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1 . Vooraf
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Disruptie? Digitalisering? Ketensamenwerking? Het zijn de buzzwords van deze tijd. 

We zien veel zorgorganisaties hard werken aan verbeteringen op allerlei vlakken. 

Verbeteringen als gevolg van fusies, van veranderende omstandigheden in wet- en 

regelgeving, van EPD-implementatie, etcetera.

Het voorsorteren op grootschalige (technologische) veranderingen of – als gevolg 

daarvan – marktverandering, zien wij in ziekenhuizen echter nog niet altijd gebeuren. 

Wellicht heeft dat te maken met onbekendheid over hoe het ziekenhuis van morgen eruit 

ziet. Wat gaat er eigenlijk veranderen? Hoe groot is de impact daarvan? Wanneer gaan 

deze veranderingen optreden? 

Deze vraagstukken zijn voor ons aanleiding om nader te kijken naar het ziekenhuis van 

morgen. We willen ziekenhuizen helpen om het beeld over het ziekenhuis van morgen 

te verstevigen en ervoor te zorgen dat ziekenhuizen de ontwikkelingen op dit gebied 

proactief tegemoet kunnen treden. In deze publicatie stellen wij twee vragen centraal:

1. Hoe ziet het ziekenhuis van morgen eruit? 

2.  Wat kunnen ziekenhuizen nu al doen als voorbereiding 

 op het ziekenhuis van morgen?

Om tot deze publicatie te komen heeft Morgens kwalitatief en kwantitatief onderzoek 

gedaan. Daarover meer in de bijlage.
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Wanneer het ziekenhuis van morgen gerealiseerd zal zijn, 
is onzeker. Toch is nu voorsorteren op ontwikkelingen cruciaal. 
Start met:

1. Samenwerking in de keten

2. Verwelkomen van derden in je ziekenhuis

3. Diagnose en monitoring op afstand 

4. Vergroting van wendbaarheid

5. Zinnige en waardevolle zorg 

6.	 Andere	manieren	van	verantwoorden	en	financieren

In de ontwikkeling naar het ziekenhuis van morgen zien 
betrokkenen uit de sector vier grote uitdagingen:

 Personeelstekorten in de zorg

 Adaptie van nieuwe technologie / digitalisering

 Benodigde visie en leiderschap

  Starre structuren waaraan artsen en verpleging zich vasthouden

Zes kernthema’s komen terug in het ziekenhuis 
van morgen:

1. Technologische ontwikkeling en data

2. Kleinere en minder ziekenhuizen

3.  Zinnige waardevolle zorg

4. Juiste zorg op de juiste plek

5. Personalisering

6. Minder regels, anders verantwoorden
	 en	financieren	

2. Belangrijkste bevindingen 



Uit het onderzoek naar het ziekenhuis van morgen komt een aantal thema’s naar voren die 

bepalend zijn in de ontwikkeling. Deze thema’s diepen wij in dit hoofdstuk verder uit.

3.1  Technologische ontwikkeling en data

3.2   Kleinere en minder ziekenhuizen

3.3   Zinnige waardevolle zorg, omslag naar gezondheid en preventie

3.4   Juiste zorg op de juiste plek

3.5   Personalisering: de patiënt neemt de touwtjes in handen

3.6		Minder	regels,	anders	verantwoorden	en	financieren

Wij besluiten dit hoofdstuk met de grootste uitdagingen op weg naar 

het ziekenhuis het van morgen.

3 . Thema’s in het ziekenhuis van morgen
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3.1  Technologische ontwikkeling en data
   Versnelling treedt op: grote consequenties voor    
   patiënten én medewerkers

De digitalisering en technologische veranderingen in ziekenhuizen gaan steeds sneller. 

Zorgprocessen veranderen in het ziekenhuis van morgen sterk, net als de rol van artsen 

en verpleegkundigen.

	 	Veel	mensen	verzamelen	continu	data	(bijvoorbeeld	fitbit,	online	monitoring)	en	delen	

deze via persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's). Er ontstaat een overvloed aan 

data die artsen en wetenschappers gaan gebruiken om zorg te verbeteren en ziektes 

te voorkomen. Data-analyse is daarbij het sleutelwoord. Meer verbanden worden 

zichtbaar gemaakt en door het herkennen van patronen zijn er eerder en betere 

voorspellingen te doen. Ook kunnen artsen eerder en gerichter interveniëren.

	 	Monitoring	kan	op	afstand	en	specifiek	op	maat	voor	de	patiënt.	Na	een	ingreep	

kan iemand in de thuissituatie herstellen met de juiste monitoring. De kwaliteit 

van	zelfhulp	apps	verbetert	sterk	en	is	van	grote	waarde	bij	het	ondersteunen	van	

chronische aandoeningen. 

  De altijd en overal beschikbare data zorgen voor een boost in de internationalisering 

van de ziekenhuiswereld. De beste database wordt het meest aantrekkelijk voor de 

patiënt. Waarom nog naar het lokale ziekenhuis gaan? 

  80% van de respondenten uit ons onderzoek is van mening dat 20% of meer van de 

huidige ziekenhuiszorg wordt overgenomen door grote internationale technologische 

bedrijven.

  Data-analisten en CMIO’s krijgen een veel prominentere plek in het ziekenhuis. 

Waar vandaag de individuele specialist per geval interventies bepaalt op basis van 

verschillende diagnostische uitslagen, richten straks data-analisten en artsen samen 

algoritmes in die het proces in belangrijke mate ondersteunen. Het snijvlak tussen 

IT en zorg wordt steeds belangrijker. Een arts ontkomt er niet meer aan om ook 

inhoudelijke kennis te hebben van de (data)technische mogelijkheden. 

Ruim 80% van de respondenten denkt dat binnen 10 jaar 20% of meer van de 

huidige ziekenhuiszorg wordt overgenomen door grote internationale bedrijven

0% 20% 40% 60%

18%

52%

25%

5%

Vraag: Welk percentage van de 

huidige ziekenhuiszorg wordt binnen 

10 jaar overgenomen door grote 

internationale bedrijven (Google, 

Amazon, Apple, Philips, etc.)?
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Illustratie 5D - IT-eHealth-Data
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Continu meten van vitale functies van patiënten 

Het RadboudUMC meet met polskastjes continu de vitale functies van patiënten. Met data-analyse 

kan een klinische achteruitgang worden voorspeld voor de komende 4-6 uur. En kan indien nodig 

sneller een nieuwe behandeling worden gestart. Verpleegkundigen werken efficiënter, doordat minder 

tijd hoeft te worden besteed aan frequente handmatige metingen en het interpreteren van deze 

meetwaarden. Patiënten voelen zich veiliger en er wordt een afname voorspeld van complicaties zoals 

ongeplande IC-opnames, langere opnameduur, reanimatie of zelfs overlijden. Ervaringen worden 

gebruikt om op termijn dit soort monitoring ook in de thuissituatie te kunnen laten plaatsvinden. 

                                                                  (www.NRC.nl, 4 juli 2018)

Virtual Reality-bril voor
 IC-patiënten  

Het Franciscus Gasthuis start een 

onderzoek naar het verwerken van 

een traumatische ervaring, tijdens een 

behandeling op de IC, met behulp van 

virtual reality. Door middel van virtual 

reality kunnen patiënten de opname 

herbeleven met een uitleg van de 

IC-omgeving. Door deze herbeleving 

kunnen patiënten de ervaring beter een 

plek geven en wordt een stuk verwerking 

in gang gezet. Dit moet leiden tot sneller 

herstel en een betere kwaliteit van 

leven. Het leger gebruikt deze techniek, 

voor het verwerken van traumatische 

ervaringen, al langer.           

                        (NOS journaal, 27 oktober 2017)

 (NRC Handelsblad, 15 augustus 2018)

'Niet alle zorg vindt straks meer in het 

ziekenhuis plaats. Chronische ziektes zoals 

diabetes, COPD en in sommige gevallen 

oncologie, zijn bij uitstek geschikt om op 

afstand met telemonitoring of eHealth te 

behandelen en om vervolgens contact te 

houden via teleconsult.'

              
Frank de Reij, CEO Meander MC



3.2 Kleinere en minder ziekenhuizen
  Bedreigingen: behandeling thuis, gespecialiseerde centra 
  of virtueel

Het ziekenhuis van morgen is kleiner dan dat van vandaag. In de komende jaren gaan 

ziekenhuizen zich alleen nog richten op complexe risicovolle zorg én acute zorg. Dit vindt 

geconcentreerd	in	een	beperkt	aantal	ziekenhuizen	plaats.	Profielen	van	ziekenhuizen	

worden veel scherper: ze maken keuzes over welke activiteiten wel en welke niet voort te 

zetten. Dit zal ertoe leiden dat sommige ziekenhuizen niet langer zorg leveren zoals nu 

het geval is. De factoren die bijdragen aan de krimp zijn: 

  Gespecialiseerde centra binnen of tegen de eerste lijn aan voeren meer diagnostische 

werkzaamheden uit. Waarmee een deel van de diagnostiek uit ziekenhuizen verdwijnt.

  De eerste of anderhalve lijn en focusklinieken nemen grote delen van de laagcomplexe, 

enkelvoudige en chronische zorg over. 

  Triage, diagnosestelling en monitoring van patiënten vindt steeds meer in de 

thuissituatie plaats. 

 Virtual Hospitals nemen zorg over van traditionele ziekenhuizen.

 De ziekenhuizen die overblijven beschikken 

over lokale satellietvestigingen om dichtbij 

de patiënten de beste zorg te kunnen leveren. 

Binnen deze satellieten, bijvoorbeeld in de 

vorm van medical malls, werken meerdere 

(medische) disciplines (eerste lijn, tweede lijn, 

welzijn, ouderenzorg) samen.
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'Het ziekenhuis van de toekomst zal 

kleiner zijn. Meer gericht op complexe 

interventies en op behandeling, veel 

minder op zorg en verblijf.'

Anita Wydoodt, lid Raad van Bestuur 

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis  

Bij nieuwbouw anticiperen op andere vorm van zorg 

Het Isala Diaconessenhuis in Meppel richt zich voor hun nieuwbouw op planbare, laagcomplexe en 

chronische zorg. En met name gericht op ouderenzorg, vanwege het toenemende aantal ouderen in de 

regio. Deze focus komt ook tot uiting in reductie van het aantal bedden van 120 naar 100 en het aantal 

vierkante meters van 40.000 naar 16.500. Door in te zetten op monitoring op afstand zal het mogelijk zijn 

deze omvangrijke chronische zorg binnen een kleiner ziekenhuis te verzorgen. Voor complexe zorg kunnen 

patiënten terecht in het nabijgelegen Isala in Zwolle. Rob Dillmann, bestuursvoorzitter Isala: 'Nazorg 

zal in de toekomst steeds minder vaak in het ziekenhuis gebeuren, maar vaker gewoon thuis met slimme 

technieken. We willen met dit nieuwe ziekenhuis daarin vooroplopen.'                     

                      (RTV Drenthe, 31 januari 2018)
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42%
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36%
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3.3 Zinnige waardevolle zorg
  Omslag naar gezondheid en preventie

Focus op gezondheid in plaats van ziekte; dat is het nieuwe adagium. Value Based 

Healthcare is in het ziekenhuis van morgen het leidende principe. Resultaten die er voor 

patiënten toe doen, zoals minder pijn of meer mobiliteit, zijn daarbij gemeengoed. 

Gevolgen daarvan voor het ziekenhuis zijn: 

  Artsen volgen patiënten op veel langere 

termijn.	Niet:	“zit	de	knieprothese	er	goed	

in?”,	maar:	“is	de	mobiliteit	van	de	patiënt	

toegenomen?”. De patiënt en zijn sociale 

omgeving komt veel meer centraal te staan.

  De ziekenhuiswereld gebruikt deze 

resultaten om te vergelijken en om te 

leren:	wat	is	effectief	en	wat	niet?	Welke	

interventies kunnen we beter niet meer 

doen? Moeten we op andere manieren 

interveniëren? 

	 			Resultaten	gaan	meer	dan	nu	de	basis	vormen	voor	financiering.

	 	Naast	het	behandelen	van	zieken,	gaan	ziekenhuizen	een	rol	spelen	bij	gezond	leven	

en preventie, samen met anderen in de welzijns- en zorgketen. En samen kijken zij hoe 

zij herstelprocessen kunnen versnellen en verbeteren.

  Daarbij komt er meer dan nu aandacht voor andere elementen naast fysieke 

gezondheid: emotie, relationele factoren, omgevingsfactoren, etc. De beweging naar 

‘Positieve Gezondheid’ krijgt meer aandacht.

Stelling: Binnen 10 jaar is de Value Based Healthcare methode de 

standaard binnen alle ziekenhuizen om de zorg te verbeteren.

60% van de 
respondenten is ervan 

overtuigd dat Value 
Based Healthcare 
binnen 10 jaar de 

standaard is om de 
zorg te verbeteren.

Essentie Value Based 
Healthcare (VBHC)

Waarde is het centrale begrip in VBHC. Het gaat 

om het vergroten van waarde voor de patiënt door 

de voor de patiënt belangrijke uitkomsten centraal 

te stellen, zoals kwaliteit van leven, mobiliteit en 

pijnreductie. En tegelijkertijd de kosten voor het 

realiseren van die uitkomsten te minimaliseren, in 

de gehele zorgketen.

Definitie	van	waarde	=
Uitkomsten die er voor de patiënt toe doen    

Kosten om die uitkomsten tot stand te brengen

'In de toekomst kun je veel meer 

van de preventieve controles zelf 

doen: dan meet je met een simpel 

apparaatje, bijvoorbeeld wat je 

cholesterol is. Daar spelen uiteraard 

wel ethische vraagstukken bij: wat 

wil je als burger weten en wat niet?'

Dianda Veldman, directeur 

Patiëntenfederatie

Helemaal mee eens

Mee eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens
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3.4 Juiste zorg op de juiste plek
  Minder in het ziekenhuis, meer daarbuiten

Zorg gaat in de toekomst meer en meer op andere plekken plaatsvinden: thuis, binnen de 

ouderenzorg of anderhalvelijnszorg, in de eerste lijn of virtueel. Gevolg is dat zorg minder 

vaak dan nu binnen de muren van het ziekenhuis plaatsvindt. Uit ons onderzoek blijkt 

dat ruim 60% van de respondenten denkt dat binnen 10 jaar 40% van de werktijd van 

ziekenhuismedewerkers buiten het ziekenhuis besteed zal worden. Consequenties zijn:

  Zorgpaden worden niet langer bezien vanaf het moment dat een patiënt een 

ziekenhuis binnenkomt, maar ook daarvoor en daarna. De ketenbenadering van zorg 

en welzijn gaat een steeds prominentere rol spelen.

  Ziekenhuizen ontslaan patiënten niet langer, maar dragen ze over aan de eerste lijn.

  De samenwerking met focusklinieken en diagnos-

 tische centra is veel sterker dan nu. Zorg die het   

 ziekenhuis niet (langer) zelf kan of wil uitvoeren 

 wordt overgenomen door dergelijke partijen.

  Ziekenhuismedewerkers werken (een deel van hun 

tijd) buiten de fysieke muren van het ziekenhuis. 

Hiermee komt de zorg (dichter) bij de mensen thuis 

en wordt daarmee ook persoonlijker. Dit geldt voor 

artsen én voor verplegend personeel. Inzet van 

eHealth draagt hier aan bij.

  Het ziekenhuis van morgen verwelkomt 

 andere zorgaanbieders (focusklinieken, 

 eerste lijn) binnen de muren van het ziekenhuis. Voor patiënten die nog wel naar het   

 ziekenhuis komen, levert dit een bredere dienstverlening op (one-stop-shop). 0% 20% 40% 60% 80%

4%

35% 34%

25%

2%

Vraag: Welk percentage van het 

ziekenhuispersoneel werkt binnen 

10 jaar geheel of een deel van zijn 

werktijd buiten de fysieke muren 

van het ziekenhuis?

4% van de respondenten denkt dat het ziekenhuispersoneel binnen 10 jaar nog 

steeds binnen de muren van het ziekenhuis werkt.

'Transmurale zorg neemt een hoge 

vlucht. Ziekenhuismedewerkers 

gaan veel meer doen buiten 

de muren van het ziekenhuis. 

Waarom kunnen COPD-

verpleegkundigen niet de wijk in 

gaan om daar te begeleiden en 

zorg te bieden?'

Anita Wydoodt, lid Raad van Bestuur 

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis  

'De zorg zou minder in hokjes 

moeten plaatsvinden, meer met en 

rond mensen, met ruimte voor de 

verschillen tussen mensen. Wordt 

zorg meer in samenhang geleverd, 

dan verschuift ook het huidige 

denken in kosten naar het denken 

in resultaat voor de patiënt.'

Taskforce De juiste zorg op 

de juiste plek (2018)   
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3.5 Personalisering 
  De patiënt neemt de touwtjes in handen

De patiënt neemt (samen met de mantelzorg) een centrale positie in in zijn eigen 

zorgproces. De patiënt kan - en benut de mogelijkheid om - zelf te beslissen óf, waar en 

wanneer welke behandeling wordt uitgevoerd.

  De informatieachterstand, die de patiënt nu nog vaak heeft, neemt in rap tempo 

af. Mede door zelfmetingen, informatie op het internet en het publiceren van 

zorguitkomsten neemt het aantal kritische patiënten toe.

  Patiënten verzamelen, beheren en delen de eigen gezondheidsgegevens in een 

persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Het programma MedMij en verschillende 

VIPP regelingen stimuleren deze beweging, waardoor patiënten in één eigen 

omgeving een compleet overzicht kunnen genereren van al hun gezondheidsgegevens. 

Deze gegevens kan, mag en zal de patiënt delen met zorgaanbieders van zijn keuze. 

  Door zorg te vergelijken krijgt de patiënt inzicht waar de beste zorg te verkrijgen 

is	voor	een	specifiek	ziektebeeld.	Patiënten	kunnen	hierdoor	‘shoppen’	tussen	

verschillende zorgaanbieders en zo een eigen keuze maken. Planbare zorg is hierdoor 

geen vraagstuk meer van werkdagen tussen 8.00 – 17.00, maar vraagt om aanbod 

wanneer de patiënt dit wil.

Het overgrote deel van de respondenten 

uit ons onderzoek (84%) verwacht dat 

binnen 10 jaar elke patiënt zijn eigen 

(digitale) dossier beheert en zelf bepaalt 

met wie hij dit dossier wil delen.

Realtime inzage in medische 
gegevens en afspraken   

Het UMC Utrecht lanceerde in 

2015 een patiëntenportaal dat 

patiënten realtime inzage in hun 

medische gegevens en afspraken 

biedt. Patiënten kunnen zich beter 

voorbereiden op een consult en 

kunnen hun vragen direct via het 

portaal stellen. Het is cruciaal dat de 

arts goede voorlichting geeft aan de 

patiënt over de consequenties van 

het gebruik van het portaal en dat 

artsen zich hier bewust van zijn. De 

Raad van Bestuur koos daarom voor 

een brede communicatiecampagne 

waar artsen verplicht aan meedoen.

Met de app My Body My Data is het 

UMCU ook het eerste ziekenhuis dat 

patiënten hun radiologiebeelden 

laat inzien via hun smartphone. De 

app is ontwikkeld in nauw overleg 

met patiënten. Zowel patiënt als 

zorgverlener kunnen aantekeningen 

maken op de foto’s en de patiënt kan 

indien gewenst de foto delen met 

andere zorgverleners voor een second 

opinion.

          (www.computable.nl, april 2015; 

www.ad.nl, 26 oktober 2017)

Helemaal mee eens

Mee eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

Stelling: Binnen 10 jaar beheert elke patiënt zijn eigen (digitale) dossier 

en bepaalt hij zelf welke informatie met wie gedeeld wordt.

53%33%

1%

13%
'Patiënten kiezen zelf naar welk ziekenhuis ze 

gaan en jagen daarmee de verandering aan. 

Ze krijgen meer regie over hun gezondheid en 

daardoor een volwaardige rol in het zorgproces.'

Lies van Gennip, CEO Nictiz 
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3.6	 Minder	regels,	anders	verantwoorden	en	financieren
  Transparantie en vertrouwen beloond

In het ziekenhuis van morgen vindt verantwoording op een andere wijze plaats. 

Transparantie en vertrouwen zijn daarbij cruciaal. Regels veranderen voor een groot deel 

in kaders. Waarbij de WAT-vraag centraal staat en de HOE-vraag aan het ziekenhuis is 

om in te vullen. De verantwoording zal gaan plaatsvinden op basis van uitkomsten en 

steekproeven achteraf. Horizontaal Toezicht is normaal in het ziekenhuis van morgen. 

  Er wordt slim geregistreerd, direct aan de bron, deze registraties worden ook gebruikt 

voor leren en verbeteren. Medewerkers worden ondersteund om dit eenvoudig te 

doen. Denk daarbij aan slim ingerichte elektronische patiëntendossiers of andere 

ondersteunende ICT-middelen. Registreren betekent geen hogere werkdruk – het 

moet juist makkelijker worden. Schaduwadministraties in Excel behoren tot het 

verleden.

	 	De	financiële	administratie	is	1	op	1	af	te	leiden	uit	die	goede	medische	registratie	aan	

de bron.

  Ziekenhuizen maken betere afspraken met stakeholders (kwaliteitsinstituten, 

zorgverzekeraars, overheid) over aan te leveren kwaliteitsindicatoren. Het aantal 

indicatoren wordt minder, de indicatoren die overblijven hebben meer toegevoegde 

waarde. 

  Interne bedrijfsvoering is verbeterd doordat controles niet meer vooraf plaatsvinden, 

maar achteraf middels steekproeven. Bijvoorbeeld bij declaraties van personeel.

	 	De	vorm	van	financiering	sluit	aan	bij	integrale	zorg	over	de	keten	heen	en	is	meer	

gericht op gezondheid en preventie.

  Zorgcontractering vindt plaats met meerjaren-contracten. 

Helemaal mee eens

Mee eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

Stelling: De komende 10 jaar blijft de regel- en verantwoordingsdruk 

in de zorg, ondanks alle lopende initiatieven, onveranderd hoog.

29%

47%

4%

20%

76% van de respondenten denkt dat 
de regeldruk onveranderd hoog blijft

'We hebben een oerwoud aan 

medische indicatoren. Die 

moeten we allemaal vastleggen. 

Iedereen registreert zich wild, 

maar we doen er geen jota mee. 

De inspectie, het ministerie, 

de zorgverzekeraars en wij, 

de medici zelf, houden elkaar 

gevangen in regelfetisjisme. Het 

is idioot wat we allemaal, ook 

van de eigen beroepsvereniging, 

moeten registreren.'

Douwe Biesma, bestuursvoorzitter 

St. Antonius ziekenhuis 

(NRC 05-05-2017)
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3.7 De grootste uitdagingen op weg naar 
  het ziekenhuis van morgen

In de vorige paragrafen is een aantal krachtige ontwikkelingen weergegeven die grote 

impact gaan hebben op de (medisch specialistische) zorg. Inschattingen die respondenten 

uit ons onderzoek doen wijzen erop dat de uitdagingen fors zijn:

  Ruim 80% van de respondenten is van mening dat grote internationale bedrijven 

binnen 10 jaar 20% van de ziekenhuiszorg overnemen.

  Slechts 4% van de respondenten denkt dat over 10 jaar ziekenhuispersoneel nog 

steeds alleen binnen de muren van het ziekenhuis werkt.

Als grootste uitdagingen bij de totstandkoming van het ziekenhuis van morgen zien 

zorgmedewerkers: 

  Personeelstekorten in de zorg

  Adaptie van nieuwe technologie / digitalisering

  Benodigde visie en leiderschap

  Starre structuren waaraan artsen en verpleging zich vasthouden

Deze uitkomsten onderstrepen 

de noodzaak om tijdig stappen te 

zetten. Om voorbereid te zijn op 

veranderingen die hoe dan ook gaan 

komen. In het volgende hoofdstuk 

gaan wij in op de stappen die 

ziekenhuizen nu al kunnen zetten op 

weg naar het ziekenhuis van morgen.

Komende concurrentie 

vanuit techgiganten

Waar stop je mee en waar ga je 

in specialiseren

De bestaande, soms starre, structuren 

waar artsen en verpleging aan vasthouden

Vertrouwengericht werken 

in plaats van controlegericht werken

Krimp van het ziekenhuis door 

verschuiving van zorg in de keten

Implementatie van waardegedreven zorg 

(zoals VBHC)

Visie en leiderschap leidend naar het 

ziekenhuis van morgen

Personeelstekort

Adaptie van  technologie/digitalisering

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Figuur 1: De grootste uitdagingen op weg naar het ziekenhuis van morgen. 
Meerdere antwoorden mogelijk per respondent.

'De weerstand en emotie van ziekenhuizen 

tegen grootschalige verandering is 

begrijpelijk, maar rationalisatie van het 

proces is nodig. Die is maatschappelijk 

noodzakelijk omdat de zorg anders niet 

meer betaalbaar blijft.'

Bart Malenstein, Bergman Clinics 
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Het ziekenhuis van morgen komt er, dat staat vast. De timing is echter onzeker. Het is 

verstandig nu al te gaan bouwen aan het ziekenhuis van de toekomst, om niet ingehaald 

te worden door ontwikkelingen die plotseling heel snel blijken te gaan. Ofwel: ben erbij! 

Waar kunnen ziekenhuizen op inzetten op weg naar het ziekenhuis van morgen? 

4.1 Samenwerking in de keten

4.2   Verwelkomen van derden in je ziekenhuis

4.3  Diagnose en monitoring op afstand 

4.4   Vergroting van wendbaarheid

4.5   Zinnige en waardevolle zorg

4.6			Andere	manieren	van	verantwoorden	en	financieren

Deze zes ontwikkelrichtingen lichten wij op de volgende bladzijden verder toe. 

4 . Samen naar het ziekenhuis van morgen

'Het woord ‘ziekenhuis’ bestaat uit ‘zieken’ die 

ergens in een ‘huis’ zitten; dat wordt steeds meer 

‘mensen’ en ‘thuis’. Dat is een hele verandering.'

Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie
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Samen naar het ziekenhuis van morgen

4.1 Samenwerking in de keten

Ziekenhuizen gaan meer in de welzijns- en zorgketen betekenen. Aan de voorkant als het 

gaat over gezondheid en preventie, aan de achterkant in het herstelproces. Daarnaast 

zullen interventies ook buiten de muren van het ziekenhuis gaan plaatsvinden – ofwel, 

in fysieke zin zal de zorgketen opgerekt worden en gekoppeld aan de welzijnsketen. 

Ziekenhuizen kunnen nu al beginnen met: 

  Regionale proeftuinen, waarin ziekenhuizen samen met de eerste lijn, verpleeg- en 

thuiszorg, gemeenten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties samenwerken om 

ketenzorg	op	innovatieve	wijze	in	te	richten:	dichtbij	huis,	los	van	financieringsvormen	

gericht	op	een	specifieke	doelgroep.	Waarin	de	zorgketen	en	de	te	leveren	resultaten	

veel meer in samenhang worden bezien.

  Digitale uitwisseling van gegevens, zodat 

patiëntinformatie van verschillende 

zorgverleners beschikbaar komt. Start met 

regionale PGO-ontwikkeling en kijk wat de 

gevolgen zijn van de beschikbaarheid van deze 

gegevens voor de interne processen. En: hoe 

kan het ziekenhuis er voordeel uit halen? 

  Het wennen (artsen en verpleging, maar ook 

ondersteunende afdelingen) aan werken buiten 

de muren van het ziekenhuis. 

  Start pilots met verpleging en monitoring thuis, 

al dan niet samen met ketenpartners.

Innovatief zorgconcept voor ouderen in Rotterdam    

Op de locatie Havenpolikliniek in het centrum van Rotterdam 

werken vier Rotterdamse ziekenhuizen (Erasmus MC, Franciscus 

Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland 

Ziekenhuis) samen aan het ontwikkelen van een nieuw 

zorgconcept gericht op de oudere patiënt. Doel van het concept 

is het ontwikkelen van een vernieuwend integraal aanbod van 

zorg en welzijn specifiek voor oudere inwoners van het centrum 

van Rotterdam. Alle expertise, zorg en ondersteuning voor de 

oudere burger van Rotterdam wordt geïntegreerd onder één 

dak met één voordeur aangeboden. Op deze manier wordt er 

veiligheid en snelle diagnostiek geboden, waardoor onnodige 

opnames in het ziekenhuis of een stressvol bezoek aan de 

Spoedeisende Hulp (SEH) worden voorkomen. Als onderdeel van 

dit programma is ook de ‘patiëntenreis’ in kaart gebracht. Daarin 

wordt – door de ogen van de oudere patiënt – weergegeven 

hoe deze de zorg ervaart en wat hij of zij liever anders zou 

willen. Uit deze patiëntenreis komt naar voren dat ouderen heel 

graag zelf de regie willen houden en zelfredzaam willen blijven. 

Daarnaast vinden kwetsbare en onzekere patiënten veiligheid 

heel belangrijk. Zij hebben de voorkeur voor één contactpersoon 

die hen in de gaten houdt.

          (www.ad.nl, 24 juli 2018)

'Ik zie het ziekenhuis van morgen 

als een netwerkorganisatie. Je 

kunt het vergelijken met het 

Atomium in Brussel. Als we dit 

concept toepassen op de zorg, 

vindt in de kern, het ziekenhuis, 

de hoog-risico zorg plaats en de 

zorg waarvoor beschikbaarheid 

gegarandeerd moet zijn. Meer 

naar de buitenste bollen toe 

zullen zich initiatieven ontplooien 

die meer autonomie en vrijheid 

krijgen en grotendeels zelfstandig 

zullen opereren.'

Ad Claassen, voorzitter Coöperatie 

Medisch Specialisten Ziekenhuis 

Groep Twente

'De echte winnaars van de 

toekomst zijn de ziekenhuizen die 

als ‘connected hospital’ fungeren. 

Een ‘connected hospital’ is een 

ziekenhuis dat binnen de gehele 

keten een goed geïntegreerde 

informatievoorziening en 

dienstverlening kan aanbieden.'

Frank de Reij, CEO Meander MC
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Samen naar het ziekenhuis van morgen

4.2  Verwelkomen van derden 
  in je ziekenhuis

Door de ontwikkelingen die wij in het eerste deel schetsten (meer thuis, focusklinieken, 

virtual hospitals) ontstaat er ruimte in ziekenhuizen. Er blijven vierkante meters onbenut. 

Sommige, kleinere ziekenhuizen, verliezen wellicht hun tweedelijnsfunctie. Tegelijkertijd 

zien wij dat door versterkte samenwerking in de keten de druk op de eerste lijn enorm 

toeneemt.	Wij	denken	dat	er	ruimte	is	voor	ziekenhuizen	(als	offensieve	move)	om	te	

kijken, welke rol zij zelf kunnen spelen in het ontwikkelen van initiatieven in of tegen de 

eerste lijn aan. Te denken valt aan eigen huisartsenpraktijken, anderhalvelijnszorg en het 

inrichten van lokale medical malls. Dit levert twee voordelen op: versterkte zorgketens en 

een oplossing voor vastgoedproblematiek.

  Denk na, als ziekenhuizen kleiner 

worden, over de vraag wat te doen met 

(1) de ruimte die overblijft (verhuren 

aan andere medische bedrijfstakken?) 

en (2) met het opvangen van de lagere 

bezettingsgraden van bijvoorbeeld je 

diagnostische apparatuur (bijvoorbeeld 

samenwerken met focusklinieken).

  Bepaal welk ‘superspecialisme’ je zelf wil blijven uitvoeren, en denk na over welke 

specialismen je aan andere, collega-ziekenhuizen wilt overlaten. Verwelkom deze 

collega-ziekenhuizen in je eigen ziekenhuis, zoals ook andere ziekenhuizen artsen uit 

jouw ziekenhuis moeten verwelkomen.

  Experimenteer met andere concepten, zoals medical malls, anderhalvelijnsbedden, 

paramedici, medische winkels, huisartsen, welzijnsactiviteiten binnen de muren van 

het ziekenhuis. Al deze activiteiten kunnen binnen (het vastgoed van) het ziekenhuis 

plaatsvinden.

  Anticipeer bij nieuwbouw(plannen) op een toekomstig kleiner ziekenhuis met andere 

functies.

Sint Maartenskliniek biedt zorg aan binnen muren 
van andere zorgorganisaties  

Sint Maartenskliniek levert als gespecialiseerde kliniek voor 

aandoeningen op het gebied van houding en beweging niet 

alleen zorg in hun eigen vestiging in Nijmegen. Sinds meerdere 

jaren bieden zij hun zorg aan binnen de muren van verschillende 

andere zorgorganisaties in Nederland. Het St. Anna Ziekenhuis 

benut op deze manier de specialistische kennis van de Sint 

Maartenskliniek op het gebied van reumatologische zorg.

          (www.st-anna.nl, 17 april 2018)

'Een ziekenhuis wordt een 

verzameling van samenwerkende 

offices, in een concept van ‘life style 

facilities’. Voorbeeld is Schiphol, 

met één verkeerstoren en daarnaast 

allemaal organisaties die zelf gaan 

ondernemen. Allemaal eigen merken. 

Eigenlijk organisaties binnen één 

grote organisatie, want Schiphol 

houdt de regie met zijn verkeerstoren. 

In de zorg past dit concept ook.'

Loek Winter, zorgondernemer
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4.3 Diagnose en monitoring op afstand

Eén van de onderdelen waar een ziekenhuis direct mee kan starten, is het stimuleren van 

en experimenteren met diagnose en monitoring op afstand. Dit is nodig omdat enerzijds 

de technologische mogelijkheden hiervoor in hoog tempo beschikbaar komen, anderzijds 

omdat andere toetreders (tech- en diagnostische bedrijven) mogelijkheden zien om de 

ziekenhuismarkt via innovatieve toepassingen te betreden. Interessant is in dit kader dat

in ons onderzoek 83% van de respondenten verwacht dat binnen 10 jaar 40% of meer van 

de diagnostiek wordt overgenomen door gespecialiseerde bedrijven.

  Begin klein, met een beperkte groep patiënten, met andere vormen van 

 diagnosestelling en monitoring op afstand. Leer wat wel en niet werkt. 

  Verandermanagement als onderdeel van implementatie: diagnose en monitoring 

op afstand vereist een andere mindset en ander gedrag van artsen en verplegend 

personeel, maar ook van patiënten en de patiëntomgeving. Deze verandering is groot 

en gaat niet zonder slag of stoot.

  Artsen in the lead is cruciaal om met diagnose en monitoring op afstand te kunnen 

werken. Enthousiaste specialisten die verstand hebben van de techniek zorgen ervoor 

dat deze twee werelden bij elkaar komen. Een CMIO kan hier een belangrijke rol in 

spelen.

   Investeer, samen met de ketenpartners, in informatievoorziening en het EPD. 

  Deze systemen moeten klaar zijn voor realtime monitoring op afstand, het kunnen 

ontvangen van informatie en de koppeling aan eHealthtoepassingen.

   Denk vanuit strategisch oogpunt na over wat het betekent als diagnosestelling niet in 

 het ziekenhuis plaatsvindt. Wat zijn de gevolgen voor het ziekenhuis?

'In het ziekenhuis van de toekomst gaan veel meer zaken op afstand: van 

diagnose tot preoperatieve screening en interventies. Patiënten snappen 

nu al niet meer dat ze zo vaak naar een ziekenhuis moeten komen.'

Anita Wydoodt, lid Raad van Bestuur Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 
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20% 40% 60% 80%

17%

50%

16% 17%
Vraag: Welk percentage van 

de diagnostiek uit de huidige 

ziekenhuizen wordt binnen 10 jaar 

over genomen door in diagnostiek 

gespecialiseerde bedrijven?

83% van de ondervraagden verwacht dat 40% of meer van de diagnostiek binnen 

10 jaar wordt overgenomen door gespecialiseerde bedrijven.

Telemonitoringsdienst Hartwacht   

Sinds 2016 wordt telemonitoringdienst Hartwacht, een gezamenlijk initiatief 

van Zilveren Kruis, Cardiologie Centra Nederland en FocusCura, ingezet 

bij patiënten met hartfalen, hartritmestoornissen en therapieresistente 

hypertensie. Patiënten voeren thuis hun gemeten waarden in als hartslag 

en bloeddruk. Cardiologen kunnen op basis van deze data eerder ingrijpen – 

uiteraard op basis van vergelijkingen met een betrouwbare brede verzameling 

van data van andere patiënten. Hartwacht geeft patiënten meer inzicht in hun 

ziektebeeld en verhoogt het gevoel van veiligheid. De eerste resultaten tonen 

effecten aan als succesvolle bloeddrukdaling bij resistente hypertensie en minder 

bezoeken aan de Spoedeisende Hulp. Recentelijk is de opvolger Longwacht 

gestart voor COPD-patiënten.

          (www.skipr.nl, 19 januari 2018)
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4.4 Vergroting van wendbaarheid

"Verandering is de enige constante." De zorg is daarin geen uitzondering. Een 

wendbaar ziekenhuis weet zich snel aan te passen aan veranderingen in de omgeving of 

veranderende wensen van patiënten. Wendbaarheid is noodzakelijk in het kader van het 

ziekenhuis van morgen. Om een wendbare ('Agile') organisatie te worden, hebben de 

ziekenhuizen nog een behoorlijke horde te nemen. Visie en leiderschap is nodig om de 

juiste ontwikkelrichting te bepalen.

  In een wendbare organisatie staat leren 

door te doen centraal. Voorkom grootse en 

gedetailleerde plannen met een eindeloos 

durend programma. Stel een duidelijke visie, 

overleg regelmatig, maar houd dit kort en 

effectief	en	ga	snel	aan	de	slag	met	kortcyclisch	

concrete output opleveren aan diegenen voor 

wie je het doet (interne medewerker, afdeling óf 

de patiënt). Door hierbij continu feedback op te 

halen kan je snel bijsturen en beter inspelen op 

veranderende eisen.  

  Leg voldoende verantwoordelijkheid zo 

laag mogelijk in de organisatie. Dit vraagt 

om faciliterend leiderschap, waarin teams 

voldoende los worden gelaten om zelfstandig 

 te werken en waarbij fouten maken mag. 

Op weg naar meest digitale ziekenhuis  

Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk heeft de ambitie om het meest digitale ziekenhuis van 

Nederland te worden. Met de livegang van het nieuwe EPD Epic en bijbehorend patiëntportaal 

in oktober 2016 zet het ziekenhuis hierin een belangrijke stap. Er is niet gestreefd naar een 

perfect portaal bij livegang, maar gekozen om snel live te gaan en vervolgens stapsgewijs 

te verbeteren. Onderdeel van de wendbare aanpak van St Jansdal is het direct nauw 

aanhaken van betrokkenen (medewerkers en patiënten) en het werken met multidisciplinaire 

innovatiegroepen met daarin vertegenwoordigingen van management, zorgprofessionals, 

ondersteuning én patiënten. In een zogenaamde E-bar in het ziekenhuis kunnen patiënten 

terecht met vragen over digitale zorg en nieuwe toepassingen uitproberen. 

          (www.skipr.nl, 19 januari 2018)

'Houd het simpel en, het 

allerbelangrijkste, investeer 

in ‘legacy management’. Voor 

de nieuwe ontwikkelingen 

in de zorg is het cruciaal om 

afscheid te nemen van het oude 

ziekenhuis. Dus dat betekent 

ook afscheid nemen van in 

het verleden opgebouwde 

zaken, zoals bijvoorbeeld ICT, 

procedures, verworven rechten 

en geïnstitutionaliseerde 

organisatiestructuren.'

Loek Winter, zorgondernemer

  Richt multidisciplinaire teams in rond waardeketens voor de patiënt, met grote 

betrokkenheid van medewerkers in het primaire proces. 

  Om wendbaarheid te vergroten zullen bestaande processen en structuren 

mogelijk	op	de	schop	moeten.	Denk	aan	flexibelere	budgetcycli,	een	strategie	of	

portfoliomanagement waar veel frequenter herijking in plaatsvindt en een andere 

invulling van logge besluitvorming. Dit vraagt van veel ziekenhuizen een belangrijke 

verandering in cultuur.

	 	Laat	financiering	en	wet-	en	regelgeving	niet	leidend	zijn.	Creëer	met	elkaar	

workarounds.

  Zet visueel  management in, om het onzichtbare zichtbaar te maken. Hiermee 

informeer,	maar	vooral	communiceer	je	effectief	naar	alle	medewerkers.	Je	speelt	

sneller	in	op	veranderingen.	Je	inspireert	en	motiveert	en	benut	kansen	van	

medewerkers.

 Vier je successen!

'We zien veel potentie 
om ons heen. 

Daarom verbeteren 
we het zorgstelsel 

stapsgewijs, 
experimenteren we 
met nieuwe vormen 

en leren we van 
goede voorbeelden.'

 (Taskforce De juiste zorg 

op de juiste plek)
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4.5 Zinnige en waardevolle zorg

Geen onnodige zorg leveren, resultaten die er toe doen en waarde voor de patiënt 

centraal stellen, substitutie naar de eerste lijn, het zijn allemaal onderdelen van het 

ziekenhuis	van	morgen.	Nu	al	belangrijk,	en	dat	zal	de	komende	jaren	alleen	maar	

belangrijker worden. Wij denken dat het van groot belang is om artsen, verplegend 

personeel en ook de ondersteunende diensten in dit denken mee te nemen. En dus te 

starten of te versnellen met pilots en projecten op dit gebied.

   Start met Value Based Healthcare pilots om verandering in de versnelling te krijgen.

   Richt een data-analyse afdeling op, waarin benchmarking met andere ziekenhuizen 

kan plaatsvinden, waar Value Based Healthcare resultaten geanalyseerd kunnen 

worden, waarin ondersteuning geboden kan worden aan de zorgprofessionals in het 

leren gebruiken van uitkomstmaten en waarin mogelijk marktportfolio's worden 

uitgewerkt.

   Maak keuzes welke zorg je wel of niet meer gaat leveren. Om binnen de gehele 

gezondheidszorg zinnige en waardevolle zorg te blijven leveren, is concentratie 

onvermijdelijk. Kies als ziekenhuis eigen superspecialisaties.

   Intensiveer contacten en afspraken met andere zorgaanbieders per doelgroep: 

 kijk samen naar welke activiteiten niet per se in het ziekenhuis hoeven te gebeuren.

Onnodige zorg zonder de 
gewenste verbetering  

'Mensen die zorg nodig hebben, 

dolen soms eindeloos door ‘het 

systeem’. Langs elkaar heen werkende 

professionals, losse afspraken moeten 

maken terwijl die ook op één dag 

gepland zouden kunnen worden, steeds 

opnieuw hetzelfde verhaal moeten 

vertellen, van het kastje naar de muur 

worden gestuurd. Het kost mensen 

ontzettend veel tijd en levert vaak niet 

de gewenste verbetering op in hun 

dagelijks leven.'

          (www.rijksoverheid.nl, Rapportage van de 

Taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek, april 2018)

'Het ziekenhuis van morgen hebben wij vertaald in onze nieuwe strategie: ‘Zorg van waarde’. 

Deze strategie komt tot uiting in drie lagen waar we heel gericht en actief aan werken: de 

verbeter- en kwaliteitscultuur, zinnige zorg en Value Based Healthcare.'

'Value Based Healthcare (VBHC) kijkt naar wat waarde toevoegt en geeft aan op welke 

indicatoren we moeten sturen. Dat is ijzersterk. Het was heel inspirerend om tijdens het bezoek 

aan de Martini-Klinik in Hamburg te zien dat je je proces en je uitkomsten sterk kan verbeteren op 

basis van drie simpele indicatoren: mortaliteit, continentie en potentie.'

Anneke Sanderse , Lid Raad van Bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis
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Samen naar het ziekenhuis van morgen

4.6  Andere manieren van 
  verantwoorden en financieren

Verantwoorden gaat eenvoudiger worden en wordt meer gebaseerd op vertrouwen. De 

basis voor verantwoording is een eenmalige medische registratie aan de bron. Bij een 

volledige, tijdige en juiste vastlegging, kan alle andere informatie en verantwoording 

daarvan worden afgeleid. Horizontaal Toezicht levert de versnelling op om deze andere 

manier van verantwoorden in te bedden. Dit is een veranderproces dat de gehele 

organisatie raakt.  

   Maak registratie aan de bron en Horizontaal Toezicht belangrijke bedrijfsbrede 

verandertrajecten.

  Ga in gesprek met de zorgverzekeraar en andere stakeholders die van het ziekenhuis 

data vragen en kijk met elkaar naar de toegevoegde waarde daarvan.

  Kijk ook in de interne organisatie naar welke indicatoren en rapportages waarde 

toevoegen. Organiseer schrapsessies. Zet visueel management in om de indicatoren 

voor de organisatie tot leven te brengen. Versimpel rapportageprocessen door 

administratieve handelingen te elimineren of te versimpelen (kaizen).

  Herzie handtekeningenmandaten aan de voorkant van het proces en ga werken met 

steekproeven achteraf.

  Stimuleer een ‘open gesprek’ en verantwoordelijkheidsgevoel bij alle medewerkers: 

hoe kunnen we allemaal verantwoordelijkheid nemen en leren van gemaakte fouten? 

Stimuleer een cultuur waarin feedback geven en elkaar aanspreken normaal is.

  Werk met zorgverzekeraars toe naar meerjarencontracten en pilots om andere 

manieren	van	financiering	te	testen	om	(keten)zorg	te	vernieuwen.

Horizontaal Toezicht   

David Voetelink (Erasmus MC): 'Horizontaal Toezicht is een 

volgende stap in de professionalisering van de bedrijfsvoering. 

Door middel van onder meer het Nederlands Instituut voor 

Accreditatie in de Zorg (NIAZ) tonen we kwaliteit van zorg 

aan, met Horizontaal Toezicht doen we dat met de kwaliteit 

van declaraties. De weg naar Horizontaal Toezicht kent 

organisatorische en inhoudelijke uitdagingen, maar geeft veel 

inzicht in welke verbeterpunten er nog zijn. Ook geeft het meer 

zekerheid vooraf, dat de uitkomsten van de registratie- en 

facturatieprocessen goed zijn. Daarnaast zou het op termijn 

moeten leiden tot minder werk om richting zorgverzekeraars 

aan te tonen dat je in control bent.'

          (www.horizontaaltoezichtzorg.nl, maart 2017)



42 43

  Verander multidisciplinair in teams, met veel inzet van artsen en medewerkers uit 

primaire processen. 

  Om te veranderen en voor te bereiden op het ziekenhuis van morgen zijn tijd en geld 

belangrijk. Stel beide beschikbaar om een goede transitie in gang te kunnen zetten.

  Betrek patiënten bij alle veranderingen, ook de jonge patiënt die gewend is aan het 

gebruik van smartphone en technologische middelen. 

Dat het ziekenhuis van morgen er komt staat vast. Wanneer dat ziekenhuis er staat, is niet 

in te schatten. De veranderingen in werkwijzen, processen en markten zullen echter groot 

zijn. Voorsorteren op het ziekenhuis van de toekomst is noodzakelijk. Een succesvolle 

transformatie naar het ziekenhuis van morgen bevat een aantal elementen in de aanpak:

	 	Neem	je	medewerkers	mee	in	beelden	over	het	ziekenhuis	van	morgen.	Laat	hen	

wennen aan het idee dat de toekomst er anders uit ziet, enthousiasmeer hen om mee 

te doen.

  Stel een visie op over het toekomstige ziekenhuis en draag deze uit. Durf daarbij 

keuzes te maken. Betrek andere partijen zoals zorgverzekeraars, het sociale domein, 

de ouderenzorg, de eerste lijn etc. om een gezamenlijk beeld te creëren.

  Ga vervolgens aan de slag met het concreet maken van de visie. Door pilots en 

proefprojecten te initiëren op het gebied van bijvoorbeeld monitoring thuis of 

ketenintegratie. Het gaat erom de organisatie te laten wennen aan veranderingen in 

het kader van het ziekenhuis van morgen.

  Start daar waar energie zit en leer wat wel werkt en wat niet. Als iets niet werkt, is snel 

stoppen cruciaal. Om vervolgens weer door te gaan met een ander initiatief.

  Werk aan de wendbaarheid van de organisatie, zodat veranderingen sneller in de 

organisatie geborgd kunnen worden en de ziekenhuisorganisatie snel kan inspelen op 

komende veranderingen. 

5 . Op weg naar het ziekenhuis van morgen



Voor	het	definiëren	van	de	belangrijkste	thema’s	in	‘het	ziekenhuis	van	morgen’	hebben	

wij literatuuronderzoek uitgevoerd en interviews afgenomen bij beslissers in de zorg. 

Een aantal elementen uit het kwalitatieve onderzoek hebben wij vervolgens via een 

online survey nader getoetst. In deze rapportage geven wij de uitkomsten van zowel het 

kwalitatieve gedeelte van ons onderzoek alsmede de kwantitatieve toetsing. 

Opzet enquete
 De enquête is verspreid onder management en medewerkers van ziekenhuizen

 77 respondenten
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Onze klanten in de zorg ervaren dagelijks de druk om zich aan te passen aan de 

veranderende omgeving. Meebewegen of zelf sturen? Zelf sturen! Dan moet het 

beter, slimmer en meer gericht op de patiënt. Samen met Morgens slagvaardiger 

worden. Het probleemoplossend vermogen vergroten. Dit noemen we werken aan 

Vooruitgangskracht. Zodat ziekenhuizen weer klaar zijn voor de uitdagingen van Morgen.

Morgens begeleidt ziekenhuizen bij het vergroten van de wendbaarheid en 

innovatiekracht. Samen werken we aan veranderingen op het gebied van cultuur, 

samenwerking, processen en technologie. 

Wij dragen bij aan een cultuur van continu verbeteren. Om verbeterpotentieel te 

ontdekken, maken we de bestaande situatie inzichtelijk en feitelijk en werken we 

gestructureerd van A naar B. Daarbij stimuleren wij verbinding tussen de mensen met wie 

wij bij onze klanten werken. De mens staat bij ons altijd voorop: directielid, teamleider of 

medewerker. We vinden dat veranderen leuk en inspirerend mag zijn.

Dit uit zich in projecten en programma’s gericht op:

  Visie-ontwikkeling

  Continu verbeteren (Lean, Agile/Scrum, Value Based Healthcare)

  Digitaliseringsvraagstukken (PGO en eHealth implementaties)

	 	Nieuwe	samenwerkingsvormen	en	nieuwe	concepten

  Ziekenhuistransformaties en begeleiding bij Horizontaal Toezicht

Voor meer informatie over deze onderwerpen zie www.morgens.nl of neem contact met 

ons op via 071-3313640 of vanberkel@morgens.nl.
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