact tussen patiënt en 
zorgverlener, ter vervanging van een fysieke 
afspraak op de polikliniek. Het Innovatielab 
is hiermee gestart in de COVID periode en nu 
wordt gekeken hoe we digitaal contact in de 
toekomst verder kunnen vormgeven. In 2023 
gaan we ‘Beter Dichtbij’ implementeren. Beter 
Dichtbij is een gratis applicatie voor de patiënt 
die makkelijk contact tussen zorgverlener en 
patiënt mogelijk maakt. Uiteindelijke doelstelling 
is dat elke patiënt binnen ieder zorgpad de 
mogelijkheid heeft om gebruik te maken 
van contact op afstand. Samen met K&V en 
het programma gaan we dit over de lijn van 
ezorgpaden implementeren. 

Hoge bloeddruk bij zwangere vrouwen 
monitoren op afstand
In 2022 zijn door het Innovatielab 
voorbereidingen getroffen om zwangeren met 
hoge bloeddruk gedurende de zwangerschap op 
afstand te monitoren. Zwangeren meten thuis de 
bloeddruk en deze waardes worden automatisch 
online via een app doorgestuurd. Een e-nurse 
van Zuyderland beoordeelt deze waardes en 
neemt indien nodig contact op met de patiënt. 
Noodzakelijke zorg wordt hierdoor in de 
vertrouwde thuissituatie aangeboden, waardoor 
(frequente) bezoeken aan het ziekenhuis worden 
verminderd. Dit is het eerste zorgpad waar 
patiënten op afstand door e-nurses vanuit het 
Zuyderland Control Center worden gemonitord. 
De beste zorg, zo thuis mogelijk!

Meer informatie!
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https://www.zuyderland.nl/online-folders/?guide=thuismonitoring-van-de-bloeddruk-tijdens-de-zwangerschap
https://vimeo.com/694897676/6035a59dc0


Meet the team!

Wil je meer weten? Heb je een vraag of een interessant idee? Laat het 
ons weten en we nemen contact met je op!

Volg ons op LinkedIn!

innovatielab@zuyderland.nl

Loop een keer binnen bij het Innovatielab. De koffie staat voor je klaar! 
Locatie Zuyderland MC Sittard-Geleen in de centrale hal. 

Stefanie

Ruud

Henriëtte

Thymo

Inge

Wendy

Marisya

Jetske
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