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We constateren dat:
- De zorgratio (verhouding tussen zorgvragers en

zorgverleners) komt o.a. door de vergrijzing
steeds meer onder druk te staan.

- Patiënten informeren zichzelf meer en willen
meer regie nemen.

- Zorg wordt daarbij steeds complexer en de
kosten stijgen jaarlijks nog steeds

- De technologische ontwikkelingen bieden
zowel kwalitatief (computers kunnen dingen
die mensen niet kunnen), als kwantitatief
mogelijkheden (computers kunnen
zorgverleners ondersteunen of vervangen)

Slim gebruik van data  kwaliteit van het
zorgverleningsproces

-Identificeren van randvoorwaarden om data slim te
kunnen gebruiken in de zorg. Vaststellen van de
kernoorzaak van waarom dit nog niet op grote schaal
wordt toegepast

-Het ontwikkelen van een proces/framework om een
smart solution binnen de 1e en 2e lijn te ontwikkelen
in co-creatie die daadwerkelijk in de praktijk gebruikt
wordt. Dit is het doel voor de lange termijn,
strategisch en wetenschappelijk perspectief

-Het ontwikkelen van een smart solution in co-creatie
die in de 1e en 2e lijn gebruikt kan en gaat worden. Dit
is het doel voor de korte termijn en voor de dagelijkse
beroepspraktijk merkbaar

-

Visiedocument implementatie
voorspellingsmodellen in de kliniek:
Samen met een student van de ICT-faculteit heb
ik onderzocht wat de noodzakelijke condities zijn
die er uiteindelijk ervoor zorgen dat een
voorspellingsmodel klaar is voor implementatie
en gebruik in de kliniek. Het resultaat zijn 6
stappen met condities waaraan voldaan moet
zijn om door te kunnen gaan naar de volgende
stap.

Stap 1: Beschikbaarheid data
Stap 2: Data validatie
Stap 3: Model generatie
Stap 4: Model validatie
Stap 5: Vertrouwen in de voorspellingsmodellen
Stap 6: Gebruiksvriendelijkheid van de tool

PROSPECT
Samen met een multidisciplinair team van
onderzoekers van Zuyd en Maastro wordt een
keuzehulp ontwikkeld voor patiënten met niet-
uitgezaaide prostaatkanker genaamd Prospect
(PROStaatkanker keuzehulP voor neveneffECTen).
Met deze keuzehulp willen we ze de mogelijkheid
geven een geïnformeerde beslissing te nemen
over hun behandeling. Door het gebruik van deze
keuzehulp kunnen patiënten samen met hun
zorgverlener een geïnformeerde beslissing
nemen die past binnen hun privéleven.
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- Systematische literatuurstudie naar de status quo van het slim gebruik van data in de zorg.
- Een studie die zorgprofessionals handvatten geeft om smart data technieken in de praktijk toe

te passen
- We gaan onderzoeken welke (cultuur)verandering nodig is bij zorgprofessionals volgens

zorgprofessionals om slim gebruik van data te omarmen
- Samen met medisch specialisten en andere stakeholders gaan we, op basis van de status quo

en de erkenning van de mogelijkheden die er nu zijn definiëren wat de high-potentials zijn
voor het toepassen van slim gebruik van data in de zorg

- Een van deze high-potentials die gedefinieerd zijn samen met de medisch specialisten en
andere stakeholders uitwerken tot een smart solution

- De hele studie leidt tot een proces/framework om een smart solution binnen de eerste- en
tweedelijnszorg te ontwikkelen in co-creatie gegeven de opgedane kennis en verkregen
inzichten
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