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1.1.1.1. ZorginnovatiesZorginnovatiesZorginnovatiesZorginnovaties    

Innovatie in de zorg is noodzakelijk. Om de kwaliteit van de zorg te verhogen en om de zorg op 

lange termijn toegankelijk en betaalbaar te houden (ZIP inspiratie voor innovatie: 2009:17). Het 

ZIP stimuleert innovatie waarbij zij zich in het bijzonder richt op chronisch zieken en ouderen. 

Voor deze twee doelgroepen is de kwaliteit van zorg – en leven - van groot belang en is derhalve 

innovatie zeer gewenst. We stellen vast dat de komende jaren de zorgvraag en bijbehorende 

zorgkosten toenemen. Een belangrijke vraag voor het ZIP is: hoe kan het ZIP de zorgsector het 

best ondersteunen in het verspreiden en opschalen van innovaties?   

1.1.1.1.1.1.1.1. AanAanAanAanleidingleidingleidingleiding    

De zorgsector is druk bezig met vernieuwing. Innovaties moeten de patiënt dienen, de zorgver-

lener ondersteunen en/of leiden tot kostenbesparing. Er zijn veel initiatieven om de zorg te ver-

beteren. Het blijkt echter lastig om een zorginnovatie te vermarkten en (versneld) op te schalen.  

 

Het ZIP is aanjager van – verspreiding van - innovatie. Zij ontwikkelt zelf geen (zorg)innovaties, 

maar faciliteert mensen en organisaties in de zorg om te kunnen innoveren. De aanleiding voor 

dit onderzoek komt voort uit de vraag hoe het ZIP innovators in de zorg het best kan ondersteu-

nen. Het ZIP wil de kwaliteit van zorg verhogen zodat de sector nu en in de toekomst de zorg-

vraag kan blijven beantwoorden. Specifieke kennis over hoe zorginnovaties sneller opgeschaald 

kunnen worden is daarbij essentieel. Dit onderzoek gaat daarom in op de achterliggende suc-

ces- en belemmeringsfactoren bij opschaling van zorginnovaties. Onder opschaling verstaan wij 

'het toepassen van een bestaande innovatie in veel grotere omvang'. Dit kan bijvoorbeeld door 

(a) het vergroten van het aantal zorginstellingen dat gebruik maakt van de betreffende innovatie 

of (b) door de uitbreiding van toepasbaarheid van de innovatie voor andere vakgebieden in de 

zorg. 

1.2.1.2.1.2.1.2. VraagstellingVraagstellingVraagstellingVraagstelling    

Bij het onderzoek richt het ZIP zich op innovaties voor haar belangrijkste doelgroepen; chronisch 

zieken en ouderen. Logisch, omdat met de verbetering van de gezondheid voor deze doelgroep 

de grootste maatschappelijke winst wordt behaald1. Het onderzoek beantwoord onderstaande 

onderzoeksvraag: 

 

Welke afhankelijkheden en succesfactoren hebben invloed op de opschaling en mogelijke 

versnelling van zorginnovaties met nadruk op chronisch zieken en ouderen in Nederland? 

 

We beantwoorden deze vraag door antwoord te geven op een drietal deelvragen: 

1)1)1)1) Welke afhankelijkheden, succes- en belemmeringsfactoren voor het versnellen van opscha-

ling van innovaties zijn er te identificeren vanuit de literatuur en eerder verricht onderzoek? 

2)2)2)2) Welke afhankelijkheden en succes- en belemmeringsfactoren voor het versnellen van op-

schaling van innovaties zijn er te identificeren vanuit de ervaring van de zorginnovators? 

3)3)3)3) Welke aanbevelingen zijn er voor de ervaren afhankelijkheden, succes- en belemmeringfac-

toren voor het versnellen van verspreiding en opschaling van innovaties? 

 

                                                   
1 Gebaseerd op de missie van het ZIP: ‘Innovaties versnellen en aanjagen die bijdragen aan een duurzaam 

gezondheidssysteem en daarmee het welzijn en de welvaart van de bevolking verhogen’. 
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De vier kennisthema’s die het ZIP onderscheidt in haar visie op zorginnovatie2 vormt het kader 

van waaruit wij de succes- en belemmeringfactoren analyseren: 

1. De mens meer centraal: verbeteren positie van patiënten en professionals; 

2. Meer toepassen van mogelijkheden van ICT en technologie; 

3. Slimmer organiseren en meer ondernemerschap in de zorg; 

4. Intersectorale gezondheidskennis. 

1.3.1.3.1.3.1.3. AanpakAanpakAanpakAanpak    

De aanpak voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is gekoppeld aan de verschillende 

deelvragen. Per hoofdstuk bespreken wij de antwoorden op de deelvragen met de invulling van  

een ‘Kenniskaart zorginnovaties’ (kortweg Kenniskaart). De Kenniskaart biedt een overzicht van 

de afhankelijkheden, succes- en belemmeringsfactoren die zorginnovators ervaren bij het op-

schalen van hun innovatie. In de Kenniskaart komen de bevindingen uit de literatuur, een prak-

tijkstudie en de ervaringen van zorginnovators samen. Aan de hand van de Kenniskaart heeft de 

zorginnovator - die zijn innovatie wil opschalen - inzicht in de geïdentificeerde aandachtspun-

ten van de zorginnovators die hem voorgingen. 

 

Figuur 1 geeft een overzicht van de aanpak van het onderzoek en de totstandkoming van de 

Kenniskaart. De nummers in het figuur komen overeen met het betreffende hoofdstuk waarin 

het onderdeel behandeld wordt. 

 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 1111: Aanpak en leeswijzer van het onderzoek: Aanpak en leeswijzer van het onderzoek: Aanpak en leeswijzer van het onderzoek: Aanpak en leeswijzer van het onderzoek    

Er is veel onderzoek gedaan naar innovatie in het algemeen en zorginnovatie in het bijzonder. 

Wij identificeren in hoofdstuk 2 vanuit de literatuur verschillende afhankelijkheden en succes- 

                                                   
2 Zoals beschreven in ‘Bijlage 1 toelichting kennisinventarisatie’ p2.  
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en belemmeringsfactoren bij het versnellen van opschalen van zorginnovaties (nummer 2). Op 

basis van deze literatuur stellen wij een eerste concept van de Kenniskaart op.  

 

Naast de literatuur over opschaling van zorginnovaties zijn er veel praktische zorginnovaties 

beschreven. Deze casussen bieden een eveneens goed inzicht in succes- en belemmeringsfacto-

ren bij het opschalen van innovaties. We vullen de literatuurstudie daarom aan met een casestu-

die. We bekeken vijfenveertig beschreven zorginnovaties waarvan de beschrijvingen een 

aanvulling op de vastgestelde factoren uit de literatuur leveren. Met die extra inzichten maakten 

we een nieuwe versie van de Kenniskaart. Met hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 geven we daarmee 

antwoord op de eerste deelvraag: 

 

Welke afhankelijkheden, succes- en belemmeringsfactoren voor het versnellen van op-

schaling van innovaties zijn er te identificeren vanuit de literatuur en eerder verricht on-

derzoek? 

 

Het ZIP is op zoek naar de ervaren succes - en belemmeringsfactoren. De bevindingen uit de 

literatuurstudie en de casestudie legden wij vervolgens voor - middels een digitale enquête - 

aan zorginnovators uit de praktijk. De enquête heeft zowel een toetsend als een aanvullend ka-

rakter: welke factoren spelen een rol bij de opschaling van uw innovatie? Hoofdstuk 4 beschrijft 

de analyse van de enquête en geeft de afhankelijkheden, succes- en belemmeringsfactoren weer 

voor het versnellen van opschaling van innovaties. Hiermee geven we antwoord op de tweede 

deelvraag:  

 

Welke afhankelijkheden en succes- en belemmeringsfactoren voor het versnellen van op-

schaling van innovaties zijn er te identificeren vanuit de ervaring van de zorginnovators? 

 

Doelstelling van dit onderzoek is om ook praktische aanbevelingen te identificeren voor de zor-

ginnovators. In de laatste stap van het onderzoek gaan wij daarom in gesprek met experts op de 

vier eerder genoemde thema’s. Door middel van interviews toetsen wij de herkenbaarheid van de 

ervaren knelpunten en succesfactoren bij het opschalen van innovatie. Wij doen in hoofdstuk 5 

aanbevelingen voor zorginnovators. Hiermee geven wij ook een antwoord op de derde deelvraag 

van het onderzoek: 

 

Welke aanbevelingen zijn er voor de ervaren afhankelijkheden, succes- en belemmering-

factoren voor het versnellen van verspreiding en opschaling van innovaties? 

 

De antwoorden op de deelvragen biedt het ZIP een Kenniskaart met een compleet overzicht van 

de (ervaren) succes- en belemmeringsfactoren. Op basis van dat overzicht sluiten we af met 

aanbevelingen voor zorginnovators voor het succesvol opschalen van zorginnovaties. 
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2.2.2.2. Een literaire basisEen literaire basisEen literaire basisEen literaire basis    

Om een start te maken met de analyse naar mogelijkheden voor opschaling en versnelling van 

innovatie in de gezondheidszorg, scheppen wij eerst duidelijkheid over ‘wat zorginnovatie is’. 

Door een eenduidige definitie zorgen wij ervoor dat een constructief gesprek mogelijk is over de 

analyse, de conclusies en aanbevelingen die wij in het vervolg beschrijven. Daarom geven wij in 

paragraaf 2.1 invulling aan de definitie voor innovatie die wij in dit onderzoek hanteren. Vervol-

gens gaan wij in paragraaf 2.2 dieper in op de verspreiding van innovatie. In paragraaf 2.3 ma-

ken we een doorvertaling naar innovatie in de zorg en haar kenmerken. Paragraaf 2.4 geeft de 

conclusies van de literatuurstudie weer met een eerst versie van de kenniskaart. 

2.1.2.1.2.1.2.1. Definitie van innovatie Definitie van innovatie Definitie van innovatie Definitie van innovatie     

Innovatie is een veelbeschreven onderwerp in de wetenschap. Innovatie kent vele vormen en 

haast even zo veel definities. De definities van innovatie en innoveren zijn altijd perspectief ge-

bonden. In dit onderzoek kijken wij naar innovaties in verschillende hoedanigheden binnen de 

gezondheidszorg. De breedte van innovatiemogelijkheden binnen deze sector vraagt om een 

brede definitie. Wij houden voor dit onderzoek daarom de definitie van Rogers (2003) aan: ‘Een 

innovatie is een idee, praktijk of object dat door een individu of andere eenheid van adoptie als 

nieuw wordt waargenomen’. 

2.2.2.2.2.2.2.2. Verspreiding van Verspreiding van Verspreiding van Verspreiding van zozozozorgrgrgrginnovatieinnovatieinnovatieinnovatie    

De onderzoeksvraag richt zich specifiek op het versnellen van opschaling van innovaties in de 

gezondheidszorg. Om innovatie te versnellen of opgeschaald te krijgen is verspreiding nodig. 

Everett Rogers (1995) is een van de belangrijkste grondleggers van de theorie van verspreiding 

van innovatie. In zijn theorie (Diffusion of innovations, 1995) behandelt hij de wijze waarop in-

novaties zich verspreiden tussen groepen en culturen. Centraal in de theorie staat de beschrij-

ving van de levenscyclus van een innovatie, onderverdeeld in een aantal fasen. Rogers beschrijft 

het proces van ontwikkeling en verspreiding van innovaties.  

 

De theorie van Rogers is veelgebruikt (o.a. door het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie3) 

en nog steeds actueel4 wanneer het gaat om verspreiding en opschaling van innovaties. Hij lan-

ceerde met zijn theorie de term 'early adaptors' in relatie tot de verspreiding van innovaties. 

Early adaptors zijn de mensen die een innovatie snel omarmen. Dit is relatief gezien een zeer 

kleine groep. Toch moet een innovator het in eerste instantie van deze groep hebben. Zij kunnen 

zorgen voor de ‘kritieke massa’: een hoeveelheid gebruikers van een innovatie dat voldoende is 

om een innovatie rendabel te maken. Hier ligt voor de innovator een eerste uitdaging. De tweede 

uitdaging bij opschalen van een innovatie ligt bij het winnen van een zo groot mogelijke markt. 

Dit betekent dat de rest van de markt daadwerkelijk ‘gewonnen’ moet worden. Voordat een 

maximaal marktaandeel is bereikt – als dit al gebeurt – verstrijkt in de praktijk een zeer lange 

periode. Hoe lang deze periode duurt is moeilijk te bepalen door de afhankelijk van verschillen-

de aspecten. 

                                                   
3 Bekkers, V.J.J.M., Korteland, E.H., Müller, E.I., Simons, M.E. (2006), Diffusie en adoptie van innovaties in de 

publieke sector, Center for Public Innovation 

4 De meest recente druk van het boek dateert uit 2003 en wordt nog steeds gezien als leidende literatuur op 

het onderwerp. Center for Public Innovation (2006) 
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2.3.2.3.2.3.2.3. Afhankelijkheden Afhankelijkheden Afhankelijkheden Afhankelijkheden voor zorginnovatievoor zorginnovatievoor zorginnovatievoor zorginnovatie    

Op basis van de theorie van Rogers (1995) schreven Cain en Mittman (2002) 'The ten critical 

dynamics of innovation diffusion'. Binnen deze studie richtten Cain en Mittman zich op de kritie-

ke aspecten voor verspreiding van innovaties binnen de gezondheidszorg. Hoe kom je nu vanuit 

de introductie van een innovatie tot groei en volwassenheid? Cain en Mittman stelden dat de 

snelheid van verspreiding in de basis afhankelijk is van tien aspecten: 

1) Meerwaarde van de innovatie: naarmate een innovatie een groter potentieel voordeel 

heeft boven de bestaande situatie, zal deze eerder ingang vinden. 

2) Mogelijkheid tot uitproberen: de mogelijkheid om ‘vrijblijvend’ en met minimale inves-

teringen een innovatie te kunnen uitproberen, vergroot de kans op succesvolle realisa-

tie. 

3) Zichtbaarheid van de innovatie voor anderen: de mate waarin toekomstige gebruikers de 

innovatie (bij anderen) kunnen gadeslaan, vergroot de kans op (en snelheid van) ver-

spreiding. 

4) Compatibiliteit met sociale patronen en technologieën: naarmate een innovatie beter 

past bij bestaande technologieën en sociale patronen komt de verspreiding sneller tot 

stand. 

5) De mening van opinieleiders: de mening van individuen die aanzien binnen een betref-

fend vakgebied genieten (opinieleiders), speelt een belangrijke rol bij de snelheid van 

verspreiding van een innovatie.  

6) Communicatie over de innovatie: de wijze waarop mensen communiceren over de inno-

vatie, beïnvloedt het patroon en de snelheid van verspreiding. Voorbeelden van commu-

nicatiekanalen zijn (wetenschappelijke) tijdschriften, het internet en persoonlijk contact. 

Met name dit laatste kanaal blijkt een zeer krachtige stimulator te zijn. 

7) Homogene groepen: innovaties verspreiden zich sneller binnen homogene groepen dan 

binnen heterogene groepen. Doordat de groepen vaak over gelijksoortige kenmerken 

beschikken, worden innovaties eerder overgenomen. 

8) De normen, rollen en sociale netwerken: innovaties krijgen sneller vorm wanneer deze 

passend zijn binnen de regels, formele hiërarchieën en informele netwerken van de so-

ciale systemen waarbinnen zij zich verspreiden. 

9) Innovatie moet technisch passend zijn (infrastructuur): de toepassing van veel innovaties 

is afhankelijk van een vorm van infrastructuur of technologie. Het niet passen binnen de 

infrastructuur vormt een grote belemmering voor de toepassing – en verspreiding - van 

de innovatie. 

10) Aanpassing van innovaties: sommige innovaties kunnen niet of moeilijk aangepast wor-

den: de innovatie moet of in zijn geheel en ongewijzigd toegepast worden of is helemaal 

niet toepasbaar. Met name procesgeoriënteerde innovaties kunnen vaak wel aangepast 

worden aan de lokale omstandigheden. Dit vergroot de kans op toepassing. 

2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1. Toepassing theorie van afhankelijkheden in de praktijkToepassing theorie van afhankelijkheden in de praktijkToepassing theorie van afhankelijkheden in de praktijkToepassing theorie van afhankelijkheden in de praktijk    

Cain en Mittman (2002) baseerden hun bevindingen voornamelijk op literatuuronderzoek. Op 

basis van de literatuur stelden zij de tien kritieke aspecten op. Ottes (2005) toetste deze aspec-

ten vervolgens in de praktijk. Op basis van de tien aspecten voor een succesvolle en snelle ver-

spreiding van innovaties, deed Ottes (2005) onderzoek naar drie verschillende zorginnovaties: 1) 

MRI, 2) Laparoscopische operaties en 3) Telezorg. 

 

Uit het onderzoek van Ottes blijkt dat naast de tien kritieke aspecten van Cain en Mittman 

(2002), er nog 2 belangrijke – kritieke - onderdelen bestaan. Het elfde kritieke aspect raakt de 

financiële inpasbaarheid van de innovatie. Als een innovatie niet binnen de bestaande financiële 

kaders past, bemoeilijkt dit de verspreiding van de innovatie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren 
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wanneer een innovatie (nog) niet in het verzekerde zorgpakket is opgenomen of omdat de baten 

bij een andere partij liggen dan bij degene die investeert.  

 

Het twaalfde kritieke aspect dat Ottes benoemt is ‘competitie’. Als de toepassing van een inno-

vatie tot een competitief voordeel leidt, zal de adoptie van de innovatie sneller ingang vinden. 

Met deze twee extra kritieke aspecten (financiële inpasbaarheid en competitie) ontwikkelt de 

'The ten critical dynamics of innovation diffusion’ zich tot een uitgebreider model.  

 

Het onderzoek van Ottes formuleert twee extra afhankelijkheden voor innovatie: 

11) Financiële inpasbaarheid van innovatie 

12) Competitie 

2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2. Aanvulling op afhankelijkheden van innAanvulling op afhankelijkheden van innAanvulling op afhankelijkheden van innAanvulling op afhankelijkheden van innoooovatievatievatievatie    

Vanuit het theoretische kader van Ottes deden wij aanvullend onderzoek naar een nadere speci-

ficatie van de succesfactoren voor opschaling van innovatie. De achterliggende – interne - orga-

nisatie is volgens Wensing, van der Weijden en Grol (1998)5 van groot belang voor de snelheid 

van acceptatie en verspreiding van innovaties. De wijze waarop een organisatie is vormgegeven 

heeft invloed op de intensiteit van de interne samenwerking, de ontwikkeling van ideeën en de 

snelheid waarmee een innovatie intern wordt geadopteerd. De achterliggende organisatie moet 

volgens Wensing, van der Weijden en Grol (1998) verandering mogelijk maken om innovaties 

versneld te kunnen verspreiden.  

 

Ook de mate van samenwerking noemen zij als belangrijke factor voor het ontstaan en versprei-

den van innovaties. Samenwerking tussen afdelingen binnen een organisatie, maar ook tussen 

professionals van andere organisaties, is hierbij van belang. Tot slot identificeren Wensing, van 

der Weijden en Grol (1998) de samenwerking met de patiënt als een belangrijk onderdeel. Door 

de ervaring en kennis van de patiënt te gebruiken – bijvoorbeeld door feedback – kan de profes-

sional de meerwaarde van een innovatie beter bepalen. 

 

Naast de afhankelijkheden Cain & Mittman en Ottes identificeren wij hiermee twee aanvullende 

afhankelijkheden vanuit de literatuur: 

13) Achterliggende organisatie 

14) Mate van samenwerking met derden 

2.4.2.4.2.4.2.4. De totstandkoming van de KenniskDe totstandkoming van de KenniskDe totstandkoming van de KenniskDe totstandkoming van de Kenniskaartaartaartaart    

Deze 14 afhankelijkheden geven inzicht in de snelheid - en het succes - waarmee innovaties 

opgeschaald worden. Dit wetenschappelijk kader vormt de basis van de Kenniskaart.  

 

De 14 afhankelijkheden voor het opschalen van innovatie hebben op elk van de vier kennisthe-

ma’s invloed. Afhankelijk van het thema zal de inhoud van de afhankelijkheid en het belang van 

de afhankelijkheid (kunnen) verschillen. 

                                                   
5 Wensing, M., Weijden, van der T., Grol, R., (1998), Implementing guidelines and innovations in general 

practice: which interventions are effective?, Universiteit Nijmegen en Universiteit van Maastricht, Nederland 
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Figuur Figuur Figuur Figuur 2222: De afhankelijkheden voor innovatie : De afhankelijkheden voor innovatie : De afhankelijkheden voor innovatie : De afhankelijkheden voor innovatie per per per per kekekekennisthemannisthemannisthemannisthema    

De theorie biedt een goed referentiekader voor de beïnvloedende factoren bij de opschaling van 

zorginnovatie. De factoren zijn echter geïdentificeerd op een generiek niveau. Vanuit de gene-

rieke factoren deden wij een nadere inventarisatie naar specificaties van de succes- en belem-

meringsfactoren voor innovatie. Fleuren, Paulussen en Wiefferink (2002)6 deden uitgebreid 

onderzoek naar belemmerende factoren voor innovatie. Door goed invulling te geven aan deze 

belemmeringen kan de zorginnovator de belemmering omzetten in een succesfactor. Fleuren 

(e.a.) benoemt 52 factoren die van invloed zijn bij succesvol innoveren in de zorg. In dit onder-

zoek richten wij ons specifiek op de opschaling van innovaties. Door een analyse met een focus 

op opschaling selecteerden wij 39 factoren als succes- en belemmeringsfactoren voor zorginno-

vators. 

 

Om het overzicht te creëren voor de zorginnovator stellen wij de Kenniskaart op. Wij combineren 

hierin de belemmeringen en succesfactoren van Fleuren e.a. met de 14 afhankelijkheden voor 

innovatie. Hiermee ontstaat een eerste concept van de Kenniskaart. 
 

Afhankelijkheden voor innovAfhankelijkheden voor innovAfhankelijkheden voor innovAfhankelijkheden voor innovaaaatietietietie    Belemmeringen/succesfactoren voor innBelemmeringen/succesfactoren voor innBelemmeringen/succesfactoren voor innBelemmeringen/succesfactoren voor innoooovatievatievatievatie    

1.1.1.1. Meerwaarde van innovMeerwaarde van innovMeerwaarde van innovMeerwaarde van innovaaaatietietietie    � vermogen van de gebruiker voor zelfstandig gebruik van de innovatie 

� ethische vraagstukken bij de opschaling van de innovatie 

� klinische relevantie van de innovatie 

� de mate van beloning van de innovatie voor de (eind)gebruiker 

� mate van belasting van de innovatie voor de patiënt 

2.2.2.2. Mogelijkheid tot uitprobMogelijkheid tot uitprobMogelijkheid tot uitprobMogelijkheid tot uitprobeeeerenrenrenren    � inzicht in (nadelige/positieve) gevolgen wanneer de innovatie wordt 

opgeschaald 

3.3.3.3. Zichtbaarheid van innovZichtbaarheid van innovZichtbaarheid van innovZichtbaarheid van innovaaaatie tie tie tie 

voor avoor avoor avoor annnnderenderenderenderen    

� mate van participatie van het netwerk van de innovator 

4.4.4.4. Compatibiliteit met socCompatibiliteit met socCompatibiliteit met socCompatibiliteit met sociiiiale ale ale ale 

patronen en technologipatronen en technologipatronen en technologipatronen en technologieeeeënënënën    

� bereidheid tot gedragsverandering bij de gebruiker van de innovatie 

� aansluiting van de innovatie bij de algemene taakopvatting van de 

professional 

� eenduidig doel voor het gebruik van de innovatie 

5.5.5.5. Mening van opinieleMening van opinieleMening van opinieleMening van opinieleiiiidersdersdersders    � ervaren steun collega’s bij de opschaling van de innovatie 

� ervaren steun andere zorgverleners bij de opschaling van de innovatie 

� ervaren steun direct leidinggevende bij de opschaling van de innovatie 

� ervaren steun hoger management bij de opschaling van de innovatie 

� bereidheid tot gedragsverandering bij de gebruiker van de innovatie 

� formele bekrachtiging door de opinieleiders binnen de organisatie die 

de innovatie opschaalt 

                                                   
6 Fleuren, M.A.H., Paulussen, T.G.W.M., Wiefferink, C.H., (2002), Belemmerende en bevorderende factoren bij 

de implementatie van zorgvernieuwingen in organisaties, TNO-rapport. In te zien via:  

http://www.ghip.nl/ghip/_files/rapportfleuren/fleuren.pdf 

MensMensMensMens    centraalcentraalcentraalcentraal    
1. Meerwaarde van innovatie 

2. Mogelijkheid tot uitproberen 

3. Zichtbaarheid van innovatie voor anderen 

4. Compatibiliteit met sociale patronen en 

technologieën 

5. Mening van opinieleiders 

6. Communicatie over innovatie 

7. Homogene groepen 

8. Normen, rollen en sociale netwerken 

9. Innovatie moet technisch passend zijn  

10. Aanpasbaarheid innovaties 

11. Financiële inpasbaarheid 

12. Competitie 

13. Achterliggende organisatie 
14. Mate van samenwerking met derden 

Intersectorale gezonIntersectorale gezonIntersectorale gezonIntersectorale gezonddddheidsheidsheidsheidskenniskenniskenniskennis    
1. Meerwaarde van innovatie 

2. Mogelijkheid tot uitproberen 

3. Zichtbaarheid van innovatie voor anderen 

4. Compatibiliteit met sociale patronen en 

technologieën 

5. Mening van opinieleiders 

6. Communicatie over innovatie 

7. Homogene groepen 

8. Normen, rollen en sociale netwerken 

9. Innovatie moet technisch passend zijn  

10. Aanpasbaarheid innovaties 

11. Financiële inpasbaarheid 

12. Competitie 

13. Achterliggende organisatie 

14. Mate van samenwerking met derden 

 

ICT & TechnologieICT & TechnologieICT & TechnologieICT & Technologie    
1. Meerwaarde van innovatie 

2. Mogelijkheid tot uitproberen 

3. Zichtbaarheid van innovatie voor anderen 

4. Compatibiliteit met sociale patronen en 

technologieën 

5. Mening van opinieleiders 

6. Communicatie over innovatie 

7. Homogene groepen 

8. Normen, rollen en sociale netwerken 

9. Innovatie moet technisch passend zijn  

10. Aanpasbaarheid innovaties 

11. Financiële inpasbaarheid 

12. Competitie 

13. Achterliggende organisatie 
14. Mate van samenwerking met derden 

OndernemerschapOndernemerschapOndernemerschapOndernemerschap    
1. Meerwaarde van innovatie 

2. Mogelijkheid tot uitproberen 

3. Zichtbaarheid van innovatie voor anderen 

4. Compatibiliteit met sociale patronen en 

technologieën 

5. Mening van opinieleiders 

6. Communicatie over innovatie 

7. Homogene groepen 

8. Normen, rollen en sociale netwerken 

9. Innovatie moet technisch passend zijn  

10. Aanpasbaarheid innovaties 

11. Financiële inpasbaarheid 

12. Competitie 

13. Achterliggende organisatie 
14. Mate van samenwerking met derden 
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6.6.6.6. Communicatie over innCommunicatie over innCommunicatie over innCommunicatie over innoooovatievatievatievatie    � zichtbaarheid van de uitkomsten van de innovatie 

� wetenschappelijk gehalte van de uitkomsten van de innovatie 

7.7.7.7. Homogene groHomogene groHomogene groHomogene groeeeepenpenpenpen    � eenduidige wensen en/of eisen van de patiënt ten aanzien van de in-

novatie 

� medewerking van de patiënt 

� tevredenheid van de patiënt 

� benodigde vaardigheid van de patiënt voor het uitvoeren van de inno-

vatie 

8.8.8.8. Normen, rollen en sociNormen, rollen en sociNormen, rollen en sociNormen, rollen en sociaaaale le le le 

netwenetwenetwenetwerrrrkenkenkenken    

� wetten en regels ten aanzien van de opschaling van de innovatie 

� heldere procedures tijdens het opschalingsproces 

9.9.9.9. Innovatie moet technisch Innovatie moet technisch Innovatie moet technisch Innovatie moet technisch 

papapapasssssend zijn send zijn send zijn send zijn     

� ondersteunende (logistieke) ICT-systemen van de innovatie 

10.10.10.10. Aanpasbaarheid innovAanpasbaarheid innovAanpasbaarheid innovAanpasbaarheid innovaaaatiestiestiesties    � ruimte voor aanpassing van de innovatie aan de eigen situatie van de 

patiënt 

11.11.11.11. Financiële inpasbaaFinanciële inpasbaaFinanciële inpasbaaFinanciële inpasbaarrrrheidheidheidheid    � hoeveelheid geld dat beschikbaar is voor opschaling van de innovatie 

� materiële voorzieningen voor de opschaling van de innovatie 

� de mogelijkheid om de investering van de opschaling terug te verdie-

nen 

12.12.12.12. CompetitieCompetitieCompetitieCompetitie    � beschikbare tijd van de innovators voor de opschaling van de innovatie 

� ownership van de innovatie 

13.13.13.13. Achterliggende organAchterliggende organAchterliggende organAchterliggende organiiiisatiesatiesatiesatie    � grootte van de organisatie die de innovatie opschaalt 

� structuur van de organisatie die de innovatie opschaalt 

� personeelsverloop bij de organisatie die de innovatie opschaalt 

� hoeveelheid personeel werkzaam bij de organisatie die de innovatie 

opschaalt 

� administratieve afhandeling door de organisatie die de innovatie op-

schaalt 

� betrokkenheid van de coördinator / projectgroep bij de opschaling 

14.14.14.14. Mate van samenweMate van samenweMate van samenweMate van samenwerrrrkingkingkingking    � gebruikers van de innovatie zijn betrokken bij de opschaling 

� samenwerking tussen professionals/afdelingen met betrekking tot de 

innovatie 

Tabel Tabel Tabel Tabel 1111: De Kenniskaart versie 0.1: De Kenniskaart versie 0.1: De Kenniskaart versie 0.1: De Kenniskaart versie 0.1    

Vanuit dit eerste concept van de Kenniskaart (versie 0.1) doen wij in hoofdstuk 3 door middel 

van een casestudie nader onderzoek naar de ervaringen van gerealiseerde innovaties. Hiermee 

vullen wij de Kenniskaart aan tot een nieuwe versie 0.2. 
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3.3.3.3. EEEErvaringen uit de praktijkrvaringen uit de praktijkrvaringen uit de praktijkrvaringen uit de praktijk    

In het voorgaande hoofdstuk bespraken wij de theorie over opschaling en verspreiding van inno-

vaties. Hieruit destilleerden wij 14 afhankelijkheden die invloed hebben op de snelheid waarmee 

opschaling plaatsvindt. Daaraan koppelden wij een reeks van factoren die een succes of belem-

mering kunnen vormen voor zorginnovaties. In dit hoofdstuk bestuderen wij de ervaringen uit de 

praktijk waarmee wij de kenniskaart (0.1) aanvullen tot een nieuwe versie. Hiervoor doen wij 

onderzoek naar praktijkcases binnen de gezondheidszorg. Wij vullen de Kenniskaart verder aan 

met nieuwe succes- of belemmeringsfactoren op basis van een analyse van deze praktijkcases. 

Paragraaf 3.1 geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode en een overzicht van de 

bevindingen. Paragraaf 3.2 geeft een onderbouwing van de bevindingen vanuit de cases. Para-

graaf 3.3 geeft tot slot een vernieuwd overzicht van de Kenniskaart. 

3.1.3.1.3.1.3.1. OOOOnderzoeksmethode: Praktijkstudiesnderzoeksmethode: Praktijkstudiesnderzoeksmethode: Praktijkstudiesnderzoeksmethode: Praktijkstudies    

Praktijkervaring is een goede manier om meer helderheid te verschaffen over de toepasbaarheid 

over een innovatie. Daar waar theorieën abstract kunnen blijven, toetsten de praktijkcases deze 

abstractheid. Robert K. Yin deed in 1984 al onderzoek naar de methode van case-studies7. Deze 

onderzoeksmethode heeft als kenmerk dat het op overzichtelijke wijze een bepaald systeem of 

proces beschrijft. Hierbij valt onder andere te denken aan een organisatie, een beslissing of een 

situatie. De uitkomsten van de casestudies zullen niet op elke innovatie van toepassing zijn, we 

extraheren daarom uit de studies die factoren die minimaal in twee cases aan de orde waren. 

Hierbij blijkt dat de factor niet op zichzelf staat. Een toetsing op de relevantie van de factoren 

vindt doen we middels een enquête onder de zorginnovators (hoofdstuk 4). 

 

Voor dit onderdeel – de praktijkstudie - hebben wij 45 zorginnovaties geanalyseerd aan de hand 

van de huidige Kenniskaart (0.1). Bij de selectie van de cases hebben we naar een doorsnede 

gezocht van innovaties uit de vier thema’s (mens centraal, ICT/technologie, ondernemerschap 

en intersectorale gezondheidskennis). We identificeerden vervolgens een reeks factoren die aan 

de huidige set toegevoegd kan worden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geïdenti-

ficeerde succes- en belemmeringsfactoren. 

 

Afhankelijkheden voor iAfhankelijkheden voor iAfhankelijkheden voor iAfhankelijkheden voor innnnnovatienovatienovatienovatie    Belemmeringen/succesfactoren voor innovatieBelemmeringen/succesfactoren voor innovatieBelemmeringen/succesfactoren voor innovatieBelemmeringen/succesfactoren voor innovatie    

1.1.1.1. Meerwaarde van innMeerwaarde van innMeerwaarde van innMeerwaarde van innoooovatievatievatievatie    � Aansluiting van de innovatie op demografische en geo-

grafische omgevingsfactoren 

� Maatschappelijk belang van de opschaling van de inno-

vatie 

� Urgentie van de opschaling van de innovatie 

� Bewijs van de uitkomsten van de innovatie 

2.2.2.2. Mogelijkheid tot uiMogelijkheid tot uiMogelijkheid tot uiMogelijkheid tot uittttproberenproberenproberenproberen    � Marktverkenning ter voorbereiding op de opschaling van 

de innovatie 

3.3.3.3. Zichtbaarheid van innovatie voor aZichtbaarheid van innovatie voor aZichtbaarheid van innovatie voor aZichtbaarheid van innovatie voor annnnderenderenderenderen    � Mate van publiciteit ter promotie van de innovatie 

4.4.4.4. Compatibiliteit met sociale patronen en Compatibiliteit met sociale patronen en Compatibiliteit met sociale patronen en Compatibiliteit met sociale patronen en 

technologieëntechnologieëntechnologieëntechnologieën    

� - 

5.5.5.5. Mening van opinieleMening van opinieleMening van opinieleMening van opinieleiiiidersdersdersders    � Verantwoordelijkheid die de professional neemt voor de 

innovatie 

6.6.6.6. Communicatie over innovatieCommunicatie over innovatieCommunicatie over innovatieCommunicatie over innovatie    � Gerichte doelgroep voor de opschaling van de innovatie 

7.7.7.7. Homogene groepenHomogene groepenHomogene groepenHomogene groepen    � Patiënt beslist over zijn eigen zorgproces 

                                                   
7 Robert K. Yin (2008) Case Study Research – Design and Methods, SAGE Publications 
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� Eenduidige wensen / eisen zorgverlener ten aanzien van 

de innovatie 

� Eenduidige wensen / eisen sociale omgeving patiënt ten 

aanzien van de innovatie 

8.8.8.8. Normen, rollen en sNormen, rollen en sNormen, rollen en sNormen, rollen en soooociale netwerkenciale netwerkenciale netwerkenciale netwerken    � Aanwezigheid van vergelijkbare innovaties 

9.9.9.9. Innovatie moet tecInnovatie moet tecInnovatie moet tecInnovatie moet techhhhnisch passend zijn nisch passend zijn nisch passend zijn nisch passend zijn     � Open technische standaarden om de innovatie te onder-

steunen. 

� Standaardisatie van de technologie 

� Mate van betrouwbaarheid van de techniek 

10.10.10.10. Aanpasbaarheid innAanpasbaarheid innAanpasbaarheid innAanpasbaarheid innoooovatiesvatiesvatiesvaties    � - 

11.11.11.11. Financiële inpasbaaFinanciële inpasbaaFinanciële inpasbaaFinanciële inpasbaarrrrheidheidheidheid    � Marktwerking tijdens de opschaling van de innovatie  

12.12.12.12. CompetitieCompetitieCompetitieCompetitie    � Bijdrage van de innovatie aan meer efficiëntere zorg 

13.13.13.13. Achterliggende organAchterliggende organAchterliggende organAchterliggende organiiiisatiesatiesatiesatie    � Ervaring binnen de organisatie met opschaling van inno-

vatie 

14.14.14.14. Mate van samenweMate van samenweMate van samenweMate van samenwerrrrkingkingkingking    � Invloed van stakeholders bij opschaling 

Tabel Tabel Tabel Tabel 2222: Aanvullingen vanuit casestudies op de Kenniskaart 0.1: Aanvullingen vanuit casestudies op de Kenniskaart 0.1: Aanvullingen vanuit casestudies op de Kenniskaart 0.1: Aanvullingen vanuit casestudies op de Kenniskaart 0.1    

3.2.3.2.3.2.3.2. Belemmeringen en succesfactoren uit deBelemmeringen en succesfactoren uit deBelemmeringen en succesfactoren uit deBelemmeringen en succesfactoren uit de    praktijkpraktijkpraktijkpraktijk    

De praktijkstudies die wij behandelen zijn een selectie uit een grote hoeveelheid zorginnovaties 

die momenteel in ontwikkeling zijn of in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Op deze manier 

creëren wij een breed overzicht van afhankelijkheden en succes- en belemmeringsfactoren voor 

het versnellen van opschalen van innovaties. De cases zijn afkomstig van verschillende bronnen8. 

Bij een controle bleken meerdere innovaties ook beschreven en / of bekend bij het Zorginnova-

tieplatform, indien dit het geval was hebben wij als bron het Zorginnovatieplatform genoemd.  

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Bijdrage van de innovatie aan meer efficBijdrage van de innovatie aan meer efficBijdrage van de innovatie aan meer efficBijdrage van de innovatie aan meer efficiiiiëntëntëntënteeee    zorgzorgzorgzorg    

Een belangrijk aspect bij het versnellen van opschalen van innovatie is de bijdrage die de inno-

vatie levert aan meer efficiënte zorg. ICT is hierbij steeds vaker een belangrijke factor. Telemedi-

cine, domotica en eHealth zijn vormen van zorg die zich de laatste jaren snel hebben ontwikkeld 

en een belangrijke stempel drukken op zorginnovaties. Zij hebben veelal als doel om zorg effici-

ënter te maken. Videoconference is zo’n innovatie om efficiëntie te behalen. Onder andere in het 

Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) wordt videoconferentie ingezet. Eén van de voordelen is de 

snelheid en de flexibiliteit waarmee patiënten kunnen overleggen met hun consulent. Dit heeft 

een grote meerwaarde voor de patiënt zelf, maar ook voor de medische (mede)behandelaar. De 

reistijd van de consulent en patiënt wordt tot nul gereduceerd. 

 

Efficiëntere zorg zien we niet alleen in technische middelen, ook efficiëntere zorgorganisatie is 

een belangrijke ontwikkeling. Een voorbeeld is Buurtzorg waar op een meer efficiënte manier 

thuiszorg wordt verleend. Door kleine wijkgerichte teams met hoogopgeleide wijkverpleegkun-

digen, stelt Buurtzorg dat de zorg beter wordt met minder zorguren. De besparing op overhead 

en managementkosten is een belangrijk onderdeel. Een ander voorbeeld is de OOGbus die eer-

stelijns oogzorg bij een zorginstelling of verzorgingshuis brengt. Cliënten, veelal hulpbehoe-

vend, hoeven niet meer naar de opticien en krijgen de (oog)zorg toegespitst op wat zij nodig 

hebben.  

 

                                                   
8 Een belangrijk deel van deze selectie is door het Zorginnovatieplatform aangedragen. Daarnaast betrokken 

wij ook andere kennisbronnen waaronder het NCSI, Syntens, TNO, de Nieuwe Praktijk en nieuwsberichten en 

–websites gericht op zorg en zorginnovatie, zoals ICTzorg en Medicalfacts. 
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De bijdrage die de innovatie levert aan meer efficiëntere zorg is van invloed op de opschaling 

van de innovatie. Bewezen efficiëntie kan ervoor zorgen dat andere instellingen ook met die 

technologie of andere vorm van zorgorganisatie aan de slag willen.  

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. Mate van publiciteit ter promotie van de innovatieMate van publiciteit ter promotie van de innovatieMate van publiciteit ter promotie van de innovatieMate van publiciteit ter promotie van de innovatie    

Veel innovaties zijn wat betreft het succes van realisatie en opschaling afhankelijk van de aan-

dacht – of publiciteit - die zij krijgen. Dit geldt voornamelijk voor innovaties die een grote doel-

groep aanspreken of die gericht zijn op lastig te bereiken doelgroepen. In de praktijk blijkt dat 

publiciteit een belangrijk element vormt om in korte tijd grote groepen te binden aan innovaties. 

Hierbij valt te denken aan online innovaties. Gezondheidscommunity.nl, wieismijnarts.nl en 

zoekdokter.nl zijn voorbeelden van innovaties die afhankelijk zijn van publiciteit. De keuze voor 

de vorm van publiciteit ligt bij de innovators. De keuze wordt veelal bepaald door factoren als 

participatienetwerk en de beschikbare hoeveelheid geld. Zo koos Ketenplein - een besloten digi-

tale ontmoetingsplaats voor zorgprofessionals – voor een impuls vanuit de initiatiefnemer in de 

aanloopfase van het project. Vervolgens laten zij het succes in belangrijke mate afhangen van 

mond-tot-mond-reclame van de zorgprofessionals zelf.  

 

Ook om een financiële impuls te krijgen die opschaling en verspreiding van de innovatie versnelt 

is publiciteit belangrijk. Het wordt voor investeerders aantrekkelijker wanneer een innovatie 

meer aandacht krijgt in bijvoorbeeld de pers of onder de doelgroep, het trekt samenwerkings-

partners aan en door bekendheid wordt weer meer animo gecreëerd voor opschaling.  

 

Voor ziektespecifieke innovaties zoals Alzheimer Café - informele bijeenkomsten voor mensen 

met Alzheimer en hun naasten - of de Reumamonitor – een online applicatie die zich richt op 

mensen met reumatoïde artritis met als doel betere ziektebeheersing door de patiënt zelf - is 

publiciteit een factor die in belangrijke mate bepaalt of de innovatie een succes wordt. De doel-

groep wordt aangesproken via de patiëntenverenigingen en zijn afhankelijk van de publiciteit die 

zij aan de innovatie geven. 

 

Is de innovatie niet bekend bij andere partijen waar de opschaling kan worden toegepast, dan is 

de kans uiteraard aanzienlijk klein dat opschaling plaatsvindt. Bekendheid en publiciteit rondom 

de innovatie is dus zowel voor de gebruiker, voor de mogelijke samenwerkingspartijen, als voor 

mogelijke opschalers van belang.  

3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3. Gerichte doelgroep voor de opschaling van de innovatieGerichte doelgroep voor de opschaling van de innovatieGerichte doelgroep voor de opschaling van de innovatieGerichte doelgroep voor de opschaling van de innovatie    

Alle innovaties hebben een doelgroep, een groep op wie de innovatie is gericht. Dit zijn voorna-

melijk patiënten, maar ook zorgverleners of de sociale omgeving van de patiënt. In het voor-

beeld van de Reumamonitor richt de innovatie zich tot nu toe alleen op mensen met reumatoïde 

artritis, omdat daarvan scores van ziekteactiviteit het beste wetenschappelijk onderbouwd zijn. 

De innovatie is zo ingericht dat deze goed te gebruiken is voor deze doelgroep. Deze specifieke 

factoren (gekoppeld aan de doelgroepen) hebben echter wel invloed op de mate van opschaling. 

Doordat de innovatie gericht is op deze specifieke doelgroep, is het lastig om de innovatie inte-

graal beschikbaar te stellen voor een andere doelgroep. De technische middelen zijn mogelijk 

wel geschikt voor andere ziektebeelden, de technologie is daarmee wel opschaalbaar.  

 

Doelgroepgerichte innovaties die regionaal worden ingezet, hebben een goede potentie om lan-

delijk opgeschaald te worden aangezien zij gericht zijn op een kleine selectie van een veel gro-

tere doelgroep. Drie voorbeelden zijn 1) de Twentse COPD dot com gericht op coaching van 

COPD-patiënten in de thuissituatie, 2) het Medisch Centrum Leeuwarden waar hartfalenpatiënten 

thuis onder controle kan worden gehouden met ICT Guided Telezorg en 3) GZ-instellingen Pa-

meijer en St. ZorgBreed in regio Rotterdam waar de mogelijkheid is voor oudere cliënten met een 
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verstandelijke beperking om geïntegreerd te wonen in een V&V-instelling (verpleeg- en verzor-

gingsinstelling).  

3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4. Bewijs van de uitkomsten van de innovatieBewijs van de uitkomsten van de innovatieBewijs van de uitkomsten van de innovatieBewijs van de uitkomsten van de innovatie    

Een belangrijk element voor een succesvolle innovatie is de bewezen effectiviteit. Dit is ook vaak 

een voorwaarde om de innovatie werkelijk in gebruik te mogen nemen. De ingebruikname ge-

beurt dan ook meestal pas na jaren ervaring en onderzoek. Voornamelijk met betrekking tot 

opschaling hebben bewezen innovaties (evidence based) meer kans van slagen.  

 

Een tak waarin nu al veel ‘bewezen’ innovaties zijn terug te zien is in eHealth. Er zijn diverse 

onderzoeken naar eHealth/econsults gedaan waaruit blijkt dat deze laagdrempelige manier van 

consulteren en hulpverlening helpen in het behandelingsproces. Er zijn dan ook al diverse ‘spin 

offs’ ontwikkeld in voornamelijk de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) van de succesvolle alco-

holdebaas.nl, zoals gokkendebaas.nl, eetprobleemdebaas.nl , cannabisdebaas.nl, kleurjeleven.nl, 

gripopjedip.nl.  De innovaties zijn bewezen en vervolgens opgeschaald. Toch is niet iedere be-

wezen innovatie geschikt voor opschaling. Andere factoren (zoals in dit hoofdstuk benoemd) zijn 

ook van invloed en kunnen zwaarder wegen, zoals demografische factoren of een specifieke 

doelgroep.  

3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5. Patiënt beslist over zijn eigen zorgprocesPatiënt beslist over zijn eigen zorgprocesPatiënt beslist over zijn eigen zorgprocesPatiënt beslist over zijn eigen zorgproces    

De patiënt wil steeds meer zelf controle voeren over zijn of haar zorgproces. Dat is te koppelen 

aan bredere maatschappelijke ontwikkelingen die we zien ontstaan waarin zelfmanagement 

steeds meer wordt geaccepteerd in de zorg, door zowel patiënt als zorgverlener. Diverse initia-

tieven spelen hier op in, zoals samenkeuzesmaken.nl (een webapplicatie waarmee cliënt en be-

handelaar gezamenlijk het behandelproces vormgeven binnen de geestelijke gezondheidszorg 

(GGZ)), en zoekdokter.nl (een website waarop patiënten artsen kunnen beoordelen en elkaar 

helpen om een juiste arts te vinden). De input en zelfstandigheid van de patiënt staat centraal. 

Een zorgorganisatorisch voorbeeld van zelfmanagement is Mijnzorgnet, met specifiek als voor-

beelden ParkinsonNet en de Digitale IVF Poli. Deze zorgnetwerken zijn ‘virtuele organisaties’ die 

bestaan uit patiënten en hun zorgverleners, waarin zorginstellingen facilitaire bedrijven worden 

die een dienst verlenen aan het netwerk van patiëntengroepen. Ook telezorgtoepassingen kun-

nen ervoor zorgen dat patiënten onafhankelijker en meer zelfstandig gebruik kunnen maken van 

zorg.  

 

Naast een meer assertieve patiënt die graag zelf het heft in handen neemt, wordt ook een steeds 

meer zelfstandige rol van de patiënt verwacht. Een ander type initiatief richt zich op het meer 

zelfstandig maken van de patiënt. Co-patiënt is een innovatie waarbij speciaal opgeleide ver-

pleegkundigen en studenten medicijnen samen met de patiënt de ogen en oren vormen. Dit 

doen zij met toestemming van de patiënt waarbij zij de gehele of gedeeltelijke behandeling 

meelopen. Ze zorgen voor betere communicatie tussen patiënt en behandelaar, houden de be-

handeling in de gaten en signaleren verbeterpunten. Een vergelijkbaar initiatief is Tinkerbell 

Patiëntencoach, met als belangrijk verschil dat wanneer de patiënt naar een andere instelling 

verwezen wordt de begeleider meegaat. 

 

Vanwege de trend en zichtbare behoefte is zelfmanagement een mogelijke succesfactor voor 

opschaling. Het geeft invulling aan een behoefte, zo laten de veel bestaande innovaties zien. 

Daarnaast is het een speerpunt van de overheid om dit te stimuleren - onder andere van het ZIP 

zoals in haar visie verduidelijkt wordt – wat opschaling versnellen.   
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3.2.6.3.2.6.3.2.6.3.2.6. Verantwoordelijkheid die de professional neemt voor de innovatie Verantwoordelijkheid die de professional neemt voor de innovatie Verantwoordelijkheid die de professional neemt voor de innovatie Verantwoordelijkheid die de professional neemt voor de innovatie     

De verantwoordelijkheid van de professional vertaalt zich in de verantwoordelijkheid die zij wil-

len nemen om een innovatie te adapteren. De betrokkenheid van de professional of zorgverlener 

is in veel gevallen noodzakelijk om de innovatie tot een succes te maken. Dit kent twee vertalin-

gen. Ten eerste de zorgverlener die zelf de doelgroep vormt van een innovatie. Ten tweede de 

zorgverlener die aan de slag moet met de innovatie. Dit raakt beide een andere factor die uit de 

literatuur is gebleken: bereidheid tot gedragsverandering. Deze factoren zijn zichtbaar bij onder 

andere ‘zorg op afstand’-initiatieven: coaching COPD-patiënten op afstand, videoconferentie 

van IKZ, alcholdebaas.nl (e.a.), Caring Home, of bij initiatieven gericht op een verandering van 

het zorgproces: Buurtzorg, Bedden in de buurt, Compleet Wonen.  

 

Beide vormen – participatie in de innovatie of gebruik maken van de innovatie - kunnen van 

invloed zijn op de opschaling van de innovatie. Innovaties die vanuit de professionals zelf in een 

organisatie zijn gestart kunnen vanwege het draagvlak een daverend succes zijn, terwijl het bin-

nen andere organisaties mogelijk niet aanslaat doordat zij geen verbondenheid hebben met de 

innovatie. De verantwoordelijkheid die de professional voelt, moet dus ook gelden voor de pro-

fessionals die werken in de organisatie/afdeling waar de opschaling van toepassing is.  

3.2.7.3.2.7.3.2.7.3.2.7. Aanwezigheid van vergelijkbare innovaties Aanwezigheid van vergelijkbare innovaties Aanwezigheid van vergelijkbare innovaties Aanwezigheid van vergelijkbare innovaties     

Uit de analyse van de zorginnovaties komt naar voren dat veel initiatieven vergelijkbaar zijn. Zo 

zijn er diverse initiatieven die een platform bieden voor zorgverleners: ketenplein, verwijskom-

pas, mednet. In sommige gevallen zijn dit initiatieven die voortborduren op bestaande initiatie-

ven (zoals we eerder al hebben laten zien bij eConsults/eHealth). Uit de analyse blijkt verder dat 

meerdere innovaties grote overeenkomsten vertonen. Diverse factoren kunnen hier de oorzaak 

van zijn: het kan zijn dat op gelijktijdige momenten de innovatie wordt bedacht, of dat er te 

weinig onderzoek is gedaan naar wat er al op de markt is. Dit leidt tot een andere kritische suc-

cesfactor marktverkenning (zie hierna).  

 

Veel ICT initiatieven bieden vergelijkbare producten. Ook beweegprogramma’s hebben vaak een 

overeenkomstige insteek en doel en zijn hierdoor vaak vergelijkbaar. Een onderscheidend ver-

mogen is essentieel om je innovatie tot een succes te maken. Uit de analyse blijkt wel dat alle 

innovaties inderdaad een uniek element hebben, maar in veel gevallen niet echt onderscheidend 

zijn. Een gevaar bij een uniek concept is wel dat de meerwaarde van de innovatie nog moet wor-

den bewezen. Wanneer dit echter is gedaan biedt dit veel mogelijkheid om op te schalen.  

3.2.8.3.2.8.3.2.8.3.2.8. Marktverkenning Marktverkenning Marktverkenning Marktverkenning voorvoorvoorvoor    de opschaling van de innde opschaling van de innde opschaling van de innde opschaling van de innoooovatievatievatievatie    

Om niet in de valkuil te stappen van ‘het wiel opnieuw uitvinden’ en ‘een dienst aanbieden waar 

geen vraag naar is’ is de verkenning van de markt een belangrijke stap in de opstartfase van een 

innovatie. Uit de analyse blijkt dat bij veel innovaties een element is toegevoegd wat de innovatie 

uniek maakt. De voorgaande succesfactor laat zien dat een uniek concept een belangrijk element 

is voor het realiseren en opschalen van de innovatie. Vervolgens is voor opschaling een herzie-

ning van de markt nodig. Ook inzicht in vraag en aanbod en bekendheid met doelgroepen in 

andere regio’s kunnen sterk van invloed zijn bij opschaling. Een analyse naar ziektebeelden en 

de wensen en verwachtingen van een specifieke doelgroep is daarom van belang. Er is bij de 

geanalyseerde innovaties geen goed zicht op welke een goede marktverkenning hebben gedaan.  

3.2.9.3.2.9.3.2.9.3.2.9. Marktwerking tijdens deMarktwerking tijdens deMarktwerking tijdens deMarktwerking tijdens de    opschaling van de innovatieopschaling van de innovatieopschaling van de innovatieopschaling van de innovatie    

De zorgstructuren in Nederland zijn veranderlijk. Een tendens die uit de analyse blijkt zijn zorg-

verzekeraars die zich verbinden aan innovaties (online medicijnen van Ohra, Health Bridge in 

samenwerking met Menzis en de Oogbus van CZ). Daarnaast zien we ook steeds meer private 
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partijen die investeren in zorginnovatie en ondernemingen zoals Thomashuizen – particulier 

initiatief waarin zes tot acht verstandelijk gehandicapten wonen, verzorgd door zorgonderne-

mers die in hetzelfde huis wonen -. Thomashuizen is gestart door Hans van Putten die zelf een 

zoon had met een verstandelijke beperking: Thomas. Uit onvrede met het reguliere aanbod be-

dacht hij in 2001 het concept Thomashuizen. Ook Buurtzorg Nederland werd door zorgonder-

nemer en voormalig wijkverpleegkundige Jos de Blok in 2006 met eigen geld opgestart. Door de 

aanwezigheid van marktwerking zijn particuliere initiatieven kansrijk. Kanttekening daarbij is dat 

marktwerking ook risico’s met zich meebrengen. Hiermee kan marktwerking zowel een succes- 

als faalfactor zijn in de opstartfase en bij opschaling.  

3.2.10.3.2.10.3.2.10.3.2.10. Invloed van stakeholders bij opschInvloed van stakeholders bij opschInvloed van stakeholders bij opschInvloed van stakeholders bij opschaaaalinglinglingling    

De hoogte van de investering van stakeholders in tijd, geld en energie is in belangrijke mate 

bepalend voor de slagingskans van een innovatie en de opschaling. Deze afhankelijkheid is een 

goede stimulans: zowel in organisatorisch als financieel opzicht. De afhankelijkheid betekent 

ook dat de partners zeggenschap krijgen. Een interessante samenwerkingspartner die steeds 

meer zichtbaar wordt is de zorgverzekeraar die zich verbindt aan initiatieven (zie hierboven). Bij 

opschaling blijkt het belangrijk om de invloed van de samenwerkingspartners te benutten. Dit 

kan echter ook nadelige invloed hebben op bijvoorbeeld het proces, zij kunnen belemmerend 

werken door verschil in visie of door zich terug te trekken uit het project.  

3.2.11.3.2.11.3.2.11.3.2.11. Eenduidige wensenEenduidige wensenEenduidige wensenEenduidige wensen/eisen /eisen /eisen /eisen van de van de van de van de zorzorzorzorggggverlenerverlenerverlenerverlener    

Diverse geanalyseerde innovaties zijn gericht op de zorgverlener of zorgorganisatie (keten-

plein,nl, wieismijnarts.nl, artsenvisite, magneetziekenhuizen), in het overzicht van factoren zijn 

echter niet de wensen en/of eisen van de zorgverlener meegenomen. Dit is een relevante toe-

voeging omdat dit mede bepalend is voor welke innovaties worden geïmplementeerd en als suc-

cesvol kunnen worden beschouwd om vervolgens op te schalen. 

3.2.12.3.2.12.3.2.12.3.2.12. Eenduidige wensen/eisen Eenduidige wensen/eisen Eenduidige wensen/eisen Eenduidige wensen/eisen van de van de van de van de socsocsocsociiiiale omgeving ale omgeving ale omgeving ale omgeving van de van de van de van de patiëntpatiëntpatiëntpatiënt    

Veel ouderen en jonge chronisch zieken zijn afhankelijk van de steun die zij krijgen van hun 

directe omgeving, familie, ouders, kinderen. Deze groep maakt in veel gevallen belangrijke be-

slissingen voor de patiënt, omdat deze zelf niet instaat is dat te doen. Deze sociale omgeving is 

dan ook een belangrijke factor bij innovatieve ontwikkelingen en de acceptatie en implementatie 

hiervan. Net als de wensen / eisen van de zorgverlener voegen wij deze factor ook toe aan het 

overzicht om een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen van bepalende factoren voor het op-

schalen van innovatie.  

3.2.13.3.2.13.3.2.13.3.2.13. Mate van betrouwbaarheid van de techniekMate van betrouwbaarheid van de techniekMate van betrouwbaarheid van de techniekMate van betrouwbaarheid van de techniek    

Technologie die in de zorg wordt toegepast moet betrouwbaar zijn gedurende de gehele levens-

cyclus (aanschaf, onderhoud, reparatie en vervanging). Daarnaast is betrouwbaarheid ook te 

koppelen aan beschikbaarheid. Goede (vaak dure) apparatuur bij de patiënt thuis zijn essentiële 

elementen voor veel telemedicine, zorg op afstand en domotica initiatieven. Health Bridge is een 

voorbeeld hiervan, het is een combinatie van e-Health en telemedicine toepassingen waarin 

huisarts en specialist virtueel samenwerken. Of Caring Home een (Amerikaanse) technologische 

innovatie waarbij zelfstandig wonende cliënten met geavanceerde elektronica in huis worden 

ondersteund. Veel ICT en technologische projecten zijn afhankelijk van een technische verbin-

ding en de technologie zelf. Dit vormt zowel een succesfactor als een afbreukrisico in de realisa-

tiefase en de verdere opschaling.  
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3.2.14.3.2.14.3.2.14.3.2.14. Open technische standaarden om de innovatie te ondersteunenOpen technische standaarden om de innovatie te ondersteunenOpen technische standaarden om de innovatie te ondersteunenOpen technische standaarden om de innovatie te ondersteunen    

De technische haalbaarheid van een innovatie is een belangrijk element wanneer een nieuwe 

innovatie start. Hier wordt in vele mate onderzoek naar gedaan alvorens de innovatie op de 

markt wordt gebracht. Voor opschaling betekent goed onderzoek vaak een goede basis.  

 

In de huidige technische ontwikkelingen is ‘open’ een onmiskenbaar begrip. Onder andere het 

Sint Antonius ziekenhuis in Nieuwegein werkt met open soucre software. Open source software 

heeft als voordeel dat er gemakkelijk gewerkt kan worden aan betere uitwisseling van gegevens 

waarbij de kosten relatief laag blijven. Meest belangrijke voordeel is dat men niet afhankelijk is 

van vaste softwareleveranciers. Interoperabiliteit (een open standaard waarop andere systemen 

kunnen aansluiten) is voor opschaling van technologische innovaties een mogelijke succesfactor. 

Softwareleveranciers zijn daarentegen niet altijd bereid om hun software ‘open’ te stellen uit 

angst voor verlies van klanten. Wanneer wordt opgeschaald moeten de leveranciers van betrok-

ken instellingen ook hun software open willen en durven stellen.  

3.2.15.3.2.15.3.2.15.3.2.15. Standaardisatie van de technologieStandaardisatie van de technologieStandaardisatie van de technologieStandaardisatie van de technologie    

Een ontwikkeling binnen technologische innovaties is standaardisatie. Hiermee bedoelen wij het 

uniformeren van de techniek om processen te versimpelen en makkelijker beschikbaar te stellen. 

Bij het koppelen van systemen en het uitwisselen van content valt zelf winst te behalen, als er 

een gezamenlijke set van afspraken ligt. De noodzaak van deze interoperabiliteit is onder andere 

zichtbaar bij de invoering van het digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Hiervoor 

zijn afspraken gemaakt hoe de informatie gestructureerd is en geïnterpreteerd moet worden. 

Systemen kunnen hierdoor op elkaar worden aangesloten en informatie worden uitgewisseld, 

waardoor een landelijk dekkende innovatie mogelijk is.  

3.2.16.3.2.16.3.2.16.3.2.16. Aansluiting van de innovatie op omgevingAansluiting van de innovatie op omgevingAansluiting van de innovatie op omgevingAansluiting van de innovatie op omgevingssssfactorenfactorenfactorenfactoren    

De invloed van demografische en geografische omgevingsfactoren is in diverse innovaties terug 

te zien en daarmee bepalend voor het succes. In bepaalde delen van Nederland neemt bijvoor-

beeld de vergrijzing sneller toe dan in andere (vaak dichterbevolkte) delen. Deze gebieden laten 

een grote mate van ontwikkeling zien om deze veranderingen voor te blijven. In Friesland be-

vindt zich het MCLeeuwarden waar patiënten met hartfalen thuis onder controle kunnen worden 

gehouden met ICT Guided Telezorg. Of Compleet Wonen in Zwolle dat is ontwikkeld om senio-

ren langer thuis te laten wonen.  

 

Een ander initiatief dat specifieke demografische en geografische omgevingsfactoren kent is het 

Kroonluchterproject. Dit is tot stand gekomen op initiatief van de huisartsen en fysiotherapeuten 

van de Zuiderkroon in Rotterdam die constateerden dat het aantal COPD patiënten in het alge-

meen stijgend is (met name onder vrouwen), en dat de wijk Pendrecht in het bijzonder veel in-

woners kent met klachten aan de luchtwegen. Dit zou zijn oorzaak kunnen vinden in de ligging 

van de wijk ten opzichte van het havengebied, de wijkpopulatie die zich kenmerkt door 60% 

inwoners van allochtone afkomst, vaak sociaal-economisch minder krachtig, gecombineerd met 

het hebben van een minder gezonde levensstijl; rookgedrag, te weinig ventileren van de woning, 

te weinig beweging en in sommige gevallen sociaal isolement. 

 

De demografische en geografische specifieke kenmerken zorgen ervoor dat deze initiatieven  

inspelen op een vraag die aansluit op de behoefte (marktverkenning). Voor opschaling beteke-

nen deze kenmerken dat ze leidend zijn in het succes van de innovatie. Alleen in regio’s waar 

vergelijkbare problemen of vragen spelen kan de innovatie succesvol worden opgeschaald.  
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3.2.17.3.2.17.3.2.17.3.2.17. Ervaring binnen de organisatie met opschaling van innovatieErvaring binnen de organisatie met opschaling van innovatieErvaring binnen de organisatie met opschaling van innovatieErvaring binnen de organisatie met opschaling van innovatie        

Goed voorbeeld doet goed volgen. Een aantal organisaties die veel met innovatie bezig zijn, 

lijken innovaties te blijven ontwikkelen. Opschaling is daarbij een logisch vervolg. De organisatie 

en haar medewerkers worden uitgedaagd mee te denken en innovatie wordt gestimuleerd. Het 

UMC Radboud is een goed voorbeeld van een organisatie die diverse projecten ondersteunt 

(Acute Zorg Platform, Health Bridge, AED’s in kaart en MijnZorgNet). Een ander interessant voor-

beeld is Bedden in de buurt. De ZorgSaam Kliniek is een decentrale ziekenhuisafdeling gericht 

op huisartsen-, ziekenhuis- en verpleeghuiszorg. Huisartsen uit de regio kunnen er zelf (vaak 

hoogbejaarde) patiënten opnemen en behandelen, die lichte tot matig complexe ziekenhuiszorg 

nodig hebben. De kliniek ligt op het terrein van het verpleeghuis en is verbonden aan het zie-

kenhuis in Terneuzen. Door de nauwe betrekkingen tussen de huisartsen, verpleeghuisartsen en 

het ziekenhuis ontstaat ook op andere terreinen samenwerking. Zo houdt de verpleeghuisarts 

spreekuren in de huisartsenpraktijk en is er een multidisciplinair preventief ouderenspreekuur 

opgezet.  

3.2.18.3.2.18.3.2.18.3.2.18. Maatschappelijk belang van de oMaatschappelijk belang van de oMaatschappelijk belang van de oMaatschappelijk belang van de oppppschaling van de innovatieschaling van de innovatieschaling van de innovatieschaling van de innovatie    

Een belangrijke factor die we zien in de analyse van de zorginnovaties is het maatschappelijk 

belang van de zorginnovatie. Een aantal grote maatschappelijke thema’s spelen momenteel een 

belangrijke rol in de zorg: vergrijzing, arbeidsparticipatie en wachtlijsten zijn belangrijke aanja-

gers voor innovatie. De invloed op deze thema’s is ook van toepassing op opschaling van inno-

vaties. Innovaties die aansluiten bij een thema dat van maatschappelijk belang is, vindt 

waarschijnlijk meer draagkracht van partijen die willen opschallen of (financieel) ondersteunen.  

 

We zien een groei in intersectorale initiatieven die op het snijvlak zitten van deze maatschappe-

lijke thema’s en de maatschappij breder raken. Een voorbeeld hiervan is de Zorgwacht in 

Utrecht. Langdurig werklozen worden opgeleid om relatief eenvoudige zorgtaken waar te nemen 

en de oren en ogen van professionele zorgverleners te worden op een vergelijkbare manier als 

bij stadswachten in de wijk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de participanten doorstromen 

naar betaald werk. Deze ontwikkeling raakt arbeidsparticipatie, werkdrukvermindering bij de 

zorgverlener en raakt het inhoudelijke zorgproces. Dit project is niet regio gebonden en gezien 

de kenmerken is dit interessant voor andere (stedelijke)gebieden.  

3.2.19.3.2.19.3.2.19.3.2.19. Urgentie van de opschaling van de iUrgentie van de opschaling van de iUrgentie van de opschaling van de iUrgentie van de opschaling van de innnnnovatienovatienovatienovatie    

In het verlengde van het maatschappelijk belang van zorginnovaties om deze te realiseren en op 

te schalen ligt urgentie. De urgentie – of noodzaak - dat een innovatie wordt ontwikkeld en op-

geschaald is de ultieme versneller. Deze urgentie kan liggen in het maatschappelijke belang, 

maar ook in de behoefte van de patiënt, eis van de zorgverlener of organisatorische noodzaak 

om een zorginstelling te laten voortbestaan. Een maatschappelijk thema dat vooral de komende 

jaren een belangrijke rol gaat spelen in de gezondheidszorg is arbeidsparticipatie9. Vanuit een 

urgentie dat het aantal mensen, werkzaam in de zorg, sterk zal teruglopen zijn er verschillende 

innovaties die hier op inspelen zoals zorg op afstand/videoconferentie en efficiëntere vorm van 

zorgorganisatie. Het opschallen van deze innovaties is in sommige gevallen urgent om de orga-

nisatie of zorgverlening op niveau te houden.  

3.3.3.3.3.3.3.3. Aanvullingen vanuit Aanvullingen vanuit Aanvullingen vanuit Aanvullingen vanuit praktijkstudiepraktijkstudiepraktijkstudiepraktijkstudie    op de Kenniskaart 0.1op de Kenniskaart 0.1op de Kenniskaart 0.1op de Kenniskaart 0.1    

Wanneer wij de resultaten van de praktijkstudie naast het literatuuronderzoek leggen, ontstaat 

een verder aangevulde versie van de Kenniskaart: 

                                                   
9 In het advies van het ZIP ‘zorg voor mensen, mensen voor de zorg’ (november 2009).  
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Afhankelijkheden voor innovAfhankelijkheden voor innovAfhankelijkheden voor innovAfhankelijkheden voor innovaaaatietietietie    Belemmeringen/succesfactoren voor innBelemmeringen/succesfactoren voor innBelemmeringen/succesfactoren voor innBelemmeringen/succesfactoren voor innoooovatievatievatievatie    

1.1.1.1. Meerwaarde van innMeerwaarde van innMeerwaarde van innMeerwaarde van innoooovatievatievatievatie    � vermogen van de gebruiker voor zelfstandig gebruik van de 

innovatie 

� ethische vraagstukken bij de opschaling van de innovatie 

� klinische relevantie van de innovatie 

� de mate van beloning van de innovatie voor de 

(eind)gebruiker 

� mate van belasting van de innovatie voor de patiënt 

� aansluiting van de innovatie op demografische en geografi-

sche omgevingsfactoren 

� maatschappelijk belang van de opschaling van de innovatie 

� urgentie van de opschaling van de innovatie 

2.2.2.2. Mogelijkheid tot uitprobMogelijkheid tot uitprobMogelijkheid tot uitprobMogelijkheid tot uitprobeeeerenrenrenren    � inzicht in (nadelige/positieve) gevolgen wanneer de innova-

tie wordt opgeschaald 

� marktverkenning ter voorbereiding op de opschaling van de 

innovatie 

3.3.3.3. ZichZichZichZichtbaarheid van innovatie voor tbaarheid van innovatie voor tbaarheid van innovatie voor tbaarheid van innovatie voor 

aaaannnnderenderenderenderen    

� mate van participatie van het netwerk van de innovator 

� mate van publiciteit ter promotie van de innovatie 

4.4.4.4. Compatibiliteit met sociale patrCompatibiliteit met sociale patrCompatibiliteit met sociale patrCompatibiliteit met sociale patro-o-o-o-

nen en technologinen en technologinen en technologinen en technologieeeeënënënën    

� bereidheid tot gedragsverandering bij de gebruiker van de 

innovatie 

� aansluiting van de innovatie bij de algemene taakopvatting 

van de professional 

� eenduidig doel voor het gebruik van de innovatie 

5.5.5.5. Mening van opinieleMening van opinieleMening van opinieleMening van opinieleiiiidersdersdersders    � ervaren steun collega´s bij de opschaling van de innovatie 

� ervaren steun andere zorgverleners bij de opschaling van de 

innovatie 

� ervaren steun direct leidinggevende bij de opschaling van 

de innovatie 

� ervaren steun hoger management bij de opschaling van de 

innovatie 

� bereidheid tot gedragsverandering bij de gebruiker van de 

innovatie 

� verantwoordelijkheid die de professional neemt voor de 

innovatie 

� formele bekrachtiging door de opinieleiders binnen de or-

ganisatie die de innovatie opschaalt 

6.6.6.6. Communicatie over innCommunicatie over innCommunicatie over innCommunicatie over innoooovatievatievatievatie    � zichtbaarheid van de uitkomsten van de innovatie 

� wetenschappelijk gehalte van de uitkomsten van de innova-

tie 

� gerichte doelgroep voor de opschaling van de innovatie 

� bewijs van de uitkomsten van de innovatie 

7.7.7.7. Homogene groHomogene groHomogene groHomogene groeeeepenpenpenpen    � eenduidige wensen en/of eisen van de patiënt ten aanzien 

van de innovatie 

� medewerking van de patiënt 

� tevredenheid van de patiënt 

� patiënt beslist over zijn eigen zorgproces 

� benodigde vaardigheid van de patiënt voor het uitvoeren 

van de innovatie 

� eenduidige wensen en/of eisen van de zorgverlener ten 

aanzien van de innovatie 

� eenduidige wensen en/of eisen van de sociale omgeving 

patiënt ten aanzien van de innovatie 

8.8.8.8. Normen, rollen en sociale netweNormen, rollen en sociale netweNormen, rollen en sociale netweNormen, rollen en sociale netwer-r-r-r-

kenkenkenken    

� wetten en regels ten aanzien van de opschaling van de in-

novatie 

� heldere procedures tijdens het opschalingsproces 
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Tabel Tabel Tabel Tabel 3333: De Kenniskaart 0.2: De Kenniskaart 0.2: De Kenniskaart 0.2: De Kenniskaart 0.2    

In het volgende hoofdstuk toetsen wij de afhankelijkheden en succes- en belemmeringsfactoren 

uit de Kenniskaart 0.2 bij de ervaringsdeskundigen: de zorginnovators. 

 

� aanwezigheid van vergelijkbare innovaties 

9.9.9.9. Innovatie moet techInnovatie moet techInnovatie moet techInnovatie moet technisch panisch panisch panisch passsssend send send send 

zijn zijn zijn zijn     

� ondersteunende (logistieke) ICT-systemen van de innovatie 

� open technische standaarden om de innovatie te ondersteu-

nen 

� standaardisatie van de technologie 

� mate van betrouwbaarheid van de techniek 

10.10.10.10. Aanpasbaarheid innovAanpasbaarheid innovAanpasbaarheid innovAanpasbaarheid innovaaaatiestiestiesties    � ruimte voor aanpassing van de innovatie aan de eigen situa-

tie van de patiënt 

11.11.11.11. Financiële inpasbaaFinanciële inpasbaaFinanciële inpasbaaFinanciële inpasbaarrrrheidheidheidheid    � hoeveelheid geld dat beschikbaar is voor opschaling van de 

innovatie 

� materiële voorzieningen voor de opschaling van de innova-

tie 

� de mogelijkheid om de investering van de opschaling terug 

te verdienen 

� marktwerking tijdens de opschaling van de innovatie  

12.12.12.12. CompetitieCompetitieCompetitieCompetitie    � beschikbare tijd van de innovators voor de opschaling van 

de innovatie 

� ownership van de innovatie 

� bijdrage van de innovatie aan meer efficiënte zorg 

13.13.13.13. AchterligAchterligAchterligAchterliggende organisgende organisgende organisgende organisaaaatietietietie    � grootte van de organisatie die de innovatie opschaalt 

� structuur van de organisatie die de innovatie opschaalt 

� personeelsverloop bij de organisatie die de innovatie op-

schaalt 

� hoeveelheid personeel werkzaam bij de organisatie die de 

innovatie opschaalt 

� administratieve afhandeling door de organisatie die de in-

novatie opschaalt 

� betrokkenheid van de coördinator / projectgroep bij de 

opschaling 

� ervaring binnen de organisatie met opschaling van innovatie 

14.14.14.14. Mate van samenweMate van samenweMate van samenweMate van samenwerrrrkingkingkingking    � gebruikers van de innovatie zijn betrokken bij de opschaling 

� samenwerking tussen professionals/afdelingen met betrek-

king tot de innovatie 

� invloed van stakeholders bij de opschaling 
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4.4.4.4. Getoetst bij de doelgroepGetoetst bij de doelgroepGetoetst bij de doelgroepGetoetst bij de doelgroep    

Veel verschillende prioriteiten, er moet heel veel tegelijk verbeterd/veranderd. Dus (te) 

weinig focus op echte innovatie, wij voeren eerder in wat elders succesvol bleek.  

Innovator in de realisInnovator in de realisInnovator in de realisInnovator in de realisaaaatiefase tiefase tiefase tiefase     

 

Om de bevindingen uit de literatuur en de casestudie te toetsen op de ervaren belemmeringen 

en succesfactoren in de praktijk, leggen wij deze voor aan de doelgroep: de zorginnovators van 

Nederland. Voor het onderzoek hebben wij gekozen om een digitale enquête uit te zetten onder 

de zorginnovators die zich hebben aangemeld op de website van het Zorginnovatieplatform. Dit 

hoofdstuk beschrijft de bevindingen uit de enquête. Paragraaf 4.1 geeft een korte beschrijving 

over opzet van de enquête. In paragraaf 4.2 bespreken we de inhoudelijke bevindingen die de 

enquête heeft opgeleverd. Paragraaf 4.3 geeft ons meer inzicht in de Kenniskaart: de ervaringen 

van de zorginnovators. 

4.1.4.1.4.1.4.1. Over de enquêteOver de enquêteOver de enquêteOver de enquête    

De digitale enquête is opgebouwd vanuit de verzamelde kennis uit het literatuuronderzoek en de 

casestudie. De enquête is uitgezet via de verschillende communicatiekanalen van het ZIP, waar-

onder de nieuwsbrief, de website en de LinkedIn-groep van het ZIP. De enquête is bekeken door 

100 zorginnovators. In totaal hebben N=37 respondenten de enquête volledig ingevuld. 16 hier-

van hebben ervaring met opschaling. Deze resultaten bespreken wij in dit hoofdstuk uitgebreid. 

De overige 21 respondenten hebben geen ervaring met opschaling, maar wel met het realiseren 

van een zorginnovatie. Ook deze doelgroep hebben wij gevraagd naar hun ervaringen bij het 

realiseren van zorginnovaties. Interessante resultaten hebben wij meegenomen in onderstaande 

analyse. Voor een totaal overzicht van de resultaten in grafiekvorm verwijzen wij naar bijlage 3. 

De N voor deze steekproef is helaas te klein om wetenschappelijk verantwoorde conclusies te 

formuleren. Inhoudelijk geven de 37 respondenten echter een goede indruk waar zorginnovators 

tegen aan lopen bij het realiseren en opschallen van innovaties in de zorg. De inhoudelijk reac-

ties geven daarbij een goed beeld van de visie van deze zorginnovators. De resultaten hebben 

wij daarom kwalitatief verwerkt.  

4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1. Type innovatiesType innovatiesType innovatiesType innovaties    

Het type innovatie kan een belangrijke kenmerk of voorwaarde zijn voor het succes. We hebben 

de innovaties onderverdeeld in 4 categorieën: mens centraal, ondernemerschap, ICT en techno-

logie en crosssectorale gezondheidskennis. Deze corresponderen met de thema’s die het ZIP 

heeft onderscheiden. Mens centraal staat voor innovaties puur gericht op de gebruiker (patiënt 

en/of professional). Onder het thema ondernemerschap zijn innovaties opgenomen waarbij het 

zorgproces centraal staat in de innovatie. Gezien de grote hoeveelheid aan ICT-technische inno-

vaties hebben wij deze groep losgekoppeld van (medisch) technologische innovaties. We hebben 

vastgesteld dat er slechts één innovatie valt onder het type intersectorale innovaties. Een deel 

van de innovaties ligt op een scheidings-

lijn: bijvoorbeeld een patiënt gerichte 

innovatie (mens centraal) waarin ICT lei-

dend is en vice versa.  

 

De grafiek geeft een weergave van alle 

innovaties per thema. De verdeling  

laat zien dat bijna de helft van  
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de innovaties op ICT gericht zijn. Daarnaast is een aanzienlijk deel van de innovaties gericht op 

de mens zelf. Ondernemersgerichte innovaties hebben circa een zesdedeel van de taart. Dit zijn 

bijvoorbeeld kostenbesparende innovaties of innovaties die managementprocessen beter in 

kaart brengen. Tot slot waren er een aantal medisch technologische innovaties, waaronder was-

baar incontinentiemateriaal en instrumenten voor het nemen van betere biopten bij kankerdia-

gnose.  

4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2. De doelgroepDe doelgroepDe doelgroepDe doelgroep    

De innovators die de enquête hebben ingevuld zijn zeer divers qua sector en functie, ongeacht 

de fase waarin de innovatie zich bevindt (realisatie of opschaling). Een aanzienlijk deel van de 

geënquêteerden is actief in mantelzorg en telemedicine/telehealth, Ook gaf een aantal aan dat 

zij sectoroverstijgend werkzaam zijn. Zorginhoudelijk bleken de meeste innovaties gericht te 

zijn op geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuiszorg.  

  

De functies van de innovators verschilden ook sterk. Relatief de kleinste groep waren inhoudelij-

ke zorgprofessionals. Een iets grotere groep zijn externe adviseurs. Het aantal innovators dat 

zichzelf als ondernemer ziet is vergelijkbaar met het aantal externe adviseurs. Dan is er nog een 

vergelijkbare groep die een andere functie vervullen, variërend van directeur tot onderzoeker, 

stafmedewerker en projectcoördinator, De relatief grootste groep innovators die de enquête 

hebben ingevuld zijn bestuurders/managers.  

4.2.4.2.4.2.4.2. De inhoudelijke bevindDe inhoudelijke bevindDe inhoudelijke bevindDe inhoudelijke bevindingen: getoetst en aangevuldingen: getoetst en aangevuldingen: getoetst en aangevuldingen: getoetst en aangevuld    

In de enquête zijn de 14 aspecten die invloed hebben op het succes van een zorginnovatie ge-

toetst. Ook de hierbinnen geïdentificeerde succes- en belemmeringsfactoren uit de literatuur-

studie en casestudie zijn voorgelegd aan de zorginnovator. De volgende paragrafen beschrijven 

de resultaten. 

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. De 14 afhankelijkheden in de praktijkDe 14 afhankelijkheden in de praktijkDe 14 afhankelijkheden in de praktijkDe 14 afhankelijkheden in de praktijk    

In de kenniskaart zijn 14 afhankelijkheden opgenomen die zijn voorgelegd aan alle innovators. 

Binnen de enquête is onderscheid gemaakt tussen zorginnovators met ervaring in opschaling 

van innovatie en zorginnovators met ervaring in realiseren van innovatie. Wij vroegen de innova-

tors per afhankelijkheid aan te geven in welke mate deze invloed had op het succesvol realiseren 

of versnellen van opschaling van de innovatie. Zij konden een van de volgende variabelen kiezen: 

niet, enigszins, redelijk, goed en optimaal.  

 

Bij de opgeschaalde innovaties stellen alle innovators dat hun innovatie meerwaarde bracht aan 

de huidige situatie. Dit varieerde van redelijk tot optimaal. Bij de innovators die bezig zijn met 

realisatie van de innovatie ligt de verhouding anders. Een klein deel stelde dat hun innovatie 

(nog) geen meerwaarde biedt aan de huidige situatie. Het gebrek aan ervaring met de innovatie 

lijkt het meeste voor de handliggend als reden, de innovaties hebben zich nog niet bewezen.  

 

Realisatie van de innovatie is in de meeste gevallen niet mogelijk met minimale middelen. Een 

aantal uitzonderingen daar gelaten: innovaties gericht op ICT en ondernemerschap. Alle opge-

schaalde innovaties waren zichtbaar voor toekomstige gebruikers voorafgaand aan de opscha-

ling. De mate waarin varieerde wel sterk van enigszins tot optimaal. Er is geen verband zichtbaar 

met het type innovatie. De innovators geven aan een belangrijke mate van competitief voordeel 

te zien voor de organisatie die bezig is met opschaling van de innovatie. Voor een aantal is dit 

niet - of slechts enigszins - van toepassing. De beschikbare financiële middelen waren in veel 

gevallen enigszins tot redelijk aanwezig. Deze afhankelijkheid scoorde echter beduidend minder 

dan de andere afhankelijkheden onder alle innovators die bezig zijn met opschaling. Deze ana-
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lyse is ook door te vertalen naar de innovators die zich richten op de realisatie van hun innova-

tie.  

 

De mate van aansluiting van de in-

novatie op huidige sociale patronen 

en technologieën is in veel gevallen 

optimaal. Voor de acceptatie en em-

bedding van de innovatie is dat posi-

tief. Wel kan de vraag worden gesteld 

in hoeverre er sprake is van een ech-

te innovatie als deze zo optimaal 

aansluit. Innovaties die verder af-

staan van deze patronen bieden mo-

gelijk meer toegevoegde waarde. De aansluiting op huidige regels, netwerken en structuren 

wordt minder optimaal bevonden: het gemiddelde hier ligt tussen redelijk en goed.  

 

Communicatie leverde in bijna alle gevallen een bijdrage aan de opschaling. De meeste innova-

tors bestempelen dit als goed. Eén innovator stelt dat dit niet van toepassing is en een ander 

stelt dat dit niet heeft bijgedragen. Bij de innovators die bezig zijn met de realisatie van een 

innovatie ligt deze verhouding heel anders, hierbij geeft de helft aan dat de communicatie rede-

lijk tot goed heeft bijgedragen aan de realisatie. Een aanzienlijk deel van deze groep zegt dat dit 

niet tot enigszins heeft bijgedragen.  

 

Naast communicatie over de innovatie is ook gekeken naar samenwerking met derden (externe 

partijen, stakeholders, professionals, patiënt) en de bijdrage die zij hiermee leveren aan de op-

schaling van de innovatie. Deze is goed tot optimaal in veel gevallen, wat betekent dat de sa-

menwerking een positieve bijdrage heeft geleverd aan de opschaling. Een kwart van de 

respondenten zegt dat dit maar enigszins tot helemaal niet aan de orde was.  

 

De beschikbare technische infrastructuur is in de meeste gevallen positief, een grote groep be-

oordeelt dit met goed tot optimaal. Net als de beschikbare technische infrastructuur wordt de 

aanpassing van de innovatie aan de wens van de gebruiker goed tot optimaal bevonden in veel 

van de gevallen.  

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. ErvarenErvarenErvarenErvaren    successuccessuccessucces----    en belemmeringsfactoren door zorginnovatorsen belemmeringsfactoren door zorginnovatorsen belemmeringsfactoren door zorginnovatorsen belemmeringsfactoren door zorginnovators    

In de enquête hebben wij naast de afhankelijkheden uit de kenniskaart ook de succes- en be-

lemmeringsfactoren getoetst onder de innovators. Er is gevraagd of zij de gestelde factor een 

succes, belemmering of niet van toepassing was voor de opschaling of realisatie van hun inno-

vatie. In onderstaande uitwerking geven wij een selectie van de meest interessante en relevante 

bevindingen. In de bijlage is een overzicht gegeven van de grafieken met betrekking tot de op-

schalingsinnovaties. 

 

AlgemenAlgemenAlgemenAlgemene bevindingene bevindingene bevindingene bevindingen    successuccessuccessucces----    en belemmeringsfactorenen belemmeringsfactorenen belemmeringsfactorenen belemmeringsfactoren    

De innovators die ervaring hebben met opschalen zien ongeveer tweederde van de factoren als 

een succesfactor, bij de innovators nog in de realisatiefase ligt dit iets lager. Hiermee lijken de 

startende innovators minder positief. Echter het aantal factoren dat als een belemmering wordt 

gezien door deze groep licht iets lager dan de opschalers. Het verschil zit in de factoren die de 

innovators als niet van toepassing zien. Dit ligt weer lager bij de innovators in de opschaalfase -  

ten opzichte van bij innovators in de realisatiefase.  
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Bevinding:Bevinding:Bevinding:Bevinding:    

Tweederde van de factoren wordt als een succesfactor gezien onder innovators die ervaring 

hebben met opschaling.  

 

De factoren uit de literatuurstudie en de praktijkstudie waren allen herkenbaar voor de innova-

tors (in beide fasen: opschaling en realisatie). Ondanks dat een deel van de factoren voor inno-

vators niet van toepassing waren, is 

geen van de factoren voor de inno-

vators geheel niet van toepassing 

gebleken. Allemaal waren ze dus 

van waarde voor het innovatieproces 

en zijn ze relevant om op te nemen 

in de kenniskaart.  

 

Een van de innovators zette in de 

enquête de kanttekening dat alle 

factoren als een belemmering kun-

nen worden gezien, maar dat de implementatie van de innovaties in verschillende organisaties 

verschillend wordt opgepakt. Een belemmering in de ene organisatie kan een succes in een an-

dere organisatie zijn.  

 

Gebruiker/professional/patiënt Gebruiker/professional/patiënt Gebruiker/professional/patiënt Gebruiker/professional/patiënt centraalcentraalcentraalcentraal    

De meeste factoren met betrekking tot de gebruiker, professional en patiënt werden als succes-

factor aangeduid. Er is een opsplitsing gemaakt in deze drie groepen omdat in verschillende 

innovaties deze personen naast elkaar een rol kunnen spelen in de innovatie.  

 

De betrokkenheid van de ‘generieke’ gebruiker bij de opschaling van de innovatie wordt in drie-

kwart van de gevallen als een succes beschouwd. Twee innovators zien het echter als belemme-

ring. Een bestuurder/manager met als innovatie een webapplicatie voor de planning en 

afstemming van de mantelzorggroep (betrokken mantelzorgers van de hulpbehoevende) stelt:  

 

“Het is niet de keuze van één persoon om de innovatie in gebruik te nemen, maar de he-

le groep moet het willen. De besluitvorming kan wel gefrustreerd worden door één per-

soon.”  
 

De potentiële gebruiker betrekken in de opschaling kan dus ook de doorgang van de innovatie 

beperken. Hieraan is de bereidheid van gedragsverandering van de gebruiker van de innovatie te 

koppelen. Een groot deel vindt dit een succesfactor, maar ook hier vinden twee innovators dit 

juist een belemmering. Een van de twee is dezelfde innovator die de betrokkenheid van de ge-

bruiker als belemmerend ervaart.  

 

 

BevindBevindBevindBevindinginginging::::    

De potentiële gebruiker van de innovatie betrekken in de opschaling is voornamelijk een succes-

factor, maar kan de doorgang van de innovatie ook beperken. 

 

Wanneer we kijken naar de professional zien we dat innovators de ervaren steun van collega’s en 

andere zorgverleners bij de opschaling van de innovatie, beide voor tweederde als een succes-

factor zien. De ervaren steun van directe leidinggevende en hoger management bij de opscha-
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ling van de innovatie wordt minder (en ook minder positief) ervaren door iets meer dan de helft. 

Bij een kwart van de innovaties blijkt dit niet van toepassing.10  

 

De verantwoordelijkheid die de professional neemt voor de innovatie is bij de meeste innovaties 

een succesfactor. Bij een tweetal vooral medisch technologische innovaties wordt dit echter eer-

der als belemmering gezien. Samenwerking tussen professional en afdelingen wordt in de mees-

te gevallen wel als een succesfactor beschouwd. Een aanzienlijk deel vindt de aansluiting van de 

innovatie bij de taakopvatting van de professional een succesfactor. Opvallend is wel dat bijna 

een kwart dit ziet als een belemmering. Dit sluit voornamelijk aan bij het gebrek aan innovativi-

teit die de innovators ervaren binnen de organisatie. De grote betrokkenheid van de professional 

bij een innovatie werkt dus niet altijd in het voordeel van de innovatie en haar opschaling, maar 

is in de meeste gevallen essentieel. Een externe adviseur in de rol van innovator zegt daarbij:  

 

“Het is belangrijk om gebruikers goed te betrekken bij de innovatie door voorlichting, 

participatie en inspraak vooraf de invoering en tijdens het project. Klein starten met en-

kele teams is handig.”  

 

 

Bevinding:Bevinding:Bevinding:Bevinding:    

Betrek gebruikers bij de innovatie door voorlichting, participatie en inspraak voor de invoering en 

tijdens de uitvoering van het project 

 

Net als de professional heeft de patiënt een belangrijke rol binnen veel zorginnovaties. Meest 

succesvol voor de opschaling wordt de medewerking en tevredenheid van de patiënt gezien, 

maar ook (a) de ruimte die er is om de innovatie aan te passen aan de eigen situatie van de pati-

ënt en (b) de mogelijk voor de patiënt om te beslissen over zijn eigen zorgproces zijn succesfac-

toren. De tevredenheid van de patiënt en mogelijkheid om over het eigen zorgproces te 

beslissen worden alleen als succesfactor gezien en dus niet als belemmering, in sommige geval-

len wel als niet van toepassing. Wanneer we kijken naar twee zorginhoudelijke factoren - mate 

van belasting van de innovatie voor de patiënt en benodigde vaardigheid van de patiënt voor het 

uitvoeren van de innovatie – zien we iets andere cijfers. Bijna een kwart van de innovators ge-

richt op opschaling ziet beide factoren als mogelijke belemmering voor de opschaling van de 

innovatie. Dit zijn wel innovators die bezig zijn met voornamelijk technologiegedreven innova-

ties.  

 

 

BevindBevindBevindBevindinginginging::::    

De tevredenheid van de patiënt en mogelijkheid om over het eigen zorgproces te beslissen wor-

den als succesfactoren gezien en door niemand als belemmering ervaren. 

 

Tot slot kunnen we met betrekking tot de gebruiker van de innovatie nog iets zeggen over de 

eenduidige wens/eis van de gebruiker en de mate van invloed op de opschaling van de innova-

tie. Het blijkt dat het meest positief de eenduidige wens van de patiënt is. Bij de zorgverlener ligt 

de verhouding al iets anders: een gelijk aantal ziet dit als succes en bijna een kwart ziet dit als 

belemmering. Een van de innovators stelt:  

 

“De wens van de eindgebruiker moet leidend zijn in de keuze van het product.”  

 

                                                   
10 Mogelijke verklaring hiervoor zit in het feit dat ook zelfstandige zorginnovators en directeuren de enquête 

hebben ingevuld. Voor hen is steun van de leidinggevende niet van toepassing. 
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Ten slotte hebben we ook gevraagd 

naar de sociale omgeving van de pati-

ent. Bij veel patiënten is er een be-

trokken sociale omgeving, denk 

bijvoorbeeld aan verzorgende van 

dementerende ouderen of ouders van 

zieke kinderen. Deze factor is in ver-

gelijking tot de andere twee factoren 

meest niet van toepassing. Maar een 

kleinere groep vindt dit (in tegenstel-

ling tot de wensen/eisen van patiënt 

en zorgverlener) een succesfactor terwijl een kwart het een belemmering vindt. De wensen en 

eisen van deze groep zijn in veel gevallen dus niet van toepassing, maar worden ook vaak als 

belemmerend ervaren bij opschaling van innovaties.  
 

Eigenaar van de iEigenaar van de iEigenaar van de iEigenaar van de innnnnovatienovatienovatienovatie    

De innovatie wordt vorm gegeven door een zorginnovator. Vaak is deze innovator werkzaam bij 

een organisatie (zorgverlener of ondernemers). In de enquête hebben wij ook gevraagd naar de 

factoren die van invloed kunnen zijn binnen de organisatie waar de innovatie wordt ontwikkeld. 

Dit is niet voor alle innovaties van belang, diverse innovaties worden gestart door zelfstandigen. 

Ondanks een gemiddeld hoger aantal innovators die ‘niet van toepassing’ antwoordden in ver-

gelijking tot andere elementen, kan er wel iets worden gezegd over innovaties waarbij de orga-

nisatie wel relevant is.  

 

De grootte van de organisatie is voor een veel kleiner percentage van de innovaties een succes in 

vergelijking met de structuur van de organisatie. Een relatief klein deel heeft voor structuur ‘niet 

van toepassing’ aangegeven in tegenstelling tot iets minder van de helft bij de grootte van de 

organisatie. Meerdere innovators geven aan dat grote organisaties meer moeite hebben met 

innovatie. Een van de innovators,gericht op telemedicine, stelt: 

 

“Hoe groter de betrokken organisaties hoe moeizamer innovaties van de grond komen”.  

 

Zij stellen dat de beste innovaties plaatsvinden bij de kleinere bedrijven. Zij kunnen makkelijker 

en sneller meedenken en inspringen op vragen uit de markt. Meer organisatorische kenmerken 

van de organisatie die de innovatie opschaalt, zoals hoeveelheid personeel werkzaam, perso-

neelsverloop en administratieve afhandeling, worden meer als belemmerend ervaren dan als een 

succes.  

 

 

BevindBevindBevindBevindinginginging::::    

Grote organisaties hebben meer moeite met innovatie. Innovaties hebben meer kans bij kleinere 

bedrijven. Zij kunnen over het algemeen makkelijker en sneller meedenken en inspringen op 

vragen uit de markt 

 

Inhoudelijke kennis in de organisatie wordt voornamelijk als een succesfactor gezien. Vergelijk-

bare cijfers zijn te zien bij de ervaring die de organisatie heeft met opschalen. De steun van 

betrokkenen bij de opschaling (zoals formele bekrachtiging door opinieleiders, betrokkenheid 

van de coördinator / projectgroep en invloed van stakeholders), worden allemaal alleen als suc-

cesfactor bestempeld. Een van de innovators stelt dat het een succes is als een gedreven per-

soonlijkheid achter de innovatie gaat staan. Steun van directie en management tijdens veel 

projecten is essentieel. Het wegvallen van de aanjagers of ondersteuners door bijvoorbeeld per-
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soneelsverloop kan het einde van een innovatieproject betekenen. Ownership van de innovatie 

wordt, ondanks dat driekwart dit als een succes ziet, door een aantal innovators ook als belem-

merend ervaren. Dit zijn voornamelijk managers/directeuren betrokken bij ICT gerichte innova-

ties.   

 

 

BevindBevindBevindBevindinginginging::::    

Een gedreven persoonlijkheid achter de innovatie is een succesfactor  

 

OndernemerschapOndernemerschapOndernemerschapOndernemerschap    

Voor het goed op de markt zetten van een innovatie is volgens de zorginnovators onderne-

merschap nodig. Vanuit dit perspectief hebben wij de innovators ook een aantal hieraan gekop-

pelde factoren voorgelegd. Marktverkenning ter voorbereiding op de opschaling en mate van 

participatie van het netwerk van de innovator worden unaniem als succesfactor gezien. Ondanks 

het grote percentage dat publiciteit ter promotie van de innovatie als een succesfactor ziet, zien 

een aantal innovators dit als een belemmering. Als onderdeel van publiciteit kunnen (weten-

schappelijke) publicaties worden geschaard. Twee innovators zien het publiceren over de inno-

vatie als belemmerend. 
 

 

BevindBevindBevindBevindinginginging::::    

Marktverkenning is essentieel ter voorbereiding op opschaling van een innovatie  

 

In de opmerkingen is een kritische noot voornamelijk het gebrek aan ondernemerschap in Ne-

derland en in de zorg. Daarbij willen ondernemers/investeerders graag snel resultaat. Een be-

langrijke belemmering binnen zorginnovatie is de lange doorlooptijd die nodig is om bewezen 

effectief te zijn. Een voorbeeld van een van de innovators gericht op een zorgpreventiepro-

gramma:  

 

“Investeerders willen een rendabele business case in 2 jaar. Binnen ons model was 5 jaar 

haalbaar. Hierdoor haakten investeerders af.” 

 

 

BevindBevindBevindBevindinginginging::::    

Ondernemers/investeerders willen graag snel resultaat dit vormt een belangrijke belemmering 

binnen zorginnovatie waarbij vaak een lange doorlooptijd nodig is om bewezen effectief te zijn. 

 

Innovaties moeten veelal wetenschappelijk onderbouwd zijn om gebruikt te worden in het zorg-

proces. Dit wordt lang niet altijd als succes gezien. Het is niet voor iedere innovatie eenvoudig 

om een goede ‘wetenschappelijke’ onderbouwing te geven. De effecten van sociale innovatie 

laten zich bijvoorbeeld moeilijk tot niet vertalen in cijfers. Daarnaast maakt een van de innova-

tors duidelijk dat de Nederlandse overheid erg strenge regels stelt als het gaat om wetenschap-

pelijke onderbouwing. Deze innovator stelt:  

 

“Juist Nederlandse wetenschappelijke onderbouwing is een belemmering geweest in Ne-

derland voor invoering innovaties op gebied van Telecare en telehealth. Als dit in het 

buitenland gedaan is met veelal veel hogere eisen en uitgangspunten, zelfs volgens Eu-

ropese normen, wordt dit in Nederland eerst even overgedaan en eerder niet geaccep-

teerd.”  

 

Naast wetenschappelijke onderbouwing is er ook het bewijs dat de innovatie nuttig is, dit kan in 

facetten zitten als toename van gemak voor de gebruiker of een meer prettige werkomgeving 
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van de professional. Bijna alle innovators vinden dit type bewijs, in tegenstelling tot weten-

schappelijk bewijs, juist een succesfactor. Daarbij wordt op gelijk niveau de zichtbaarheid van 

deze uitkomsten als succes gezien.  
 

 

BevindBevindBevindBevindinginginging  

Wetenschappelijke onderbouwing van de innovatie wordt door meer dan een derde van de inno-

vators gezien als een belemmering. Daarentegen vinden bijna alle innovators het bewijs dat een 

innovatie nuttig is een succesfactor 

 

De aanwezigheid van vergelijkbare innovaties sluit aan bij de eerder genoemde publiciteit en 

hierboven beschreven zichtbaarheid. Zes van de zestien innovators stelt bij dat dit niet van toe-

passing is voor zijn of haar innovatie. Hieruit kan worden geconcludeerd dat zij een uniek con-

cept hebben waar geen vergelijkbare innovaties naast is ontwikkeld. Een aanzienlijk deel vindt 

het een succesfactor en een aantal ziet het als een belemmering. Wanneer we verder kijken naar 

de kenmerken van de innovatie zoals demografische en geografische omgevingsfactoren stelt 

meer dan tweederde dat dit een succesfactor is. Voor een kwart van de innovaties is dit niet van 

toepassing. Voor twee innovators zijn deze omgevingsfactoren juist een belemmering. De inno-

vaties zijn te divers om hier een inhoudelijke bevinding aan te verbinden.   

 

Naast de beoordeling van de opgegeven factoren bleek dat men vooral met betrekking tot on-

dernemerschap extra opmerkingen te hebben gemaakt. Ten gunste van ondernemerschap wordt 

een goede, open en liberale houding gewaardeerd. Uit andere reacties blijkt dat deze houding 

nog vaak niet het geval is in de zorg. Zo is er nog vaak sprake van het 'old boys network', waar 

moeilijk doorheen is te breken. Dit netwerk ziet te weinig ruimte voor nieuwe initiatieven, waar-

door innovaties lastig kunnen doorbreken. Een andere aangegeven belemmering is de weerstand 

die er lijkt te zijn tegen commerciële partijen. Vaak is er een vooroordeel dat commerciële be-

drijven alleen op winst uit zijn. Dit wordt in de veelal gesubsidieerde zorg niet altijd gewaar-

deerd.  

 

 

BevindBevindBevindBevindinginginging:::: 

Een goed sociaal netwerk is belangrijk om een innovatie succesvol op te schalen. Zorginnovators 

moeten doordringen tot de gevestigde orde 

 

ICT en technologieICT en technologieICT en technologieICT en technologie    

Met betrekking tot de technologie zijn voornamelijk de open technische standaarden en stan-

daardisatie niet van toepassing op een belangrijk deel van de innovaties. Een kwart ziet open 

technische standaarden (open source) als belemmering.  

 

“Open source is veelal geen oplossing om tot kwalitatieve en betaalbare systemen te 

komen. Ontwikkeling en service zullen betaald moeten worden en fabrikanten moeten 

inkomsten hebben uit hun product om geïnteresseerd te zijn in het bouwen van een on-

dersteunend systeem of software die kwaliteit, betrouwbaarheid en toepasbaar is dat ze 

voldoende service kunnen leveren” 

 

En een andere innovator stelt juist: 

“Bestaande leveranciers maken de klant van hun afhankelijk.”  

 

Er wordt daarnaast gerefereerd aan een "not invented here"-syndroom. Hiermee wordt bedoeld 

dat wat niet door de ICT-afdeling van de organisatie zelf is ontwikkeld, per definitie niet interes-

sant is. Beide reacties komen van innovators die technische producten ontwikkelen.  
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Bevinding:Bevinding:Bevinding:Bevinding:  

De gevestigde orde ziet open source als een belemmering om tot kwalitatieve en betaalbare 

systemen te komen 

 

De mate van betrouwbaarheid van techniek vindt een ruime meerderheid een succesfactor. De 

belemmering die twee innovators ervaren komt naar waarschijnlijkheid voort uit het gebrek van 

betrouwbaarheid van de techniek. Het feit dat internet breed beschikbaar is, is logischerwijs een 

succes voor ICT-innovaties. Zorgsystemen zoals epd’s worden als belemmerend beschouwd.  

 

FinanciënFinanciënFinanciënFinanciën    

Financiering voor innovatie is - in het algemeen en dus ook in de zorg - al jaren een punt van 

discussie. In de zorg heeft men te maken met subsidies en weten en regels die van invloed zijn 

op de financiering. Uit de enquête komen dan ook een paar pijnpunten met betrekking tot fi-

nanciering. Ten eerste kunnen we vaststellen dat driekwart van de innovators wetten en regels 

als belemmerend ervaart en slechts één innovator als een succes. Volgens een van de innovators 

zijn de subsidies onoverzichtelijk en vindt de toekenning willekeurig en niet transparant plaats. 

Het doen van een aanvraag is tijdrovend en ingewikkeld, wat lastig wordt als het resultaat niet 

voorspelbaar is. Dit laatste is te koppelen aan de eerder beschreven wetenschappelijke aantoon-

baarheid waar veel innova-

ties mee te maken hebben. 

Een van de innovators die 

nog bezig is met realiseren, 

is een intersectorale inno-

vatie aan het ontwikkelen 

op het snijvlak van zorg en 

onderwijs. Ondanks dat 

deze innovatie inhoudelijk 

en financieel veel rende-

ment kan opleveren, sluit 

deze niet aan op beschik-

bare subsidieregelingen.  

 

 

BevindBevindBevindBevindinginginging: 

Weten en regels worden door driekwart van de innovators als zeer belemmerend ervaren  

 

De beschikbare hoeveelheid geld voor de opschaling van de innovatie is in slechts een kwart van 

de gevallen een succes en in meer dan tweederde van de gevallen een belemmering. Voor een 

klein deel van de innovators is dit niet van toepassing. Wanneer we kijken naar de responses van 

innovators die nog in de realisatiefase zitten, ziet men de beschikbaarheid van geld als een gro-

tere belemmering, driekwart van de ondervraagden ziet dit als een belemmering. Het ontbreken 

van vergoeding is een veel terugkerend antwoord. Een van deze innovators zegt in aanvulling:  

 

“Zodra je bij de bank het woord ZORG gebruikt, dan is de deur meteen op slot. Dit los-

staand van de crisis.” 

 

Natuurlijk bieden zorginnovaties ook de mogelijkheid om de investeringen die worden gedaan in 

de realisatie en opschaling terug te verdienen. Ondanks dat een kwart dit als een belemmering 

ziet, ziet een derde dit als een succesfactor. Mogelijk hebben deze innovators al ervaring met 
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behaald rendement van een innovatie of zien ze dit op korte termijn gebeuren. In de realisatie-

fase ziet een aanzienlijk deel dit (nog) als belemmering.  

 

Wanneer we de vergelijking door trekken tussen de fasen is een verschil zichtbaar bij de markt-

werking tijdens de realisatie en tijdens opschaling. Gedurende de realisatie ziet de helft van de 

innovators dit als een succesfactor terwijl bij opschaling maar een kwart dit als succes ziet. Het 

grote verschil zit in het aantal mensen die dit niet van toepassing vinden voor hun innovatie. Een 

aanzienlijk grotere groep van de opschalers vindt dit namelijk niet relevant in tegenstelling tot 

een kleiner groep innovators in de realisatiefase.  

 

Wanneer we kijken naar de beschikbare tijd voor het realiseren of opschalen van de innovatie 

zien we een vergelijkbaar verschil met financieel gerelateerde factoren. Voor opschaling is de 

beschikbare tijd voor meer dan tweederde een succes en voor slechts een derde een belemme-

ring. Bij de realisatie is deze verhouding anders: bijna de helft ziet dit als een succesfactor, de 

andere helft als een belemmering. 

 

Overige Overige Overige Overige     

Naast de specifieke factoren hebben we ook een aantal meer algemene factoren getoetst bij de 

innovators. De enige factor die een 100% score heeft behaald is het maatschappelijke belang van 

de opschaling van de innovatie. Daarnaast werd de urgentie van de opschaling zeker als succes 

gezien, al zag een van de innovators dit juist als een belemmering. Een gerichte doelgroep, in-

zicht in gevolgen van de opschaling (positief/negatief) en een bijdrage die de innovatie kan bie-

den aan meer efficiëntere zorg werden voornamelijk als een succes beschouwd.  

4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3. Kennisbehoefte Kennisbehoefte Kennisbehoefte Kennisbehoefte     

Wij vroegen de innovators ook aan welke kennis zij meer behoefte hebben voor het versnellen 

van opschaling. De behoefte ligt enerzijds bij verdere ontwikkeling van techniek en anderzijds 

bij financiële steun.  

 

Meer bekendheid met ICT bij de doelgroep van de innovatie is een van de opmerkingen. Het 

doorvoeren van een innovatie valt of staat met de acceptatie van de gebruiker. Wanneer techno-

logische innovaties een nieuw type handelingen vragen van de gebruiker - e-health bij een pati-

ënt of het invoeren van een digitaal systeem bij professionals – moet de investering worden 

gedaan om hen hiermee te leren werken. Een opmerking die hier naadloos op aansluit is het 

versimpelen van technologieën om de innovatie breder uit te kunnen rollen. Wanneer technolo-

gieën eenvoudig te gebruiken zijn verlaagt dit de drempel voor gebruikers. 

 

Vanuit een financiële optiek is er vooral behoefte aan meer kennis over het vinden van inves-

teerders. Daarnaast is er behoefte aan meer zicht op businessmodellen van succesvolle innova-

ties. De wens werd uitgesproken dat er meer innovatiegelden moeten komen voor sociale 

innovatie. Een voorbeeld hiervan werd gegeven door een andere innovator: een subsidie voor 

beslissingen in de zorgorganisatie, dus meer beschikbare middelen voor het aanjagen van inno-

vaties en wegnemen van angsten.  

 

Bevinding:Bevinding:Bevinding:Bevinding:  

Beschikbare financiële middelen vormen een grote belemmering,zowel voor de innovaties in de 

fase van opschaling als in de realisatiefase. 

 

Bevinding:Bevinding:Bevinding:Bevinding:  

De beschikbare tijd die zorginnovators hebben om de innovatie op te schalen wordt minder als 

een belemmering gezien dan in de realisatiefase .  
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Ook bij de innovators in de realisatiefase is er het meeste behoefte aan meer inzicht en kennis 

met betrekking tot financiën. Zij stellen daarnaast dat ze ook meer zicht willen op hoe zorg-

structuren lopen. Dit laatste punt zien we bij de opschalers niet terug. Dit zal voornamelijk lig-

gen aan de ervaring van de innovators. 

4.3.4.3.4.3.4.3. Inzicht in de kenniskaartInzicht in de kenniskaartInzicht in de kenniskaartInzicht in de kenniskaart    

De digitale enquête geeft inzicht in de ervaren succes- en belemmeringsfactoren. De innovators 

laten hiermee zien aan hun collega’s wat aandachtspunten zijn voor de toekomst. 

 

Om de belangrijkste factoren eenvoudig uit de Kenniskaart te kunnen destilleren passen wij de 

Kenniskaart aan naar een (voorlopig) definitieve versie. Met nieuwe inzichten en invloeden zal de 

Kenniskaart een product in ontwikkeling blijven. 

 

 

AfhankelijkheidAfhankelijkheidAfhankelijkheidAfhankelijkheid    Belemmeringen/succesfactoren voor innBelemmeringen/succesfactoren voor innBelemmeringen/succesfactoren voor innBelemmeringen/succesfactoren voor innoooovatievatievatievatie    ErvErvErvErvaaaaringringringring    

Meerwaarde van innMeerwaarde van innMeerwaarde van innMeerwaarde van innoooovatievatievatievatie    � vermogen van de gebruiker voor zelfstandig gebruik van de innovatie 

� ethische vraagstukken bij de opschaling van de innovatie 

� klinische relevantie van de innovatie 

� de mate van beloning van de innovatie voor de (eind)gebruiker 

� mate van belasting van de innovatie voor de patiënt 

� aansluiting van de innovatie op demografische en geografische omgevingsfactoren 

� maatschappelijk belang van de opschaling van de innovatie 

� urgentie van de opschaling van de innovatie 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+++ 

+++ 

Mogelijkheid tot Mogelijkheid tot Mogelijkheid tot Mogelijkheid tot     

uitprobuitprobuitprobuitprobeeeerenrenrenren    

� inzicht in (nadelige/positieve) gevolgen wanneer de innovatie wordt opgeschaald 

� marktverkenning ter voorbereiding op de opschaling van de innovatie 

++ 

++ 

Zichtbaarheid van innovZichtbaarheid van innovZichtbaarheid van innovZichtbaarheid van innova-a-a-a-

tie voor andtie voor andtie voor andtie voor andeeeerenrenrenren    

� mate van participatie van het netwerk van de innovator 

� mate van publiciteit ter promotie van de innovatie 

++ 

+ 

Compatibiliteit met sCompatibiliteit met sCompatibiliteit met sCompatibiliteit met soooociale ciale ciale ciale 

patronen en technolpatronen en technolpatronen en technolpatronen en technoloooogieëngieëngieëngieën    

� bereidheid tot gedragsverandering bij de gebruiker van de innovatie 

� aansluiting van de innovatie bij de algemene taakopvatting van de professional 

� eenduidig doel voor het gebruik van de innovatie 

++ 

+ 

++ 

Mening van opinieleMening van opinieleMening van opinieleMening van opinieleiiiidersdersdersders    � ervaren steun collega´s bij de opschaling van de innovatie 

� ervaren steun andere zorgverleners bij de opschaling van de innovatie 

� ervaren steun direct leidinggevende bij de opschaling van de innovatie 

� ervaren steun hoger management bij de opschaling van de innovatie 

� bereidheid tot gedragsverandering bij de gebruiker van de innovatie 

� verantwoordelijkheid die de professional neemt voor de innovatie 

� formele bekrachtiging door de opinieleiders binnen de organisatie die de innovatie 

opschaalt 

++ 

+ 

- 

- 

++ 

+ 

++ 

Communicatie over innCommunicatie over innCommunicatie over innCommunicatie over inno-o-o-o-

vatievatievatievatie    

� zichtbaarheid van de uitkomsten van de innovatie 

� wetenschappelijk gehalte van de uitkomsten van de innovatie 

� gerichte doelgroep voor de opschaling van de innovatie 

� bewijs van de uitkomsten van de innovatie 

+++ 

- 

+++ 

+++ 

Homogene groHomogene groHomogene groHomogene groeeeepenpenpenpen    � eenduidige wensen en/of eisen van de patiënt ten aanzien van de innovatie 

� medewerking van de patiënt 

� tevredenheid van de patiënt 

� patiënt beslist over zijn eigen zorgproces 

� benodigde vaardigheid van de patiënt voor het uitvoeren van de innovatie 

� eenduidige wensen en/of eisen van de zorgverlener ten aanzien van de innovatie 

� eenduidige wensen en/of eisen van de sociale omgeving patiënt ten aanzien van 

de innovatie 

+ 

++ 

++ 

++ 

+ 

+ 

- 

Normen, rollen en sociale Normen, rollen en sociale Normen, rollen en sociale Normen, rollen en sociale 

nenenenettttwerkenwerkenwerkenwerken    

� wetten en regels ten aanzien van de opschaling van de innovatie 

� heldere procedures tijdens het opschalingsproces 

� aanwezigheid van vergelijkbare innovaties 

--- 

++ 

- 
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Innovatie moet tecInnovatie moet tecInnovatie moet tecInnovatie moet techhhhnisch nisch nisch nisch 

passend zijn passend zijn passend zijn passend zijn     

� ondersteunende (logistieke) ICT-systemen van de innovatie 

� open technische standaarden om de innovatie te ondersteunen 

� standaardisatie van de technologie 

� mate van betrouwbaarheid van de techniek 

++ 

-- 

- 

++ 

Aanpasbaarheid innAanpasbaarheid innAanpasbaarheid innAanpasbaarheid innoooovatiesvatiesvatiesvaties    � ruimte voor aanpassing van de innovatie aan de eigen situatie van de patiënt ++ 

Financiële inpasbaaFinanciële inpasbaaFinanciële inpasbaaFinanciële inpasbaarrrrheidheidheidheid    � hoeveelheid geld dat beschikbaar is voor opschaling van de innovatie 

� materiële voorzieningen voor de opschaling van de innovatie 

� de mogelijkheid om de investering van de opschaling terug te verdienen 

� marktwerking tijdens de opschaling van de innovatie  

-- 

- 

+ 

-- 

CompetitieCompetitieCompetitieCompetitie    � beschikbare tijd van de innovators voor de opschaling van de innovatie 

� ownership van de innovatie 

� bijdrage van de innovatie aan meer efficiënte zorg 

+ 

++ 

++ 

Achterliggende organAchterliggende organAchterliggende organAchterliggende organiiiisatiesatiesatiesatie    � grootte van de organisatie die de innovatie opschaalt 

� structuur van de organisatie die de innovatie opschaalt 

� personeelsverloop bij de organisatie die de innovatie opschaalt 

� hoeveelheid personeel werkzaam bij de organisatie die de innovatie opschaalt 

� administratieve afhandeling door de organisatie die de innovatie opschaalt 

� betrokkenheid van de coördinator / projectgroep bij de opschaling 

� ervaring binnen de organisatie met opschaling van innovatie 

-- 

+ 

-- 

-- 

-- 

++ 

+ 

Mate van samenweMate van samenweMate van samenweMate van samenwerrrrkingkingkingking    � gebruikers van de innovatie zijn betrokken bij de opschaling 

� samenwerking tussen professionals/afdelingen met betrekking tot de innovatie 

� invloed van stakeholders bij de opschaling 

++ 

++ 

++ 

Tabel Tabel Tabel Tabel 4444: De Kenniskaart 1.0: De Kenniskaart 1.0: De Kenniskaart 1.0: De Kenniskaart 1.0    
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5.5.5.5. Aanbevelingen van expertsAanbevelingen van expertsAanbevelingen van expertsAanbevelingen van experts    

De succesfactoren en knelpunten voor opschaling van innovatie binnen de zorg zetten wij uiteen 

in de voorgaande hoofdstukken. De knelpunten die de zorginnovators middels de digitale en-

quête benoemden, legden wij voor aan experts op het gebied van zorginnovatie. Waar zien zij 

mogelijkheden en kansen voor het verminderen – of zelfs oplossen – van obstakels voor opscha-

ling van innovatie? We interviewden hiervoor in totaal zes experts binnen de vier thema’s die wij 

in dit onderzoek hanteren: ‘Mens centraal’, ‘ICT en technologie’, ‘Ondernemerschap’ en ‘Inter-

sectorale gezondheidskennis. 

 

Paragraaf 5.1 geeft een korte beschrijving van de opzet van de interviews en introduceert de 

experts. Paragraaf 5.2 geeft vervolgens de inhoudelijke aanbevelingen van de experts weer. 

5.1.5.1.5.1.5.1. Over de expertinterviewsOver de expertinterviewsOver de expertinterviewsOver de expertinterviews    

Wij spraken de experts over zorginnovatie in het algemeen en opschaling van zorginnovatie in 

het bijzonder. De gevonden knelpunten toetsten wij op de ervaring van de experts en vroegen 

hen aanbevelingen – en oplossingsrichtingen - voor deze knelpunten. Hieronder introduceren 

eerst de experts.  

5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1. Mens centraalMens centraalMens centraalMens centraal    

Binnen het thema ‘Mens centraal’ spraken wij met mevrouw Josiane Boyne en de heer prof. dr. 

Bas Bloem. Mevrouw Boyne is nauw betrokken bij de realisatie en opschaling van de zorginnova-

tie ‘Health Buddy’. Dit is een innovatie gericht op het verbeteren van de zorg voor mensen met 

hartfalen. De innovatie is afkomstig uit Amerika en mevrouw Boyne werkte mee aan de vertaling 

van de innovatie naar de Nederlandse situatie. Wij spraken met mevrouw Boyne omdat zij erva-

ringsdeskundige is in het opschalen van een zorginnovatie waarbij zowel de patiënt als de zorg-

verlener centraal staan. Mevrouw Boyne heeft hierdoor goed inzicht in de knelpunten uit de 

praktijk. De heer Bloem is onder andere betrokken bij de zorginnovaties ‘Mijn Zorgnet’ en ‘Park-

insonnet’. Mijn Zorgnet is een integraal zorgnetwerk waarin de patiënt de regisseur is. Niet al-

leen in het maken van de keus voor een zorgaanbieder is de patiënt regisseur, ook in het 

beheren van de eigen financiën. Vanuit deze filosofie is de heer Bloem betrokken bij tal van in-

novaties. Het concept achter Parkinsonnet schaalt zijn organisatie nu op naar andere ziektebeel-

den. 

5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2. ICT en technologieICT en technologieICT en technologieICT en technologie    

Voor het thema ‘ICT en technologie’ spraken wij met de heer drs. Ronald Mooij. De heer Mooij 

heeft een achtergrond in de fysiotherapie en heeft innovatie vanaf de werkvloer meegemaakt. Hij 

was voornamelijk betrokken bij innovaties in de thuiszorg. Nu geeft de heer Mooij leiding aan de 

sector ‘Zorginnovatie’ van TNO. TNO heeft als doelstelling balans te brengen tussen zorgaanbod 

en zorgvraag.  

5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3. OndernemerschapOndernemerschapOndernemerschapOndernemerschap    

Binnen het thema ‘Ondernemerschap’ spraken wij met mevrouw ir. Monique van der Hoeven en 

de heer Piet de Jong. Mevrouw Van der Hoeven is werkzaam bij Syntens als manager innovatie 

voor de gezondheidszorgsector en is uitvoerend adviseur voor zorginnovaties. Syntens stimu-

leert en begeleidt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf via tal van innovatieprojecten. 

Mevrouw Van der Hoeven komt door haar werk veelvuldig in contact met zorginnovators die 

ondersteuning zoeken. Het vinden van oplossingen voor knelpunten behoort tot haar dagelijkse 

werk. De heer de jong is werkzaam bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en is betrokken 
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bij de Zorginnovatiewijzer. De Zorginnovatiewijzer is een samenwerkingsverband tussen CVZ, 

ZonMW en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De centrale taak die zij hebben is voorlichting 

geven over hoe zorginnovaties uitgerold en opgeschaald kunnen worden.  

5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4. IntersectoraleIntersectoraleIntersectoraleIntersectorale    gezondheidsgezondheidsgezondheidsgezondheidskenniskenniskenniskennis    

Voor het thema ‘Intersectorale gezondheidskennis’ spraken wij met de heer Jan Wester. Hij is bij 

veel zorginnovaties betrokken vanuit zijn rol bij TNO. De expertise van de heer Wester ligt op de 

ontwikkeling van strategische allianties tussen zorgverlenende partijen. Doelstelling hierbij is 

om de keten opnieuw te organiseren naar de behoefte van de patiënt. Realisering en opschaling 

van innovatie zijn onderwerpen die hier veel raakvlakken mee hebben.  

5.2.5.2.5.2.5.2. Aanbevelingen op knelpunten kenniskaartAanbevelingen op knelpunten kenniskaartAanbevelingen op knelpunten kenniskaartAanbevelingen op knelpunten kenniskaart    

Met de experts op de verschillende thema’s bespraken wij de knelpunten van de Nederlandse 

zorginnovators. In veel gevallen gaven de experts aan hoe zij zelf omgaan met knelpunten en 

wat zij als succesfactoren zien. Uit de interviews zijn verschillende aanbevelingen te destilleren 

voor zorginnovators. Deze paragraaf geeft een overzicht van de aanbevelingen, onderverdeeld 

naar de 14 afhankelijkheden voor zorginnovatie vanuit de theorie van Ottes. 

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Meerwaarde van innovatieMeerwaarde van innovatieMeerwaarde van innovatieMeerwaarde van innovatie    

Innovatie moet invulling geven aan een behoefte die bestaat. Anders gezegd: het nut en de 

noodzaak moet duidelijk zijn bij zowel de zorgaanbieder als bij de patiënt. De innovator moet 

daarom expliciet maken wie baat heeft bij de innovatie. Dit moet niet op een algemeen niveau 

zijn (‘chronisch hartfalen’) maar juist veel explicieter (‘mensen met chronisch hartfalen, tussen 

de 60 en 70 jaar, lager opgeleid en in de afgelopen 3 maanden last van hartfalen hebben ge-

had’).  

 

Daarnaast moet duidelijk onderscheid worden gemaakt in doelgroepen als de meerwaarde van 

innovatie wordt besproken. De innovator moet continu denken vanuit het ‘What’s in it for me’-

concept voor de doelgroep. Een arts heeft een andere reden om een innovatie te gebruiken dan 

een patiënt. Het werken met ‘Value Cases’ kan hier een bijdrage aan leveren. In een Value Case 

wordt de toegevoegde waarde – in de meest brede zin - van een innovatie beschreven. 

 

Alle experts geven aan dat een wetenschappelijke onderbouwing voor een innovatie de opscha-

ling versneld. Het verkrijgen van deze wetenschappelijke onderbouwing is een grote uitdaging. 

Het in een vroeg stadium aangaan van samenwerkingsverbanden met wetenschappelijke instel-

lingen zorgt voor een versnelling in dit proces.  

 

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

De innovator moet een specifieke doelgroep aanspreken en expliciet maken waarom deze doel-

groep baat heeft bij de innovatie.  

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

De innovator moet scherp in beeld hebben welke doelgroep met welke argumenten geënthousi-

asmeerd/overtuigd kan worden.    

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Het aangaan van samenwerkingsverbanden met wetenschappelijke instelling bij de start van een 

innovatie versnelt het realisatie- en opschalingsproces.    
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Voor verschillende innovaties is het echter lastig ‘juist’ wetenschappelijke onderzoek te doen. Er 

wordt veel gericht op bedrijfseconomisch onderzoek: ‘Wat levert de investering ons aan het eind 

op, gemeten in tijd-, geld- en energiewinst?’ Dit terwijl juist ook gekeken moet worden naar de 

kwaliteit van leven. Dit laatste is lastig te meten, maar wel noodzakelijk om mee te nemen in je 

afweging voor opschaling. 

 

Het verkrijgen van bewijslast is ook financieel een uitdaging is. Zoals het nu is georganiseerd 

draagt de ondernemer namelijk de ‘verantwoordelijkheid’ voor de financiering van de bewijslast. 

Hier zou ook de overheid als overkoepelend orgaan een rol in kunnen spelen. Zij zouden de 

verbinding tussen wetenschap en bedrijfsleven een financiële impuls kunnen geven en de ver-

antwoordelijkheid dragen. 

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. Mogelijkheid tot uitproberenMogelijkheid tot uitproberenMogelijkheid tot uitproberenMogelijkheid tot uitproberen    

Om innovaties uit te proberen bestaat de innovatieregeling: een regeling waarin innovaties voor 

een periode van 3 jaar getoetst kunnen worden. Deze periode wordt door veel zorginnovators 

als (te) kort ervaren. Het is een grote uitdaging om in 3 jaar bewijslast verzameld te hebben dat 

het nut en de noodzaak van de innovatie sociaal en wetenschappelijk bevestigd. Het verlengen 

van deze periode kan een oplossing bieden. Aan de andere kant ligt er een oplossing in het be-

ter organiseren van veel zorginnovatieprocessen. Het opstellen van een goede businesscase en 

het vroegtijdig betrekken van wetenschappelijke instellingen kan de innovatiecyclus versnellen. 

5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3. Zichtbaarheid van innovatie voor anderenZichtbaarheid van innovatie voor anderenZichtbaarheid van innovatie voor anderenZichtbaarheid van innovatie voor anderen    

Het is belangrijk dat innovaties zichtbaar zijn voor mensen: de boodschap moet verkondigd 

worden. De heer Bloem geeft als voorbeeld aan dat zijn functie als professor geholpen heeft bij 

de opschaling van de zorginnovatie Parkinsonnet. Door zijn functie wordt hij als belangrijke 

opinieleiders gezien. Door het land in te gaan en ‘het woord’ te verspreiden vond opschaling 

versneld plaats. 

5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2.4. Compatibiliteit met sociale patronen en technologieënCompatibiliteit met sociale patronen en technologieënCompatibiliteit met sociale patronen en technologieënCompatibiliteit met sociale patronen en technologieën    

Een succesvolle opschaling van innovatie is alleen mogelijk wanneer de innovatie overeenkomt 

met de bestaande sociale patronen. Dit betekent dat de ‘mindset’ van bijvoorbeeld verplegers en 

artsen – maar ook patiënten - doorslaggevend is voor het succesvol opschalen. De innovator 

moet hier aandacht voor hebben en zorgen dat de innovatie dus geadopteerd wordt door de 

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Het wetenschappelijk onderbouwen van de meerwaarde van een zorginnovatie moet breder wor-

den bekeken dan alleen tijdswinst, geldbesparing en energiebesparing. Het gaat ook om toege-

voegde waarde in kwaliteit van leven en dat is complex in parameters uit te drukken. Hier moet 

nader onderzoek op plaatsvinden.    

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

De financiële verantwoordelijkheid voor het vinden van bewijslast moet niet sec bij de zorginno-

vator liggen. De overheid kan hier ook een rol in vervullen.     

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

De innovator moet een sluitende businesscase opstellen voor de innovatie, waarin de benodigde 

partners voor het bewijzen van de innovatie direct betrokken zijn. 

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Zorg voor een opinieleider die ‘de boodschap’ van een innovatie verkondigt. Deze ‘actieve refe-

rent’ helpt in het versnellen van opschaling.     
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zorgaanbieders en patiënten. Het vinden van deze afstemming is een grote uitdaging voor de 

innovator.  

 

In veel gevallen beschikken innovators niet over de competenties om een doelgroep te mobilise-

ren of enthousiasmeren. Wanneer een innovatie passend moet zijn binnen sociale patronen, kan 

dit ook betekenen dat groepen mensen geïnspireerd moeten worden: dat de ‘mindset’ wordt 

aangepast. Dit betekent dat de innovator over deze competenties moet beschikken. Het zoeken 

naar – en vinden van – complementaire competenties is dus essentieel.  

 

Verder is het belangrijk dat de afstemming tussen systemen wordt verbeterd. Nog teveel ontwik-

kelen leveranciers de techniek los van elkaar. Het is belangrijk om samen te werken gezien het 

gezamenlijke doel dat de systemen hebben: kwaliteitsverhoging in de zorg. Alleen door meer 

samen te werken en betere afspraken te maken over de basisontwikkeling van systemen kan 

interoperabiliteit (uitwisselbaarheid van gegevens) en daarmee de kwaliteit van de zorg worden 

verhoogd. 

5.2.5.5.2.5.5.2.5.5.2.5. Mening van opinieleidersMening van opinieleidersMening van opinieleidersMening van opinieleiders    

Om te innoveren moet een groep mensen structureel gemobiliseerd worden. Het enthousiasme-

ren van mensen is niet de grootste uitdaging, het enthousiast houden van deze mensen wel. Het 

is belangrijk om mensen structureel te mobiliseren omdat een innovatie anders in de opstartfase 

blijft ‘hangen’. Het mobiliseren van de groep zorgt voor vaandeldragers die nodig zijn voor ver-

snelling van de opschaling van innovatie. Bij de opschaling van Parkinsonnet waren de twee in-

novators de vaandeldragers die de boodschap bleven verspreiden. Het succes van opschaling 

was hier in grote mate van afhankelijk.  

5.2.6.5.2.6.5.2.6.5.2.6. CommuniCommuniCommuniCommunicatie over innovatiecatie over innovatiecatie over innovatiecatie over innovatie        

Om een innovatie succesvol op te schalen is het belangrijk dat mensen overtuigd zijn van de 

toegevoegde waarde van de innovatie. Daarnaast is het van belang dat zij bereid zijn in sommige 

gevallen hun werkwijze te veranderen. Een innovatie kan namelijk tot gevolg hebben dat mensen 

anders moeten handelen. Om beide doelen te bereiken moet intern en extern goed gecommuni-

ceerd worden. Een marketing/communicatie impuls (in welke vorm dan ook) kan hier een bijdra-

ge aan leveren.  

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Zorg ervoor dat de innovatie aansluit op de dominante ‘mindset’ van de gebruikersgroep. Alleen 

wanneer dit het geval is kan opschaling succesvol zijn.    

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Zorg ervoor dat aanvullende competenties (cultureel, sociaal, commercieel) aangetrokken worden 

in het projectteam. Dit is essentieel voor opschaling van innovaties.    

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Bij het ontwikkelen van een technische innovatie is het raadzaam om aan te sluiten bij een afge-

sproken open standaard om compatibiliteit en interoperabiliteit te waarborgen en zo opschaling 

te vereenvoudigen 

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Zorg dat er vaandeldragers zijn voor een innovatie. Dit heeft een positief effect op de kansen en 

snelheid van opschaling van zorginnovatie.   
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Het inzicht van de voordelen van innovatie moet voor de patiënt duidelijk zijn, maar ook voor 

andere betrokkenen zoals de arts en de zorgverzekeraar. In de praktijk heeft iedere doelgroep 

vaak andere redenen om een zorginnovatie op te schalen. Daarnaast is iedere doelgroep op een 

andere wijze te benaderen. Welke toonzetting wordt gebruikt en welk kanaal wordt ingezet, 

verschilt per zorginnovatie en per doelgroep. Het is daarom noodzakelijk dat een communicatie-

plan wordt opgesteld.  

5.2.7.5.2.7.5.2.7.5.2.7. Homogene groepenHomogene groepenHomogene groepenHomogene groepen    

De diversiteit van de doelgroepen binnen de gezondheidszorg is groot. Dit bemoeilijkt opscha-

ling. Er bestaat diversiteit onder patiënten (leeftijd/geslacht/problematiek) en ook onder andere 

betrokkenen bij een innovatie (rol in het geheel/belangen/opleidingsniveau/functie). Er kan in 

de meeste gevallen dus ook niet gesproken worden over één homogene groep bij een zorginno-

vatie. Zicht krijgen op de diversiteit binnen de doelgroep en hierop gericht acties ondernemen 

versnelt de opschaling. Het is momenteel een grote uitdaging om alle doelgroepen te overzien, 

laat staan deze te bereiken.  

5.2.8.5.2.8.5.2.8.5.2.8. Normen, rollen en sociNormen, rollen en sociNormen, rollen en sociNormen, rollen en sociaaaale netwerkenle netwerkenle netwerkenle netwerken    

Het onderscheid moet worden gemaakt tussen hoger en lager opgeleiden bij innovatie. Vooral 

lager opgeleiden binnen de zorg willen namelijk uitsluitend mensen helpen. Wanneer zij dit niet 

doen ontstaat ontevredenheid over hun eigen zorgverlening. Innovatie is hierdoor lastig te sti-

muleren. De noodzaak van innovatie en het tonen van de toegevoegde waarde voor de patiënt is 

voor deze groep erg belangrijk. 

5.2.9.5.2.9.5.2.9.5.2.9. InnovInnovInnovInnovaaaatie moet technisch passend zijn tie moet technisch passend zijn tie moet technisch passend zijn tie moet technisch passend zijn     

De techniek moet zo ver ontwikkeld zijn dat het volledig aansluit op de gewenste zorgverlening. 

Pas wanneer dit het geval is kan innovatie succesvol opgeschaald worden. Substitutie van zorg 

kan in het geval van ‘E-health’ bijvoorbeeld alleen plaatsvinden wanneer de techniek dermate 

geavanceerd is dat het de mens kan vervangen.  

 

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Structurele aandacht voor zowel interne communicatie voor draagvlakstimulering als externe 

communicatie voor marketing doeleinden is van belang voor het versnellen van opschaling.       

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Het bewust zijn van de diversiteit in communicatiedoelgroepen is essentieel. Het opstellen van 

een communicatieplan is raadzaam om effectief te kunnen communiceren.    

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Om innovatie te versnellen moet de diversiteit binnen de doelgroep inzichtelijk zijn waardoor 

gerichte acties ondernomen kunnen worden wat betreft overtuiging / enthousiasmering / veran-

dering.     

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Onder laagopgeleiden moet innovatie meer gestimuleerd worden door het nut en de noodzaak 

voor de patiënt te benadrukken.    

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

De innovatie kan pas effectief opgeschaald worden wanneer de gebruikte techniek dermate ont-

wikkeld is dat deze volledig aansluit op de gewenste zorgverlening.    
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Het gebrek aan interoperabiliteit tussen systemen is daarbij een belangrijk knelpunt. ICT syste-

men ‘praten’ onvoldoende met elkaar. Dit is vanuit een bedrijfsperspectief te verklaren (concur-

rentie), maar niet vanuit het zorgperspectief (kwaliteit van zorg voor de patiënt). Om de kwaliteit 

van de zorg te verhogen moeten ICT systemen naast elkaar worden ontwikkeld. Dit betekent 

samenwerking tussen leveranciers. Daarnaast is het belangrijk dat de gebruikers afspraken ma-

ken over de wijze waarop de techniek en het systeem worden gebruikt. 

5.2.10.5.2.10.5.2.10.5.2.10. Financiële inpasbaarheidFinanciële inpasbaarheidFinanciële inpasbaarheidFinanciële inpasbaarheid    

Om een innovatie te realiseren of op te schalen is financiering nodig. Dit budget is in veel geval-

len beschikbaar, maar moeilijk vindbaar. Zowel op korte termijn is budget belangrijk om de in-

novatie te testen, als op langere termijn om de innovatie te realiseren en op te schalen. Er zijn 

verschillende instanties die informatie geven over mogelijke financieringsmiddelen (waaronder 

Zorginnovatiewijzer en het Zorginnovatieplatform). Zorginnovators moeten meer gebruik maken 

van deze instellingen. 

 

De bekostiging van innovatie wordt nog teveel vanuit incidentele financiën georganiseerd. Het is 

een bedrag dat eenmalig wordt toegekend. Een structurele financiering is vaak niet aanwezig. 

Het uitzicht op het einde van het project – en het budget – stimuleert mensen niet om met de 

innovatie door te gaan. Incidenteel budget vrijmaken moet dan ook alleen plaatsvinden wanneer 

afspraken zijn gemaakt over structurele financiering op langere termijn. Dit kan met een 

zorgaanbieder maar ook met zorgverzekeraars. 

 

Daarnaast geven de experts aan dat het huidige financierings-/beloningssysteem specialisten in 

het ziekenhuis niet stimuleert tot innovatie. In de huidige financieringsstructuur nemen de in-

komsten van de specialist af, wanneer het aanbod van patiënten daalt. De specialist heeft dus 

geen baat bij een innovatie waardoor mensen niet meer in de praktijk komen. Voor de specialist 

ontbreekt het dus aan een prikkel om te innoveren. Wanneer innovatie in de zorg onder specia-

listen gewenst is moet de specialist er financieel niet op achteruit gaan.  

5.2.11.5.2.11.5.2.11.5.2.11. CompetitieCompetitieCompetitieCompetitie    

Concurrentie en competitie kunnen de opschaling van innovaties stimuleren. Om sterk te staan 

in een competitief veld blijkt precompetitieve samenwerking belangrijk. Bij precompetitieve sa-

menwerking werken ‘concurrenten’ gezamenlijk aan de ontwikkeling van een product. Vaak gaat 

het om afspraken over de ontwikkeling van een product. De concurrentie wordt vervolgens ge-

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen moeten ICT systemen aan elkaar gekoppeld kunnen 

worden: ze moeten met elkaar kunnen praten. Daarbij moeten duidelijke afspraken over de tech-

niek worden gemaakt evenals over het gebruik. 

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Maak gebruik van de kennis over financieringsmogelijkheden bij bestaande instellingen. 

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Nog teveel wordt innovatie gestart vanuit incidentele bekostiging zonder een structurele finan-

ciering voor ogen te hebben. Het is raadzaam vooraf voorzieningen te treffen voor lange termijn 

financiering.    

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

De specialist moet geprikkeld worden te innoveren. Nu wordt de specialist nog teveel financieel 

benadeeld wanneer deze effectiever en efficiënter werkt. 
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voerd uitgaande van de gemaakte afspraken. Belangrijk is te noemen dat het uitsluitend gaat 

over zorginhoudelijke afspraken. Iedereen werkt dan vanuit dezelfde normen, opvattingen en 

standaarden. De zorggroepen - waaronder die van chronisch zieken - kunnen leidend zijn in het 

bijeenbrengen van de partijen. Ook ziekenhuizen kunnen deze rol vervullen. 

 

Er wordt door bestuurders van zorginstellingen vaak een korte termijn afweging gemaakt gericht 

op kostenbesparing. De bedrijfseconomische afweging op de korte termijn wint het in veel ge-

vallen van kwaliteitsverhogende zorginhoudelijke alternatieven. In de praktijk levert de kwali-

teitsverhogende zorginhoudelijke vernieuwing de maatschappij echter de grootste meerwaarde 

op. Bestuurders moeten daarom meer letten op de lange termijn effort, dan de korte termijn 

besparing.  

5.2.12.5.2.12.5.2.12.5.2.12. Achterliggende organisatieAchterliggende organisatieAchterliggende organisatieAchterliggende organisatie    

Een goede projectorganisatie waar mensen in deelnemen die elkaar aanvullen werkt stimulerend 

voor opschaling van innovatie. Wanneer het over opschaling gaat heb je namelijk andere sociale 

en professionele vaardigheden en competenties nodig dan bij het realiseren van een innovatie. 

In de zorg is vaak een behoefte aan competenties als sales en marketing. Het is dan ook belang-

rijk dat een complementair team om een innovatie heen wordt gevormd. Het succes voor de 

opschaling van de zorginnovatie ‘MijnZorgNet’ bijvoorbeeld ligt mede in het gevormde project-

team. De mensen vullen elkaar op alle punten aan. 

 

Een sterke persoonlijkheid als leider op innovatieprojecten versnelt het proces van innovatie-

ontwikkeling en opschaling. Het is daarbij van belang dat deze persoonlijkheid iemand is die 

vanuit het primaire proces opstaat en de spreekwoordelijke kar trekt. 

 

Veelal zijn organisaties van waaruit innovatie moet worden opgeschaald sterk hiërarchisch ge-

structureerd. Mensen zijn strak georganiseerd maar tegelijk wordt verwacht dat mensen dyna-

mische netwerkers en potentiële innovators zijn. De werkelijkheid en de gewenste manier van 

werken liggen ver uiteen en werken remmend op de opschaling van innovatie. Mensen moeten 

binnen organisaties meer ruimte krijgen om innovatie mogelijk te maken. 

 

Om innovatie te stimuleren en opschaling te versnellen moeten zorgorganisaties meer onderne-

merschap tonen. Nog te weinig bestaat de drang om te experimenteren en te vernieuwen. Hier 

 

AanAanAanAanbevelingbevelingbevelingbeveling    

Precompetitieve samenwerking moet gestimuleerd worden om innovaties te versnellen.  

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Ziekenhuizen moeten meer kwaliteitsverhogende zorginhoudelijke dan bedrijfseconomische 

afwegingen maken omtrent innovaties.    

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Rondom een innovatie moet een team gevormd worden dat elkaar qua vaardigheden en compe-

tenties aanvult.     

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Het aanstellen van een sterke (ervaren) projectleider helpt het proces van opschalen van een 

innovatie te versnellen.  

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Mensen moeten binnen organisaties meer ruimte en vrijheid krijgen om te innoveren.   
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liggen verschillende redenen aan ten grondslag waaronder de complexiteit van het financie-

ringssysteem, de niet bij de patiënt belegde verantwoordelijkheden en de beloningsstructuur. 

Feit blijft dat ondernemerschap nog een onder ontwikkelde competentie is van zorgbestuurders 

(en het hogere management). 

5.2.13.5.2.13.5.2.13.5.2.13. Mate van samenwerkingMate van samenwerkingMate van samenwerkingMate van samenwerking    

Het belang van samenwerken onderstrepen alle experts. Verschillende disciplines zijn betrokke-

nen bij innovatie binnen de zorg voor: het zogenaamde ‘collaborative care’ (ketenzorg). Het is 

hierdoor noodzakelijk dat de sector denkt in netwerken: ‘door samen te werken, win je’. Kennis-

deling en informatie-uitwisseling tussen zorgondernemers/-innovators en andere betrokkenen 

moet daarbij gestimuleerd worden. Er moeten bijvoorbeeld bruggen gebouwd worden tussen 

zorginnovators en zorgverzekeraars. De verzekeraar moet vanaf de start betrokken zijn. Hier-

door ontstaat aan het eind meer kans van slagen voor opschaling. 

 

Ook de samenwerking en kennisdeling tussen de inkoopfunctionarissen van de zorgverzekeraars 

en de zorgaanbieders is essentieel. Nog te vaak is de inkoopfunctionaris niet volledig geïnfor-

meerd over de mogelijkheden die er liggen. Een goede samenwerking en kennisdeling tussen 

inkopers en zorgaanbieders is daarom van belang. Daarnaast is het samenspel en de nauwe 

afstemming tussen innovator en de betrokkenheid van de patiënt essentieel voor het succesvol 

realiseren en opschalen van zorginnovaties. Tot slot is samenwerking met de wetenschappelijk 

wereld vanaf de start van een zorginnovatie aan te raden. Dit gebeurt nu nog te weinig. Door de 

samenwerking vanaf het begin te stimuleren wordt de kwaliteit van de zorginnovatie verhoogd 

en wordt daarnaast de bewijslast vereenvoudigd.  

 

Een netwerk ontwikkelen, onderhouden en inzetten is een belangrijk aspect bij het versneld 

opschalen van innovatie. Belangrijk is om zicht te hebben op de mensen binnen je netwerk en 

hoe deze betrokken kunnen worden bij het opschalen van innovatie. Het gaat dan om specifieke 

competenties die mensen hebben om de opschaling van een innovatie te stimuleren. Daarnaast 

kan door het netwerk effectief in te zetten, ook continu een omgevingsverkenning plaatsvinden. 

Op deze manier worden de kansen en bedreigingen duidelijk en helpt het om de innovatie op te 

schalen.  

 

Naast samenwerking tussen partijen binnen de zorg moet ook de samenwerking tussen partijen bui-

ten de zorg gestimuleerd worden. Wanneer het gaat om het ontwikkelen en opschalen van innovatie, 

dan is het noodzakelijk om ook buiten de eigen kaders van de zorg te kijken; welke partijen kunnen 

een bijdrage leveren? Het is een complexe uitdaging om dit van mensen te verwachten, maar het is 

wel essentieel om de kwaliteit van innovaties te verhogen.  

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

De top van de zorgorganisatie dient ondernemerschap te tonen. Alleen zo wordt innovatie en 

opschaling gestimuleerd.    

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Sta open voor samenwerking en kennisdeling met andere zorginnovators en betrokkenen bij de 

zorg.  

 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Een netwerk ontwikkelen, onderhouden en inzetten werkt stimulerend bij het versneld opschalen 

van innovatie. 
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AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Kijk bij het selecteren van partners bij de innovatie ook naar organisaties buiten de zorg die 

voordeel kunnen hebben aan de zorginnovatie.  
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BijlagenBijlagenBijlagenBijlagen    
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Bijlage 1 Bijlage 1 Bijlage 1 Bijlage 1 ----    BronnenBronnenBronnenBronnen    

 

InformInformInformInformaaaatiebrontiebrontiebrontiebron    VindplaatsVindplaatsVindplaatsVindplaats    

TNO http://www.tno.nl/content.cfm?context=kennis&content=thema_prog

ramma&laag1=425&item_id=6 

ZonMW http://www.zonmw.nl/  

Zorginnovatieforum http://www.zorginnovatieforum.nl/  

RIVM http://www.rivm.nl/ 

RVZ http://www.rvz.net/ 
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BijlageBijlageBijlageBijlage    2 2 2 2 ––––    Voorbeelden zorginnovatiesVoorbeelden zorginnovatiesVoorbeelden zorginnovatiesVoorbeelden zorginnovaties        

ICT / technologieICT / technologieICT / technologieICT / technologie    

De ReumamonitorDe ReumamonitorDe ReumamonitorDe Reumamonitor    

Thema’s: Mens, ICT 

Innovator: Reumapatiëntenbond  

Bron: http://www.reumamonitor.nl/overdereuma.html  

 

De Reumamonitor is een online applicatie die zich richt op mensen met reumatoïde artritis en is 

bedoeld als aanvulling op de reguliere zorg. Het doel is het beter volgen van de ziekteactiviteit 

dat leidt tot betere beheersing van de ziekte. De uitslagen van de zelftest dienen ter bespreking 

met de behandelaar en kunnen bijdragen aan een betere ziektebeheersing door de patiënt zelf. 

Op basis van de gegevens die de patiënt invult wordt in grafieken het verloop van de ziekte aan-

gegeven in de tijd.  

 

Succesfactor(en): verwachte medewerking patiënt, gebruik belonend voor gebruiker, evidence 

based  

Belemmering(en): belasting voor patiënt, publiciteit, gerichte doelgroep 

Samenkeuzesmaken.nl Samenkeuzesmaken.nl Samenkeuzesmaken.nl Samenkeuzesmaken.nl ––––    ZIPZIPZIPZIP    

Thema’s: Mens, ICT, intersectoraal 

Innovator: GGZ Noord Holland Noord 

Bron: http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/481/SamenKeuzesMaken.nl/  

SamenKeuzesMaken.nl is een webapplicatie waarmee cliënt en behandelaar gezamenlijk het 

behandelproces vormgeven binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het doel is het verbe-

teren van de zorgkwaliteit en het optimaliseren van het besluitvormingsproces.  

Succesfactor(en): self-efficacy, relatief voordeel gebruiker, wensen / eisen patiënt, verwachte 

medewerking patiënt, ruimte aanpassing eigen situatie, gebruikers betrokken, gebruiker beslist 

Belemmering(en): belasting voor patiënt, kennis patiënt 

Coaching COPDCoaching COPDCoaching COPDCoaching COPD----patiënt op afstand patiënt op afstand patiënt op afstand patiënt op afstand     

Thema’s: Mens, ICT 

Innovator: Medisch Spectrum Twente en enkele praktijken voor fysiotherapie  

Bron:  

 http://www.zelfmanagement.com/Home/14/succes-met-coaching-copd-patient-op-

afstand.html   

 

In het project COPD dot com wordt gewerkt aan een systeem voor coaching van patiënten in de 

thuissituatie. Sensoren op het lichaam van de patiënt brengen de mate van beweging objectief in 

kaart. Daarnaast houden de patiënten een digitaal dagboek bij. De bedoeling van COPD dot com 

is dat zoveel mogelijk mensen van de technologie gebruik gaan maken. In Twente lopen de eer-

ste pilots in maart en april 2010.  

 

Succesfactor(en): klinische relevantie, gebruikers betrokken, gebruiker beslist 

Belemmering(en): belasting voor patiënt, logistieke zaken, gerichte doelgroep    

Ketenplein Ketenplein Ketenplein Ketenplein     

Thema’s: Mens (zorgverlener), ICT 
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Innovator: IZIT  

Bron: http://www.izit.nl/diensten/88-ketenplein.html  

 

Begin juni 2009 is www.ketenplein.nl gelanceerd. Het ketenplein is een besloten digitale ont-

moetingsplaats voor zorgprofessionals en biedt hun een afgeschermde omgeving om informatie 

rondom de zorg voor bepaalde chronische aandoeningen uit te wisselen. Het plein bevat meer-

dere secties, één voor iedere zorgketen. Diabetes en CVA zijn de eerste, andere zullen in de loop 

van het jaar volgen. Zorgprofessionals kunnen zich abonneren op bepaalde secties van het plein, 

zodat het geheel overzichtelijk blijft en zij niet onnodig e-mail ontvangen. 

 

Succesfactor(en): relatief voordeel gebruiker, ruimte aanpassing eigen situatie, gebruikers be-

trokken, publiciteit 

Belemmering(en): logistieke zaken, participatie netwerk, uniciteit    

Mijnmednet Mijnmednet Mijnmednet Mijnmednet ----    ZIPZIPZIPZIP    

Thema’s: Mens (zorgverlener), ICT 

Innovator: Mijnmednet 

Bron: 

http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/297/MedNet:-nieuws,-opinie-en-community-

voor-de-medisch-professional/  

 

MedNet, de grote interactieve informatiebron op medisch gebied. Zij verzamelen relevante in-

formatie voor de medisch professional, waaronder het laatste medische nieuws, seminars en 

congressen, vakliteratuur en interessante websites. Tevens is er de mogelijkheid om tips en 

vragen uit te wisselen met collega's.  

 

Succesfactor(en): relatief voordeel gebruiker, ruimte aanpassing eigen situatie, gebruikers be-

trokken, publiciteit 

Belemmering(en): logistieke zaken, participatie netwerk, uniciteit    

Acute Zorg PlatfAcute Zorg PlatfAcute Zorg PlatfAcute Zorg Platformormormorm––––    ZIPZIPZIPZIP    

Thema’s: Mens (zorgverlener), ICT 

Innovator: Acute Zorg – UMC St Radboud 

Bron: http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/290/Online-Community-Acute-Zorg/  

 

Om het proces van kennisdeling te ondersteunen startte het UMC St Raboud www.acutezorg.nl 

een online community voor de professional in de zorg. Zij zijn gestart vanuit het ontstaan van 

Acute Zorgregio’s en een behoefte die zij signaleren om samenhangende informatie bij elkaar te 

brengen. 

 

Succesfactor(en): relatief voordeel gebruiker, ruimte aanpassing eigen situatie, gebruikers be-

trokken, publiciteit, open standaarden, ervaring met innovatie 

Belemmering(en): logistieke zaken, participatie netwerk, uniciteit    

VerwijskompasVerwijskompasVerwijskompasVerwijskompas    

Thema’s: Mens, ICT, Ondernemerschap 

Innovator: Verwijskompas 

Bron: De nieuwe praktijk 

 

Een website met gebundelde zorginhoudelijke informatie vanuit de overload aan mailings, 

krantjes, flyers, mutaties en initiatieven. De site is door artsen ontwikkeld en alleen met een BIG-
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geregistreerde zorgverleners hebben toegang tot de database. Waarin adressen, specialisme en 

nieuw initiatieven zijn terug te vinden.  

 

Succesfactor(en): relatief voordeel gebruiker, ruimte aanpassing eigen situatie, gebruikers be-

trokken, publiciteit 

Belemmering(en): logistieke zaken, participatie netwerk, uniciteit    

Wie is mijn arts Wie is mijn arts Wie is mijn arts Wie is mijn arts ––––    ZIP ZIP ZIP ZIP     

Thema’s: Mens, ICT 

Innovator: Miatros 

Bron: http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/478/Wie-is-mijn-Arts/  

 

Deze website geeft deelnemende artsen in Nederland een eigen plek op het internet waar ze 

kunnen vertellen wie ze zijn en wat hun specialisme is. Ze kunnen patiënten wijzen op nieuwe 

ontwikkelingen, bevelen sites aan die de patiënt het best informeren en geven antwoord op veel 

voorkomende vragen. De arts heeft zelf controle over zijn online profiel en kan zelf gemakkelijk 

een bijdrage leveren aan betere online voorlichting. De basis is bij iedere arts hetzelfde, maar de 

vormgeving, de omvang en de mogelijkheden kunnen worden aangepast aan de wensen van de 

arts. 

 

Succesfactor(en): self-efficacy, relatief voordeel gebruiker, publiciteit 

Belemmering(en): ervaren steun hoger management, overeenkomst in doelen gebruikers, ge-

bruikers betrokken, verantwoordelijkheid professional 

Zoekdokter.nl Zoekdokter.nl Zoekdokter.nl Zoekdokter.nl ----    ZIPZIPZIPZIP    

Thema’s: Mens, ICT 

Innovator: Miatros 

Bron: http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/388/Vergelijkingssite-Zoekdokter.nl/  

 

Zoekdokter.nl is een website waarop patiënten artsen kunnen beoordelen. De mening van de 

patiënt wordt gemeten aan de hand van 10 vragen en een open recensie. De patiënt kan zijn 

mening geven over dienstverlening, organisatie, communicatie en ervaren resultaat van de be-

handeling. Patiënten helpen elkaar om een juiste arts te vinden en zij helpen artsen om hun 

dienstverlening te verbeteren. Zowel patiënten als zorgverleners kunnen deelnemen aan het 

forum.  

 

Succesfactor(en): self-efficacy, relatief voordeel gebruiker, gebruikers betrokken, publiciteit, 

gebruiker beslist 

Belemmering(en): benodigde kennis, kans nadelige gevolgen, uniciteit 

I wish there was I wish there was I wish there was I wish there was ----    ZIPZIPZIPZIP    

Thema’s: Mens, ICT 

Innovator: Iwishtherewas B.V 

Bron: http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/444/Nieuwe-site-verzamelt-problemen-

in-de-zorg/  

 

Op I wish there was kan men praktische wensen en problemen met betrekking tot de gezond-

heidszorg achterlaten. Het doel is om (onverwachte) oplossingen te vinden en bij te dragen aan 

een structurele verbetering in de zorg. Bedrijven, uitvinders of aanbieders van zorg kunnen op 

deze site zien voor welke praktische problemen nog een oplossing wordt gezocht.  
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Succesfactor(en): self-efficacy, gebruikers betrokken, publiciteit 

Belemmering(en): relatief voordeel gebruiker, gebruik belonend voor gebruiker 

MijnZorgNet MijnZorgNet MijnZorgNet MijnZorgNet ––––    ZIPZIPZIPZIP    

Thema’s: Mens, ICT 

Innovator: UMC Raboud 

Bron: http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/61/MijnZorgNet/  

 

MijnZorgNet (MZN) is een verzameling van integrale zorgnetwerken rondom specifieke patiën-

tengroepen. Deze zorgnetwerken zijn ‘virtuele organisaties’ die bestaan uit patiënten en hun 

zorgverleners. De fysieke muren van de traditionele zorginstellingen zijn niet meer leidend, 

maar de virtuele muren van het netwerk rondom patiënten. ICT is daarbij de katalysator. Zorgin-

stellingen worden facilitaire bedrijven die een dienst verlenen aan het netwerk van patiënten-

groepen. Twee succesvolle projecten zijn de Digitale IVF poli en ParkinsonNet. 

 

Succesfactor(en): self-efficacy, relatief voordeel gebruiker, participatie netwerk, wensen / eisen 

patiënt, heldere procedures, gebruikers betrokken, gebruiker beslist 

Belemmering(en): belasting voor patiënt, kennis patiënt 

Patient1 Patient1 Patient1 Patient1 ----    ZIPZIPZIPZIP    

Thema’s: ICT, Mens 

Innovator: https://www.patient1.nl/ 

Bron: http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/471/mijn-persoonlijk-zorgdossier/  

 

Via Patiënt1 kan de patiënt online een eigen Persoonlijk Zorgdossier bijhouden, bestaande uit 

een medisch dossier, een medicijnendossier, een zorgplan en een streef- en meetwaardendos-

sier. Het Persoonlijk Zorgdossier zorgt voor inzicht in de eigen situatie en actieve betrokkenheid 

van de patiënt. Om het eigen Persoonlijk Zorgdossier op te kunnen bouwen, heeft de patiënt 

medewerking van de huisarts nodig. Voorlopig richt Patiënt1 zich speciaal op patiënten met 

Diabetes, COPD, CVRM en Hartfalen.  

 

Succesfactor(en): self-efficacy, relatief voordeel gebruiker, participatie netwerk, wensen / eisen 

patiënt, heldere procedures, gebruikers betrokken 

Belemmering(en): belasting voor patiënt, kennis patiënt 

Gezondheidscommunity.nl Gezondheidscommunity.nl Gezondheidscommunity.nl Gezondheidscommunity.nl ----    ZIPZIPZIPZIP    

Thema’s: ICT, Mens 

Innovator: Gezondheidscommunity 

Bron:  

http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/275/www.gezondheidscommunity.nl-staat-

Live-voor-iedereen/  

 

www.gezondheidscommunity.nl is een gratis social netwerk die mensen helpt met het vinden en 

delen van gezondheidsinformatie. Leden van de Gezondheidscommunity helpen elkaar door 

ervaringen te delen zodat deze persoonlijk, georganiseerd en toegankelijk wordt voor iedereen.  

 

Succesfactor(en): self-efficacy, relatief voordeel gebruiker, gebruikers betrokken, publiciteit 

Belemmering(en): benodigde kennis, kans nadelige gevolgen, uniciteit 

ZorgZorgZorgZorgkaartNederland.nl kaartNederland.nl kaartNederland.nl kaartNederland.nl ----    ZIPZIPZIPZIP    

Thema’s: ICT, Mens 
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Innovator: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Zorguitgeverij Bohn Stafleu van 

Loghum 

Bron: http://www.zorgkaartnederland.nl/ 

 

Deze website richt zich op consumenten die moeite hebben met het vinden of kiezen van een 

zorgverlener als een tandarts, fysiotherapeut of medisch specialist. Op de website krijgen zij 

onder meer kwaliteitsonderzoeken, patiëntervaringen en andere informatie aangereikt om te 

helpen bij hun keuze. Deze site richt zich specifiek op de zorgconsument/patiënt.  

 

Succesfactor(en): self-efficacy, relatief voordeel gebruiker, gebruikers betrokken 

Belemmering(en): kennis patiënt, kans nadelige gevolgen, publiciteit 

PAZIO gezondheidsportaPAZIO gezondheidsportaPAZIO gezondheidsportaPAZIO gezondheidsportaalalalal    ----    ZIPZIPZIPZIP    

Thema’s: ICT, Mens 

Innovator: Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, Stichting VitaValley, UMC Utrecht, Imtech en 

Mediportaal.  

Bron: http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/320/PAZIO/  

PAZIO is een gezondheidsportaal op internet. PAZIO bestaat uit vijf diensten; informatie over 

ziekte en gezondheid, online afspraken maken, eConsult, research online en patiënten Zelfma-

nagement. Deze worden los al gebruikt en hebben daar hun functionaliteit bewezen. PAZIO richt 

zich op de eerste lijnsgezondheidszorg. Zorgconsumenten krijgen toegang tot PAZIO via de site 

van hun zorgverlener. De zorgverlener bepaalt met de zorgconsument welke modules en functi-

onaliteiten hij beschikbaar stelt.  

 

Succesfactor(en): self-efficacy, relatief voordeel gebruiker, participatie netwerk, wensen / eisen 

patiënt, heldere procedures, gebruikers betrokken, afhankelijkheid stakeholders,  

Belemmering(en): belasting voor patiënt, kennis patiënt 

AlcoholdebaAlcoholdebaAlcoholdebaAlcoholdebaas.nl as.nl as.nl as.nl ––––    ZIPZIPZIPZIP    

Thema’s: ICT 

Innovator: Tactus 

Bron: http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/71/Alcoholdebaas.nl/  

 

Alcoholdebaas.nl biedt een volwaardige laagdrempelige behandeling via internet voor mensen 

met een alcoholprobleem. Alcoholdebaas.nl combineert de anonimiteit van internet en het per-

soonlijke contact met hulpverleners. Op deze manier bereikt zij doelgroepen die de reguliere 

hulpverlening niet bereikt. De website bestaat uit vijf onderdelen: een informatieve website, 

online lotgenotencontact via het forum, een internetbehandeling, een (nazorg)chatmodule en 

onderzoek.  

 

Succesfactor(en): relatief voordeel gebruiker, belasting voor patiënt, wensen / eisen patiënt, 

gebruikers betrokken, evidence based 

Belemmering(en): verwachte medewerking patiënt, bereidheid gedragsverandering, uniciteit 

Vergelijkbare innovaties:Vergelijkbare innovaties:Vergelijkbare innovaties:Vergelijkbare innovaties:    

� Alcoholondercontrole.nl  

� Gokkendebaas.nl 

� Eetprobleemdebaas.nl  

� Cannabisdebaas.nl  

� Kleurjeleven.nl 

� Gripopjedip.nl  
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Sint Antonius ziekenhuis werktSint Antonius ziekenhuis werktSint Antonius ziekenhuis werktSint Antonius ziekenhuis werkt    met open standaardenmet open standaardenmet open standaardenmet open standaarden    

Thema’s: ICT 

Innovator: Sint Antonius ziekenhuis Nieuwegein 

Bron: http://www.antoniusziekenhuis.nl/patienten/nieuws/staatssecretarisheemskerk  

 

Het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein begon al in 1997 met open source-software en open 

standaarden. Het ziekenhuis is een voorbeeld van hoe je in de publieke sector je voordeel kunt 

doen met open standaarden en open source software. Het leidt tot een betere uitwisseling van 

gegevens en lagere kosten voor het ziekenhuis en is men niet afhankelijk van vaste softwarele-

veranciers.  

 

Succesfactor(en): congruentie van vernieuwing, ownership, open standaarden 

Belemmering(en): benodigde kennis, afhankelijkheid stakeholders, betrouwbaarheid techniek 

Videoconferentie in IKZVideoconferentie in IKZVideoconferentie in IKZVideoconferentie in IKZ    

Thema’s: ICT/Technologie 

Innovator: IKCnet / Nederland Breedbandland 

Bron: www.nederlandbreedbandland.nl /  

 

In het kader van een proefproject is op initiatief van het IKZ in december 2003 een videoconfe-

rentiesysteem geïnstalleerd in het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond en het Catharina-ziekenhuis 

te Eindhoven. Vervolgens is in februari 2006 een samenwerkingsverband gestart, dat tot doel 

heeft breedbandige ICT-toepassingen op een landelijke schaal te implementeren. De samenwer-

king is gericht op Tele-consultatie (overleg met medische experts op afstand) en Tele-

collaboratie (samenwerken aan gezamenlijke medische dossiers op afstand) in de zorg voor 

kankerpatiënten. Snelheid en de flexibiliteit heeft een grote meerwaarde  

 

Opschalingkans is groot: Niet alleen kankerpatiënten maar ook andere patiënten zoals hartpati-

ënten zijn op deze wijze te bespreken. Naast genoemde toepassingen leent het systeem zich 

ook goed voor onderwijsdoeleinden. 

 

Succesfactor(en): relatief voordeel gebruiker, formele bekrachtiging, aantrekkelijkheid voor ge-

bruiker, efficiëntie, gerichte doelgroep, afhankelijkheid stakeholders  

Belemmering(en): logistieke zaken, materiële voorzieningen, betrouwbaarheid techniek 

Hartfalenpatiënten thuis onder controleHartfalenpatiënten thuis onder controleHartfalenpatiënten thuis onder controleHartfalenpatiënten thuis onder controle    

Innovator: MCLeeuwarden 

Bron: 

http://www.ictzorg.com/home/article/3378/mcleeuwarden-houdt-hartfalenpati-nten-thuis-

onder-controle  

 

Het Hartcentrum Friesland in het MCL kan patiënten met hartfalen thuis onder controle houden 

met ICT Guided Telezorg. Bij patiënten met hartfalen kan schommelingen in de bloeddruk en 

gewichtsverandering aanwijzingen zijn voor mogelijke problemen. De patiënt weegt en meet de 

bloeddruk dagelijks. Daarnaast kunnen via een monitor vragen worden beantwoord. De gege-

vens gaan via een GPRS-verbinding naar de afdeling cardiologie en worden automatisch beoor-

deeld. Als er aanleiding is, slaat het Disease Management System alarm. Deze behandeling heeft 

een vermindering van patiënt opnamen tot gevolg en patiënten kunnen beter zelfstandig functi-

oneren. 
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Succesfactor(en): relatief voordeel gebruiker, formele bekrachtiging, aantrekkelijkheid voor ge-

bruiker, klinische relevantie, efficiëntie, aansluiting op demografische en geografische omge-

vingsfactoren 

Belemmering(en): logistieke zaken, materiële voorzieningen, belasting voor patiënt, gerichte 

doelgroep, betrouwbaarheid techniek 

Caring HomeCaring HomeCaring HomeCaring Home    

Thema’s: ICT 

Innovator: Caring Home 

Bron: Lectoraat Innovatie Publieke Sector – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

 

Dit is een (Amerikaanse) technologische innovatie waarbij zelfstandig wonende cliënten met 

geavanceerde elektronica in huis worden ondersteund. Het activiteitenpatroon van mensen in 

een thuissituatie kan worden vastgelegd en geïnterpreteerd. Dit gebeurd door infrarood senso-

ren in huis aan te brengen en de gegevens eens per 2 uur via een zorgtelefoon over te brengen 

naar een PC alwaar interpretatie plaatsvindt. Een medewerker van de thuiszorg kan de resultaten 

rechtstreeks beoordelen. Na een periode van enkele weken is het mogelijk om veranderingen in 

het activiteiten patroon vast te stellen en te gebruiken bij de aansturing van zorg en dienstverle-

ning.  

 

Succesfactor(en): relatief voordeel gebruiker, aantrekkelijkheid voor gebruiker, klinische relevan-

tie, efficiëntie, gerichte doelgroep, wensen/eisen sociale omgeving patiënt  

Belemmering(en): logistieke zaken, materiële voorzieningen, belasting voor patiënt, betrouw-

baarheid techniek 

Health Bridge Health Bridge Health Bridge Health Bridge ----    ZIPZIPZIPZIP    

Thema’s: Mens, ICT, e-health 

Innovator: UMC St. Radboud, Health Valley, Gemeente Nijmegen, Menzis, Gezondheidscentrum 

Frans Huygen, Telecom4care 

Bron: http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/227/Health-Bridge/  

 

Door de combinatie van e-Health en telemedicine toepassingen in Health Bridge werken huisarts 

en specialist virtueel samen. Door videoconferencing kan de specialist virtueel aanwezig zijn in 

de spreekkamer van de huisarts. Omgekeerd kan de huisarts ook betrokken worden bij de zorg-

verlening in het ziekenhuis. Op die manier zorgt Health Bridge voor meer kennisuitwisseling 

tussen specialist en huisarts. Er wordt beter samengewerkt tussen eerste- en tweedelijnszorg, 

het aantal onnodige doorverwijzingen neemt af en patiënten worden beter en sneller geholpen.  

 

Succesfactor(en): relatief voordeel gebruiker, formele bekrachtiging, aantrekkelijkheid voor ge-

bruiker, klinische relevantie, efficiëntie, gerichte doelgroep, marktwerking, afhankelijkheid sta-

keholders, ervaring met innovatie 

Belemmering(en): logistieke zaken, materiële voorzieningen, belasting voor patiënt, betrouw-

baarheid techniek 

Alle AED's in Nederland (en de rest van de wereld in kaart) Alle AED's in Nederland (en de rest van de wereld in kaart) Alle AED's in Nederland (en de rest van de wereld in kaart) Alle AED's in Nederland (en de rest van de wereld in kaart) ----    ZIPZIPZIPZIP    

Thema’s: ICT  

Innovator: UMC St Radboud 

Bron:  

http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/457/Alle-AEDs-in-Nederland-(en-de-rest-

van-de-wereld-in-kaart)/ 

    



 Bijlagen 

© Alares 2010 50  

Een website gebaseerd op Google Earth om alle automatische externe defibrillators (AED’s) in 

Nederland (en in de toekomst Europa) in kaart te brengen. Dit doen zij via de website en via de 

zogenaamde realitybrowser op een daarvoor geschikte mobiele telefoon waarmee (nog beperkte) 

AED-data in beeld krijgen. De informatie beweegt mee terwijl je de telefoon gebruikt en toont 

dus in elke looprichting waar de dichtstbijzijnde AED zich bevindt. Uiteindelijk hoopt het zieken-

huis dat er een zo compleet mogelijk overzicht ontstaat, waar iedereen gebruik van kan maken.  

 

Succesfactor(en): self-efficacy, formele bekrachtiging, aantrekkelijkheid voor gebruiker, klini-

sche relevantie, uniciteit, ervaring met innovatie, urgentie 

Belemmering(en): logistieke zaken, materiële voorzieningen 

Pillkey Pillkey Pillkey Pillkey ----    ZIPZIPZIPZIP    

Thema’s: Technologie 

Innovator: Pillkey 

Bron: http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/26/Pillkey®/ 

 

Een digitale pillendoos. Er is sprake van een koppeling tussen de medicijnen en een alarmering 

door trilling, geluid of licht. Zo verlaagt de kans op het vergeten van het nemen van medicijnen 

bij voornamelijk langdurig of chronisch zieke patiënten 

 

Succesfactor(en): self-efficacy, relatief voordeel gebruiker, aantrekkelijkheid voor gebruiker, 

wensen / eisen patiënt, efficiëntie 

Belemmering(en): logistieke zaken, materiële voorzieningen, betrouwbaarheid techniek 

MedicijnenexpresMedicijnenexpresMedicijnenexpresMedicijnenexpress van OHRA s van OHRA s van OHRA s van OHRA     

Thema’s: Mens, ondernemerschap 

Innovator: OHRA www.orha.nl/zorg  

Bron:  

http://www.medicalfacts.nl/2009/12/08/nieuwe-medicijnenexpress-van-ohra-levert-vooral-

gemak-op/  

 

Vanaf 1 januari 2010 start OHRA in samenwerking met de Nationale-Apotheek en OHRA met een 

online bestel- en bezorgservice voor medicijnen. Verzekerden met een OHRA zorgpolis kunnen 

met de nieuwe medicijnenexpress alle voorgeschreven medicatie 24 uur per dag online bestellen 

en op elke locatie in heel Nederland dagelijks thuis of op het werk laten bezorgen.  

 

Succesfactor(en): self-efficacy, relatief voordeel gebruiker, aantrekkelijkheid voor gebruiker, 

wensen / eisen patiënt, efficiëntie, marktwerking 

Belemmering(en): logistieke zaken, materiële voorzieningen 

OOOOndernemerschapndernemerschapndernemerschapndernemerschap    

Buurtzorg Buurtzorg Buurtzorg Buurtzorg ––––    ZIPZIPZIPZIP    

Thema’s: Mens, ondernemerschap 

Innovator: Buurtzorg Nederland 

Bron: http://www.buurtzorgnederland.com/   

 

Door kleine wijkgerichte teams met hoogopgeleide wijkverpleegkundige stelt buurtzorg dat de 

zorg beter wordt met minder zorguren en bespaart op management. Zorgondernemer en voor-

malig wijkverpleegkundige Jos de Blok richtte in 2006 Buurtzorg Nederland op met eigen geld. 
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Momenteel werken 100 teams van elk 10 medewerkers voor 10.000 cliënten. De overhead be-

draagt 10 personen: 6 op kantoor en 4 coaches die elk 25 teams begeleiden.  

 

Succesfactor(en): grootte organisatie, structuur (hiërarchisch / plat), personeelsverloop, hoe-

veelheid personeel, administratieve ondersteuning, benodigde kennis, efficiëntie, uniciteit, 

marktwerking, wensen/eisen sociale omgeving patiënt 

Belemmering(en): regels / wetten, kosten van vernieuwing 

Bedden in de buurtBedden in de buurtBedden in de buurtBedden in de buurt    

Thema’s: Mens, ondernemerschap 

Innovator: ZorgSaam Kliniek: Huisartsenpraktijk Pallion, Ziekenhuis Terneuzen    

Bron: 

http://www.denieuwepraktijk.nl/denieuwepraktijk/Praktijkvoorbeelden/detail/default?id=107  

 

De ZorgSaam Kliniek is een decentrale ziekenhuisafdeling op het snijvlak van huisartsen- zie-

kenhuis- en verpleeghuiszorg. Huisartsen uit de regio kunnen er zelf patiënten opnemen en 

behandelen die lichte tot matig complexe ziekenhuiszorg nodig hebben. Het gaat vaak om 

hoogbejaarde patiënten die moeten herstellen van ziekte, trauma of een ziekenhuisingreep. De 

kliniek ligt op het terrein van het verpleeghuis en is verbonden aan het ziekenhuis in Terneuzen.  

 

Succesfactor(en): logistieke zaken, formele bekrachtiging, materiële voorzieningen, samenwer-

king afdelingen, participatie netwerk, verwachte tevredenheid patiënt, efficiëntie, gerichte doel-

groep, afhankelijkheid stakeholders, wensen/eisen sociale omgeving patiënt, aansluiting op 

demografische en geografische omgevingsfactoren, ervaring met innovatie 

Belemmering(en): kosten van vernieuwing, aansluiting bij taakopvatting 

Zorgprestatie bij GZZorgprestatie bij GZZorgprestatie bij GZZorgprestatie bij GZ----instellingen Pameijinstellingen Pameijinstellingen Pameijinstellingen Pameijer en St. ZorgBreeder en St. ZorgBreeder en St. ZorgBreeder en St. ZorgBreed    

Thema’s: Mens, ondernemerschap 

Innovator: Pameijer en St. ZorgBreed    

Bron: 

http://www.ncsi.nl/kennisbank/cases/innovatieve_zorgprestatie_bij_gz_instellingen_pameijer_e

n_st._zorgbreed/  

 

Pameijer en St. ZorgBreed bieden de mogelijkheid aan oudere cliënten met een verstandelijke 

beperking om geïntegreerd te wonen in een V&V-instelling (verpleeg- en verzorgingsinstelling). 

Met de mogelijkheid om in een V&V-instelling te wonen, krijgt de oudere cliënt met de verstan-

delijke beperking meer regie over levensloopbestendig zorgen en wonen. Indien voor de juiste 

V&V-instelling wordt gekozen, kan de cliënt, naarmate de zorgbehoefte toeneemt, zonder te 

hoeven verhuizen binnen de muren van de V&V instelling blijven en kan betere zorg verleend 

worden.  

 

Succesfactor(en): logistieke zaken, formele bekrachtiging, materiële voorzieningen, samenwer-

king afdelingen, verwachte tevredenheid patiënt, gerichte doelgroep 

Belemmering(en): kosten van vernieuwing, aansluiting bij taakopvatting 

Compleet WonenCompleet WonenCompleet WonenCompleet Wonen    

Thema’s: Mens, ondernemerschap 

Innovator: Een alliantie van: woningcorporaties deltaWonen, De Woonplaats, Portaal, Wooncom 

en Woonconcept, zorgorganisaties Icare en Sensire, welzijnsstichtingen en diverse gemeenten. 

Bron: http://www.buurtalliantie.nl/groups/compleet_wonen/default.aspx  
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Compleet Wonen in Zwolle is ontwikkeld om senioren langer thuis te laten wonen. Het is een 

combinatie van woon-zorgoplossingen, welzijnsconcepten en technologie. Woningcorporaties, 

zorgorganisaties en de gemeente werken in gezamenlijk uitvoerend team (bestaande uit een 

huismeester, welzijnsmedewerker, verzorgende en ouderenadviseurs) dat zorgt voor de leef-

baarheid voor oudere bewoners. De behoeften van de huidige bewoners staan centraal. Er wordt 

zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande netwerken en betrokken lokale organisaties.  

 

Succesfactor(en): logistieke zaken, materiële voorzieningen, samenwerking afdelingen, verwach-

te tevredenheid patiënt, efficiëntie, gerichte doelgroep, afhankelijkheid stakeholders, wen-

sen/eisen sociale omgeving patiënt, aansluiting op demografische en geografische 

omgevingsfactoren 

Belemmering(en): kosten van vernieuwing, aansluiting bij taakopvatting 

De kracht van het magneetziekenhuisDe kracht van het magneetziekenhuisDe kracht van het magneetziekenhuisDe kracht van het magneetziekenhuis    

Thema’s: Mens, ondernemerschap 

Innovator: Voorbeelden van magneetziekhuizen zijn: St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, het 

Vlietland Ziekenhuis Schiedam, Icare Thuiszorg Flevoland Lelystad, Medisch Centrum Twente 

Enschede en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam. Pameijer en St. ZorgBreed    

Bron: 

http://www.ncsi.nl/kennisbank/cases/nurse_power_de_kracht_van_het_magneetziekenhuis/ 

 

Het ‘magneetziekenhuis’ is gebaseerd op een Amerikaans concept. Hierbinnen hebben verpleeg-

kundigen meer grip op het reilen en zeilen van de afdeling in hun ziekenhuis, verpleeghuis of 

thuiszorgorganisatie. Magneetziekenhuizen kennen een platte structuur en elementen zoals de 

kwaliteit van verpleegkundig leiderschap, organisatiestructuur, managementstijl, professionele 

ontwikkelingen en autonomie staan centraal. Er is sprake van een participatieve managementstijl 

waarbij feedback geven en krijgen wordt aangemoedigd en gewaardeerd. Elf Nederlandse zorg-

instellingen zijn na de zomer van 2009 gestart met de pilot ‘Magneetplus’.  

 

Succesfactor(en): formele bekrachtiging, ervaren steun collega´s, ervaren steun direct leidingge-

vende, bereidheid gedragsverandering, wensen/eisen zorgverlener, maatschappelijk belang 

Belemmering(en): kans nadelige gevolgen 

Big!Move Big!Move Big!Move Big!Move ----    ZIPZIPZIPZIP    

Thema’s: Mens, ondernemerschap 

Innovator: Big!Move Institute    

Bron: http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/66/Big-Move/  

 

Big!Move is wijkgerichte gezondheidsbevordering vanuit de 1e lijn (GG) naast het bestaande 

aanbod voor ziekte en zorg (ZZ). De Big!Move methode wordt in 25 wijken in het land aangebo-

den aan bewoners met ziekte of klachten, met name in de multiculturele stadswijken. Twee pro-

fessionals in de 1e lijn, een huisarts en een fysiotherapeut, hebben in vijf jaar het Big!Move 

programma ontwikkeld. De gezondheidstoestand van de deelnemers neemt toe. Er is sprake van 

vermindering van isolatie en er is een toename van sociale activiteiten in de wijk. Daarnaast blij-

ven minder mensen onnodig in het medische systeem. 

 

Succesfactor(en): relatief voordeel gebruiker, gebruikers betrokken, ruimte aanpassing eigen 

situatie, gerichte doelgroep, maatschappelijk belang 

Belemmering(en): bereidheid gedragsverandering 
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CoCoCoCo----patiënt patiënt patiënt patiënt ––––    ZIPZIPZIPZIP    

Thema’s: Mens (zorgverlener en patiënt) 

Innovator: ZoBeter 

Bron:  

http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/443/Co-patiënt-kan-zorg-fors-verbeteren/  

 

Co-patiënten zijn speciaal opgeleide verpleegkundigen en studenten medicijnen, die met toe-

stemming van de patiënt de gehele of gedeeltelijke behandeling meelopen en tijdelijk de ogen en 

oren vormen van patiënten. Ze zorgen voor betere communicatie tussen patiënt en behandelaar, 

houden de behandeling in de gaten en signaleren verbeterpunten. Per opdracht wordt een be-

knopt verslag met aanbevelingen over de kwaliteit van de betrokkenheid, communicatie en eva-

luatie van de zorgverlening gemaakt.  

 

Succesfactor(en): relatief voordeel gebruiker, gebruikers betrokken, aantrekkelijkheid voor ge-

bruiker, gebruiker beslist 

Belemmering(en): beschikbare tijd, verwachte medewerking patiënt 

Mantelzorgmakelaar Mantelzorgmakelaar Mantelzorgmakelaar Mantelzorgmakelaar ––––    ZIPZIPZIPZIP    

Thema’s: Mens  

Innovator: Pelbcode, Taps 

Bron: http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/313/Mantelzorgmakelaar/  

 

De mantelzorgmakelaar neemt regeltaken over van mantelzorgers. De mantelzorgmakelaars zijn 

HBO opgeleide dienstverleners, werken onafhankelijk van zorgaanbieders en hebben kennis van 

alle terreinen waar mantelzorgers mee te maken krijgen. Een landelijk netwerk van mantelzorg-

makelaars pakt de vraag van mantelzorgers op. Een cliëntvolgsysteem zorgt voor continuïteit en 

de gegarandeerde achterwacht en monitoring zorgt voor de kwaliteitswaarborg.  

 

Succesfactor(en): relatief voordeel gebruiker, gebruikers betrokken, ruimte aanpassing eigen 

situatie, belasting voor patiënt, wensen/eisen sociale omgeving patiënt 

Belemmering(en): regels / wetten, participatie netwerk 

ShareCare / Buurtsite ShareCare / Buurtsite ShareCare / Buurtsite ShareCare / Buurtsite ––––    ZIPZIPZIPZIP    

Thema’s: Mens  

Innovator: ShareCare 

Bron:  

http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/39/ShareCare----Mantelzorg-Makkelijker/  

 

ShareCare is een organisatie die het als haar kerntaak ziet om burgers internethulpmiddelen aan 

te bieden, waarmee zij hun maatschappelijke taken (vrijwilligerswerk, mantelzorg, verenigingsin-

zet) makkelijker en beter kunnen uitvoeren. ShareCare heeft een (mantel)zorgsite ontwikkeld. Via 

de site kunnen bijvoorbeeld familieleden, vrienden en professionals de zorg rondom een zieke 

organiseren en plannen. 

 

Succesfactor(en): self-efficacy, relatief voordeel gebruiker, gebruikers betrokken, belasting voor 

patiënt, wensen/eisen sociale omgeving patiënt 

Belemmering(en): logistieke zaken 

Tinkerbell Patientencoach Tinkerbell Patientencoach Tinkerbell Patientencoach Tinkerbell Patientencoach ----    ZIPZIPZIPZIP    

Thema’s: Mens  

Innovator: Stichting Tinkerbell Patientencoach 
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Bron: http://www.zorginnovatieplatform.nl/innovaties/329/Tinkerbell-Patiëntencoach/ 

 

De Tinkerbell Patientencoach is een persoonlijke begeleider van de patiënt die zijn of haar belan-

gen behartigt en oplet tijdens moeilijke gesprekken met zorgprofessionals. Voor oudere patiën-

ten die geen mantelzorger in de buurt hebben, of mensen die voor het eerst met een ernstige 

aandoening (kanker, reuma, COPD, Diabetes, enz.) geconfronteerd worden. Het doel van de be-

geleiding is in een aantal keren de kennis van het zorgaanbod en de assertiviteit van de patiënt 

te verhogen, waardoor de (sociale) zelfredzaamheid groter wordt. Daarnaast zullen zorgprofessi-

onals aangespoord worden patiënt gerichter te communiceren en afspraken te maken. Ook als de 

patiënt naar een andere instelling verwezen wordt gaat de begeleider mee.  

 

Succesfactor(en): relatief voordeel gebruiker, gebruikers betrokken, aantrekkelijkheid voor ge-

bruiker, gebruiker beslist 

Belemmering(en): beschikbare tijd, verwachte medewerking patiënt,  

De OOGDe OOGDe OOGDe OOGbusbusbusbus    

Thema’s: mens, ondernemerschap 

Innovator: Oogzorgnetwerk, CZ 

Bron: Lectoraat Innovatie Publieke Sector – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

http://www.oogbus.nl/  

 

De OOGbus is een initiatief van Het Oogzorgnetwerk in samenwerking met CZ. Deze OOGbus 

maakt het mogelijk om eerstelijns oogzorg bij de mensen thuis te brengen. Een bus bezoekt een 

zorginstelling of verzorgingshuis en verzorgt er controles van de 

oogfuncties. Indien nodig wordt er doorverwezen naar een huisarts, opticien, optometrist 

of ziekenhuis. Het doel is om staar en glaucoom eerder op te sporen.  

 

Succesfactor(en): self-efficacy, relatief voordeel gebruiker, aantrekkelijkheid voor gebruiker, 

wensen / eisen patiënt, efficiëntie, gerichte doelgroep, marktwerking, aansluiting op demografi-

sche en geografische omgevingsfactoren 

Belemmering(en): logistieke zaken 

Mens CentraalMens CentraalMens CentraalMens Centraal    

KroonluchterKroonluchterKroonluchterKroonluchter    

Thema’s: Mens 

Innovator: : : : Pendrecht Rotterdam 

Bron: 

http://www.denieuwepraktijk.nl/denieuwepraktijk/Praktijkvoorbeelden/detail/default?id=84 

 

Het aantal COPD-patiënten in de Rotterdamse wijk Pendrecht stijgt. Eerstelijnszorgverleners 

startten een gezondheidsbevorderend project om te voorkomen dat COPD-patiënten in de twee-

de lijn terecht komen. Het Kroonluchterproject is tot stand gekomen op initiatief van de huisart-

sen en fysiotherapeuten van die constateerden dat het aantal COPD patiënten in het algemeen 

stijgend is (met name onder vrouwen), en dat de wijk Pendrecht in het bijzonder veel inwoners 

kent met klachten aan de luchtwegen. In samenspraak met de huisarts wordt er per patiënt een 

zorgplan opgestart, dat wordt samengesteld uit verschillende disciplines. Tevens wordt van ie-

dere patiënt specifiek een 'persoonlijk streefdoel' opgenomen in het zorgplan. 

 

Succesfactor(en): self-efficacy, relatief voordeel gebruiker, gerichte doelgroep, aansluiting op 

demografische en geografische omgevingsfactoren 
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Belemmering(en): logistieke zaken  

Meander Medisch Centrum: Organisatie efficiënte en effectieve artsenvisite Meander Medisch Centrum: Organisatie efficiënte en effectieve artsenvisite Meander Medisch Centrum: Organisatie efficiënte en effectieve artsenvisite Meander Medisch Centrum: Organisatie efficiënte en effectieve artsenvisite     

Thema’s: Mens, ondernemerschap 

Innovator: : : : Meander, TNO    

Bron: 

http://www.ncsi.nl/kennisbank/cases/meander_medisch_centrum_hoe_organiseer_je_artsenvisit

e_efficint_en_effectief/  

 

Meander Medisch Centrum heeft een werkgroep artsenvisite gestart in samenwerking met exter-

ne adviseurs van TNO om de artsenvisites effectief en efficiënt te organiseren. Daarbij moest het 

na afloop van een visite voor iedereen duidelijk zijn wat er met de patiënten moest gebeuren en 

wat de gemaakte afspraken waren. Het achterliggende doel hiervan was ook om de werkdruk en 

overwerken te verminderen, en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het proces van de artsenvisi-

te is zodanig verbeterd dat alle belanghebbenden (patiënten, artsen en verpleegkundigen) en de 

kwaliteit van de zorg er beter van zijn geworden. 

 

Succesfactor(en): relatief voordeel gebruiker, aantrekkelijkheid voor gebruiker, samenwerking 

afdelingen, gebruikers betrokken, wensen/eisen zorgverlener, maatschappelijk belang 

Belemmering(en): kans nadelige gevolgen 

Circus van 't Eenzaam HartCircus van 't Eenzaam HartCircus van 't Eenzaam HartCircus van 't Eenzaam Hart    

Thema’s: Mens 

Innovator: : : : regio Rivierenland    

Bron: http://www.buurtalliantie.nl/groups/circus_van_t_eenzaam_hart/default.aspx 

 

Circus van 't Eenzaam Hart is een project van samenwerkende welzijnsorganisaties uit de regio 

Rivierenland en omvat een reeks van activiteiten rond het thema eenzaamheid bij ouderen. Een 

belangrijk element is een tragikomische theatervoorstelling die door acht gemeenten toert. De 

voorstelling 'Circus van 't Eenzaam Hart' probeert het taboe dat je niet praat over eenzaamheid 

te doorbreken. Aan de hand van muziek, foto's, een quiz, gedichten, filmfragmenten, discussie, 

videoportretten en een lied wordt de vraag gesteld of eenzame mensen zielig en hulpbehoevend 

zijn. Het project heeft niet als doel een pasklare oplossing te geven, maar wil het publiek leren 

omgaan met eenzaamheid en ieders persoonlijke rol en eigen verantwoordelijkheid daarin. 

 

Succesfactor(en): verwachte tevredenheid patiënt 

Belemmering(en): relatief voordeel gebruiker, zichtbaarheid uitkomsten 

De BelevenisDe BelevenisDe BelevenisDe Belevenis    

Thema’s: Mens 

Innovator: : : : regio Rivierenland 

Bron: http://www.buurtalliantie.nl/groups/de_belevenis/default.aspx     

 

De Belevenis is een reizend pretpark en uitgaanscentrum voor mensen met een meervoudige 

handicap en diep dementerende ouderen. Het afgelopen half jaar hebben ruim honderd decor-

bouwers, kunstenaars en vrijwilligers gewerkt aan de bouw van deze sprookjeswereld. 

 

Succesfactor(en): verwachte tevredenheid patiënt, wensen/eisen sociale omgeving patiënt 

Belemmering(en): relatief voordeel gebruiker, zichtbaarheid uitkomsten 
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Kortdurende Pedagogische GezinsbegeleidingKortdurende Pedagogische GezinsbegeleidingKortdurende Pedagogische GezinsbegeleidingKortdurende Pedagogische Gezinsbegeleiding    

Thema’s: mens, ondernemerschap 

Innovator: GGD Regio Twente. 

Bron: Lectoraat Innovatie Publieke Sector – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

    

Dit is een vorm van enkelvoudige licht pedagogische opvoedingsondersteuning voor gezinnen 

met kinderen van 0 -19 jaar oud. Deze dienst vult een gat in het aanbod van zorg tussen ener-

zijds eenmalig advies van bijvoorbeeld een consultatiebureauverpleegkundige en anderzijds de 

intensieve, geïndiceerde hulp vanuit Bureau Jeugdzorg. De begeleiding vindt plaats bij gezinnen 

thuis (maximaal 10 bezoeken) en heeft tot doel om vroegtijdig een oplossing te vinden voor 

opvoedingsproblemen. Ouders kunnen hun gezin zelf opgeven, maar ook worden doorverwezen 

vanuit andere instanties variërend van school tot huisarts.  

 

Succesfactor(en): relatief voordeel gebruiker, zichtbaarheid uitkomsten, gerichte doelgroep 

Belemmering(en): verwachte medewerking patiënt 

Thomas HuizenThomas HuizenThomas HuizenThomas Huizen    

Thema’s: Mens, ondernemerschap 

Innovator: : : : Thomas Huizen    

Bron: Lectoraat Innovatie Publieke Sector – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

 

Op de particuliere huizenmarkt worden panden benut door er zes tot acht verstandelijk gehan-

dicapten te laten wonen. Deze worden verzorgd door zorgondernemers die in hetzelfde huis 

wonen. Daarmee wordt zoveel mogelijk een gezinssituatie nagebootst. De initiatiefnemer, Hans 

van Putten had zelf een zoon met een verstandelijke beperking: Thomas. Thomas is in 2006 

overleden. Uit onvrede met het reguliere aanbod bedacht hij in 2001 het concept Thomashuizen. 

Thomashuizen Nederland bewaakt de visie en uitgangspunten van het concept. Daarnaast sti-

muleert de franchiseorganistie ervaren mensen uit de zorg om voor zichzelf te beginnen. Zij 

krijgen fiscale, juridische en praktische ondersteuning van Thomashuizen Nederland bij hun 

bedrijfsvoering. 

 

Succesfactor(en): relatief voordeel gebruiker, zichtbaarheid uitkomsten, materiële voorzieningen, 

gebruikers betrokken, aantrekkelijkheid voor gebruiker, wensen/eisen sociale omgeving patiënt 

Belemmering(en): kosten van vernieuwing, ethische problemen 

Alzheimer CaféAlzheimer CaféAlzheimer CaféAlzheimer Café    

Thema’s: Mens 

Innovator: : : : Alzheimer Nederland    

Bron: Lectoraat Innovatie Publieke Sector – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

http://www.alzheimer-nederland.nl/content.jsp?objectid=625  

 

In dit ‘café’ worden informele bijeenkomsten gehouden voor mensen met Alzheimer, hun naas-

ten en mantelzorgers. De aanpak kent meerdere doelen: informeren, communicatie bevorderen 

en het isolement van de patiënt en de partner verminderen. Elke bijeenkomst is op dezelfde 

manier gestructureerd. De avond is opgedeeld in halve uren, om de stroom van indrukken en 

informatie behapbaar te maken voor de patiënten, die in uiteenlopende stadia van dementie 

kunnen verkeren. Het Alzheimer Café-concept is geformuleerd door psychogerontoloog Bère 

Miesen in 2003. Inmiddels zijn er tegen de 200 Alzheimer Cafés in Nederland. De Cafés worden 

maandelijks georganiseerd in buurthuizen of algemene activiteitencentra. Ze zijn geheel vrijblij-

vend en zonder afspraak te bezoeken. 
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Succesfactor(en): relatief voordeel gebruiker, gebruikers betrokken, aantrekkelijkheid voor ge-

bruiker, gerichte doelgroep, wensen/eisen sociale omgeving patiënt 

Belemmering(en): participatie netwerk, publiciteit, uniciteit 

Intersectorale gezondheidskennisIntersectorale gezondheidskennisIntersectorale gezondheidskennisIntersectorale gezondheidskennis    

ZorgwachtZorgwachtZorgwachtZorgwacht    

Thema’s: Intersectoraal, mens, ondernemerschap 

Innovator: Transferium Care BV, Utrecht  

Bron: Lectoraat Innovatie Publieke Sector – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

 

Zorgwacht begeeft zich op het snijvlak van de zorg, onderwijs, reïntegratie en wijkcohesie. 

Langdurig werklozen worden opgeleid om relatief eenvoudige zorgtaken waar te nemen en de 

oren en ogen van professionele zorgverleners te worden op de manier zoals dat bij Stadswach-

ten gebeurt in de wijk. Uiteindelijk is het de bedoeling om door te stromen naar betaald werk. 

Tijdens hun leerwerktraject worden Zorgwachten ingezet in dezelfde wijk als waar zij vandaan 

komen. Dit zijn met name de probleemwijken, ook wel ‘krachtwijken’ genoemd een voorbeeld is 

de Utrechtse krachtwijk Overvecht.  

 

Succesfactor(en): gebruik belonend voor gebruiker, overeenkomst in doelen gebruikers, gerichte 

doelgroep, aansluiting op demografische en geografische omgevingsfactoren, maatschappelijk 

belang 

Belemmering(en): ethische problemen, kans nadelige gevolgen 

GezondheidseffectscreeningGezondheidseffectscreeningGezondheidseffectscreeningGezondheidseffectscreening    

Thema’s: Intersectoraal 

Innovator:::: Erasmus MC    

Bron: 

http://www.zonmw.nl/nl/system/zoekresultaten/delfi/projecten-database/project-

detail/?tx_videlfiprojecten_pi1%5Bproject_id%5D=6110 

 

Om te stimuleren dat beleid wordt gevoerd dat niet schadelijk maar bevorderlijk is voor de ge-

zondheid, is voorgesteld voorgenomen beleid op deze andere beleidsterreinen systematisch te 

screenen op mogelijke gezondheidseffecten in twee stappen, waarbij in een 'verkennende' ana-

lyse wordt vastgesteld of er een mogelijk gezondheidseffect is, en zo ja in een 'verdiepende' 

analyse nauwkeuriger wordt bepaald wat de gezondheidseffecten zullen zijn, welke bevolkings-

groepen erdoor zullen worden getroffen, en welke bijsturingen nodig zijn om de gezondheidsef-

fecten te optimaliseren. Dit project richt zich op de tweede stap, met het doel zicht te krijgen op 

de bestuurlijke dynamiek waarin gezondheidsrelevant beleid zich ontwikkelt en uitgevoerd moet 

worden. Om gezondheidsrelevant beleid, alsmede de beleidsprocessen daaromheen, zo optimaal 

mogelijk te beïnvloeden in het voordeel van de volksgezondheid worden bestuurlijke modellen 

ontwikkeld waarmee de GES kan worden ingezet. Binnen deze modellen zal gezocht worden naar 

de meest gepaste mix van bestuurlijke instrumenten voor verschillende vormen van gezond-

heidsrelevant beleid. De modellen zullen verschillen al naar gelang de betrokken actoren, hun 

belangen en de dynamiek van de beleidsprocessen die aan de orde zijn. In dit project staat aldus 

de bestuurlijke inbedding centraal van het gezondheidskundig instrumentarium. 

 

Succesfactor(en): maatschappelijk belang, evidence based, regels / weten, uniciteit, gebruikers 

betrokken 

Belemmering(en): gebruik belonend voor gebruiker  
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Overzicht bronnen voor casesOverzicht bronnen voor casesOverzicht bronnen voor casesOverzicht bronnen voor cases    

www.buurtaliantie.nl - webcommunity voor professionals die actief zijn in en voor buurten in 

Nederlandse steden en dorpen, gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

www.denieuwepraktijk.nl – overzicht van innovatieve zorginitiatieven in de eerste lijn 

www.ictinwzw.nl -  diverse projecten en initiatieven waarbij ICT ingezet wordt in Wonen, Zorg en 

Welzijn. Deze portal is ontwikkeld op initiatief van NIZW Zorg en het Aedes-Actiz Kenniscentrum 

Wonen-Zorg. De ontwikkelling van deze portal is financieel mogelijk gemaakt door de ministe-

ries van VROM en VWS (2005).  

www.ictzorg.com – nieuwswebsite gericht op technologische ontwikkelingen in de zorg  

www.medicalfacts.nl - nieuwswebsite gericht op zorgbrede ontwikkelingen www.nveh.nl - de 

vereniging voor e-Health en telemedicine in Nederland 

www.nsci.nl – Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie 

www.senternovem.nl - Agentschap van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken dat 

initiatieven ondersteunt die duurzaamheid stimuleren, ook in de zorg. 

www.syntens.nl - stimuleert en begeleidt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf via tal van 

innovatieprojecten. 

www.tplz.nl - Transitieprogramma Langdurende zorg 

www.trimbos.nl - ontwikkelt kennis over geestelijke gezondheid en verslaving. 

www.wijkwebsites.nl - website met een overzicht van projecten in de zorg gericht op ICT (2007). 

www.zelfmanagement.com - Landelijk actieprogramma zelfmanagement 
www.zorginnvotieplatform.nl 

www.zorgvoorbeter.nl - Programma Zorg voor Beter 
www.zonmw.nl  
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Bijlage 3 Bijlage 3 Bijlage 3 Bijlage 3 ----    Achtergrond en grafieken Digitale EAchtergrond en grafieken Digitale EAchtergrond en grafieken Digitale EAchtergrond en grafieken Digitale Ennnnquêtequêtequêtequête    

In het onderzoek hebben wij gekozen om een digitale enquête uit te zetten onder de zorginno-

vators die zich hebben aangemeld op de website van het Zorginnovatieplatform. Een online en-

quête is een uitstekend middel om met gerichte vragen een brede doelgroep te bereiken. De 

digitale enquête hebben wij in dit onderzoek uitgezet via verschillende kanalen, zoals de 

nieuwsbrief en website van het ZIP (zie bijlage). De enquête is verzonden naar meer dan 2000 

respondenten aangesloten bij het zorginnovatieplatform. Deze mensen zijn geïnteresseerd in of 

bezig met zorginnovaties en hebben relevante kennis van het opzetten van zorginnovaties.  

    

De nadruk in de enquête ligt op de kenniskaart die wij op basis van theorie en casestudy hebben 

ontwikkeld. Hierin zijn 14 afhankelijkheden onderscheiden van zorginnovaties. Daarnaast zijn er 

een hele reeks aan succes- of belemmeringsfactoren onderscheiden. Deze afhankelijkheden en 

factoren hebben we bij de zorginnovators getoetst. Tegen welke problemen lopen zij aan bij het 

inzetten van hun zorginnovatie? Welke factoren missen nog? En welke innovatie is in jouw optiek 

geslaagd?  

 

Deze digitale enquête is een belangrijke bron voor de visievorming op basis van zorginhoudelijk 

innovaties en de rol van het ZIP hierin. De medewerking aan de enquête was geheel vrijwillig.  

RespondentenRespondentenRespondentenRespondenten    

De enquête is ingevuld door bij 100 zorginnovators. In totaal hebben N=37 respondenten de 

enquête volledig ingevuld. 16 hiervan hebben ervaring met opschaling. De overige 21 respon-

denten hebben alleen ervaring met het opstarten van een zorginnovatie. In overleg met het ZIP 

hebben wij besloten ook deze respondenten te bevragen en de uitkomsten zijn (deels) verwerkt 

in de analyse.  

 

Een deel aanzienlijk deel van de innovators is tussentijds afgehaakt. De grootste groep van 27 

respondenten, is afgehaakt op het moment dat zij in moesten vullen welke innovatie zij gedu-

rende de gehele innovatie als voorbeeld nemen. Een verplicht invulveld kan mogelijk hebben 

afgeschrikt. Andere respondenten zijn tussentijds gestopt, een aantal aan heb begin van de 

reeks met afhankelijkheden. De rest van de stopmomenten is zo divers dat hier geen verdere 

conclusies aan kunnen worden verbonden.  

 

Ondanks dat N met 37 respondenten relatief klein is geeft dit onderzoek een goede indruk van 

waar innovators tegen aan lopen bij het realiseren en opschallen van innovaties in de zorg. De 

inhoudelijk reacties geven daarbij een goed beeld van de visie van deze zorginnovators. 
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Totaal overzicht grafieken Digitale Enquête Totaal overzicht grafieken Digitale Enquête Totaal overzicht grafieken Digitale Enquête Totaal overzicht grafieken Digitale Enquête     

 

 

Indeling van type innovatiesIndeling van type innovatiesIndeling van type innovatiesIndeling van type innovaties    
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Bijlage 4 Bijlage 4 Bijlage 4 Bijlage 4 ----    Betrokken experts/organisatiesBetrokken experts/organisatiesBetrokken experts/organisatiesBetrokken experts/organisaties    

 

####    OrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatie    NaamNaamNaamNaam    FunctieFunctieFunctieFunctie    CoCoCoConnnntacttacttacttact    

1111    TNO kwaliteit van leven Meike Smit Onderzoeker / Adviseur 26/11 

2222    ZorgInnovatieWijzer Piet de Jong Frontoffice beheerder 26/11 

3333    Hasper en van der Torn Jan Huisman Partner/ adviseur 27/11 

4444    Syntens Monique van der Hoeven Regionaal innovatiemana-

ger 

27/11 

5555    ZonMW Barbara van der Linden  27/11 

6666    Erasmus universiteit Antoinette de Bont Universitair hoofddocent 

bij de sectie Healthcare 

Governance 

27/11 

7777    Radboud University Nijmegen 

Medical Centre 

Lucien Engelen Hoofd Acute Zorgregio 

Oost 

27/11 
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Bijlage 5 Bijlage 5 Bijlage 5 Bijlage 5 ----    Website KennisinventarisatieWebsite KennisinventarisatieWebsite KennisinventarisatieWebsite Kennisinventarisatie    

http://www.zorginnovatieplatform.nl/kennisinventarisatie/ 

 

De website is opgezet als onderdeel van het onderzoek ‘Kennisinventarisatie’. De website is een 

Wordpress website die de mogelijkheid biedt om op eenvoudige wijze een website te ontwikke-

len met reactie mogelijkheid. De analyse binnen het onderzoek is beschikbaar gesteld op deze 

website, met als doel om zorginnovators te informeren en te betrekken in dit onderzoek. De 

website richt zicht naast, zorginnovators, onder andere op zorgexperts, zorgverzekeraars, pro-

fessionals en patiënten(verenigingen). 

De websitDe websitDe websitDe websiteeee    

De onderzoekswebsite kent een aantal elementen: Home, Enquête, Kenniskaart, Achtergrond. 

Figuur Figuur Figuur Figuur 3333    PrintPrintPrintPrint----Screen van de homepage van de website KennisinveScreen van de homepage van de website KennisinveScreen van de homepage van de website KennisinveScreen van de homepage van de website Kennisinvennnntarisatietarisatietarisatietarisatie    

Op de Homepage staat een korte introductie van het onderzoek. De digitale enquête heeft een 

prominente plek gekregen op de website. Zowel in de navigatie balk aan de bovenkant, als aan 

de rechterkant middels een herkenbaar afbeelding is aandacht gevraagd voor het invullen van de 

enquête.  

 

In de kenniskaart plaatsen wij per onderdeel van de inventarisatie de resultaten. Bij oplevering 

van dit rapport vullen we de website aan met de meest recente bevindingen. De website ontwik-

kelt zich naar mate er meer informatie uit het onderzoek naar voren komt. De kenniskaart start 

met een inleiding waarin duidelijk het doel is belicht. Vervolgens zijn de mogelijke succes- en 

belemmeringsfactoren bij opschaling weergegeven in de kenniskaart.  

 


