VOORWOORD
De Nederlandse gezondheidszorg is onderhevig aan grote veranderingen en wordt in toenemende mate
complex. Deze veranderingen, gedreven door technologische innovaties en sociaal maatschappelijke
factoren, hebben veel invloed op de wijze waarop in Nederland medische zorg wordt vormgegeven,
geleverd en georganiseerd. Door technologische innovaties zijn ziektes sneller op te sporen, beter te
behandelen en neemt de gemiddelde levensverwachting toe. Hoewel deze ontwikkelingen aanzienlijk
bijdragen aan een betere kwaliteit van de gezondheidszorg, brengen ze ook nieuwe vraagstukken met
zich mee. Hoe kunnen we de duurzaamheid van de gezondheidszorg vergroten? Hoe kunnen we de
almaar stijgende zorgkosten in toom houden? Is nieuwe technologie effectief en patiëntveilig en hoe
kunnen technologische innovaties op efficiënte wijze worden geïntroduceerd in de klinische praktijk?
Het is de verwachting dat technologische innovaties in belangrijke mate zullen bijdragen aan het
oplossen van deze vraagstukken. De vraag blijft: hoe kan dit worden begeleid?
Eén van de problemen is dat het zorgstelsel niet is voorbereid op de snelheid waarin deze technologische
ontwikkelingen plaatsvinden. Het op een efficiënte wijze structureren, begeleiden en sturen van deze
ontwikkelingen is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Deze aanpak vereist een zorgprofessional met
specifieke kennis over deelgebieden in de geneeskunde en technische wetenschappen: de technisch
geneeskundige.
Technisch geneeskundigen vormen een nieuwe beroepsgroep die een belangrijke bijdrage levert aan
de technologische en organisatorische ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg. Door
deze unieke geïntegreerde geneeskundige en technische kennis zijn technisch geneeskundigen in
staat om nieuwe technologische toepassingen voor diagnostische en therapeutische doelstellingen te
ontwikkelen, te valideren, en te implementeren. Ook is de technische geneeskundige vaardig in het
vertalen van technologie naar de behoefte van de individuele patiënt, en het zelfstandig veilig toepassen
van technologie in de patiëntzorg. Hierdoor zijn technisch geneeskundigen in staat zorgprocessen te
optimaliseren en nieuwe technologische toepassingen op waarde te schatten.
Gezien het nog relatief korte bestaan van de beroepsgroep is het noodzakelijk om de positie van de
technisch geneeskundige in het huidige en toekomstige zorgstelsel verder te verkennen. Met deze
intentie is het huidige visiedocument geschreven. Het document zal ingaan op de door ons verwachte
belangrijkste technologische ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en de rol van de technisch
geneeskundige in deze ontwikkelingen. Dit document is geschreven door de werkgroep ‘De Nieuwe Zorg’
van de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG), bestaande uit acht technisch
geneeskundigen met verschillende achtergronden en specialisaties.
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Inventarisatie ontwikkelingen binnen de zorg
Als startpunt voor dit visiedocument zijn de belangrijkste technologische en sociaal maatschappelijke
ontwikkelingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg in kaart gebracht. Om een volledig beeld te
vormen van deze ontwikkelingen heeft de werkgroep aansluiting gezocht bij vergelijkbare werkgroepen
van verschillende medische organisaties en verenigingen, zoals Werkgroep Zorg 2025 van De Jonge
Specialist. Daarnaast heeft de werkgroep de zorgvisie documenten van verschillende organisaties
en bedrijven geconsulteerd (onder andere ZonMW, de FMS, de Gezondheidsraad, Gupta Strategists,
KPMG-Health, Nictiz, en TNO). Tevens is er een enquête onder de leden van de NVvTG afgenomen en
zijn er zorgprofessionals met bestuurlijke, klinische en wetenschappelijke functies benaderd om hun
visie op ontwikkelingen in de zorg te geven.
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Selectie van de ontwikkelingen
Uit de geïnventariseerde zorgontwikkelingen zijn de belangrijkste ontwikkelingen geïdentificeerd op
basis van de geschatte impact en haalbaarheid op de korte termijn. Op basis van deze criteria zijn
vervolgens drie globale zorgthema’s uitgelicht, waarbij binnen elk thema twee belangrijke ontwikkelingen
zijn geselecteerd:
•
•

Organisatie van de zorg
Telemonitoring
Domotica & zelfmonitoring

•

Data in de zorg
• Elektronisch patiëntendossier en -portaal
• Data-gedreven zorg

•

Innovaties in de zorg:
• Augmented en virtual reality
• Medische beeldvorming en interventies

Leeswijzer
De geïdentificeerde zorgthema’s worden in dit document verder uitgelicht aan de hand van praktische
voorbeelden en een verwachting voor toekomstige ontwikkelingen. Binnen deze ontwikkelingen wordt
de mogelijke rol van de technisch geneeskundige besproken. In Hoofdstuk 1 en 2 wordt de organisatie
van de zorg behandeld, met de nadruk op de verschuiving van de zorg naar thuis door middel van
thuismonitoring en domotica. Thema’s zoals de ontwikkeling van slimme sensoren, maatregelen voor
preventie en ‘snel herstel protocollen’ worden in deze hoofdstukken besproken. In Hoofdstuk 3 en
4 gaan we in op de exponentiële toename van de hoeveelheid data in de zorg. Ontwikkelingen met
betrekking tot een slim en eenduidig elektronisch patiëntendossier en de toekomstige mogelijkheden
voor data-gedreven zorg zullen in deze hoofdstukken worden toegelicht. In Hoofdstuk 5 en 6 ligt de
nadruk op de toenemende stroom van nieuwe hoogwaardige technologische toepassingen in de
tweede- en derdelijnszorg. In deze hoofdstukken zullen de ontwikkelingen met betrekking tot ‘virtual
reality’ en ‘augmented reality’ en nieuwe geïntegreerde operatie- en beeldvormingstechnieken worden
uitgelicht. Het document zal afsluiten met de toekomstige rol van de technisch geneeskunde.
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Inzet van technologie
1e, 2e en 3e lijn

1. TELEMONITORING
De hoog-risico patiënt continu in beeld
De afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van draadloze monitoring technieken zoals stappentellers
of slaapmonitors, ook wel ‘wearables’ genoemd, een enorme vlucht genomen. De hedendaagse markt
richt zich niet meer alleen op de consument, maar ook steeds vaker op de patiënt. Een voorbeeld is
draadloze monitoring van vitale functies. Een patiënt die net een grote operatie heeft ondergaan en van
de Intensive Care naar de Low Care verpleegafdeling gaat, kan in een aantal uur flink achteruitgaan. Dit
kan ongemerkt gaan, omdat op een verpleegafdeling de vitale functies vaak nog handmatig en slechts
eenmaal per dienst worden gemeten. Met behulp van draadloze monitoring van de vitale functies van
deze patiënten, zowel op een verpleegafdeling als in de eerste weken thuis, kan achteruitgang veel
eerder herkend worden of zelfs voorkomen worden. Dit draagt bij aan een verbeterde patiëntenzorg
en -veiligheid.
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Wat is het?
Telemonitoring, ook wel remote monitoring
genoemd, is het op afstand monitoren van de
patiënt. Dit kan met ‘medische wearables’ die
draadloos en real-time de (vitale) functies van een
patiënt in de gaten houden. Zo kan op afstand
het elektrocardiogram (ECG), bloeddruk en
ademhalingsfrequentie worden gemonitord
en geanalyseerd. Dit maakt het mogelijk om
patiënten op de verpleegafdeling frequenter
en adequater te monitoren of om patiënten
in de eerste – soms nog kritische – dagen
na ontslag in de thuisomgeving verder in
de gaten te houden. De grote hoeveelheid
data afkomstig van wearables zijn bijna
niet meer handmatig te verwerken.
Het is dus van belang om deze
informatie automatisch te integreren
en te analyseren. Zo zijn er zijn al
ontwikkelingen
gaande
richting
geavanceerde software voor het
elektronisch patiëntendossier (EPD)
die verschillende vitale functies
analyseert en combineert met
overige klinische data van de
patiënt (zoals bloedwaarden en
gesteldheid van de patiënt).
Dit is slechts een voorbode
van wat er technologisch 		
			
ontwikkeld kan worden.

Toekomstige ontwikkelingen
Verschuiving van ziekenhuiszorg naar de
thuisomgeving: vandaag de dag zou al 46%1 van
de opgenomen ziekenhuispatiënten in Nederland
naar huis gestuurd kunnen worden met behulp
van remote monitoring technologie. Herstellen
in de eigen vertrouwde thuisomgeving heeft niet
alleen financiële voordelen maar verbetert ook de
kwaliteit van leven van de patiënt en diens naasten,
mits een goed vangnet is gewaarborgd.
Introductie van het gebruik van deze systemen
op de verpleegafdelingen.
Patiënten kunnen na een grote operatie via een
‘snel-herstel’ programma vroegtijdig naar huis.
Ziekenhuizen kunnen daardoor relatief grote
operaties op de dagbehandeling uitvoeren waarna
patiënten thuis herstellen.
Geavanceerde analyse van vitale functies
en gebruikmaken van ‘context informatie’
van de patiënt om data op afstand te kunnen
interpreteren. Dit zal ontwikkeld worden om een
beslisondersteuning – zoals wordt beschreven in
de sectie over het EPD – te kunnen inzetten.
1) Gupta Strategists 2017 – No Place Like Home

Technische Geneeskunde in de praktijk
Ontwikkeling
• Ontwikkeling van geavanceerde telemonitoring oplossingen die (hoog-risico) patiënten kunnen
monitoren op een verpleegafdeling en thuis na ontslag uit het ziekenhuis
• Ontwikkeling gestuurd door ervaren gebruikers van deze systemen in de praktijk
Validatie
• Huidige CE-gecertificeerde medische wearables worden gevalideerd
• Nieuw te ontwikkelen algoritmen (software) dient te worden gevalideerd
Introductie
• Stapsgewijze implementatie van de inzet van patiënt telemonitoring op een verpleegafdeling en in
een later stadium in de thuissituatie
Gebruik
• Het ondersteunen en faciliteren van het gebruik van telemonitoring oplossingen door zorgverleners
• Het zelf gebruiken van de telemonitoring in de eigen patiëntenpopulatie
Evaluatie
• Effectiviteit van telemonitoring ten aanzien van patiëntenuitkomsten
• Health Technology Assessment analyse van nieuw te introduceren technologie
• Gebruik van telemonitoring vanuit perspectief verschillende stakeholders (patiënt,
verpleegkundige, arts, mantelzorger)
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Wat is het?
Domotica is het toepassen van
elektronica en netwerken ten
behoeve van automatisering
van processen in en rondom de
woning. In de zorg kunnen dit
bijvoorbeeld bewegingssensoren
zijn om te alarmeren als er iets
gebeurt met alleenwonende
ouderen. Zelfmonitoring is het
monitoren en ook het managen
van een aandoening en de
gezondheid in algemene zin door
de patiënt zelf. Men kan bijvoorbeeld
denken aan telemonitoring applicaties,
zoals genoemd in voorgaand hoofdstuk.
Andere toepassingen zijn applicaties die
chronische patiënten kunnen gebruiken
bij het monitoren van hun ziekte zodat een
zorgverlener eerder kan ingrijpen wanneer
iemand achteruitgaat of een fitnesstracker die
beweging bijhoudt.

Toekomstige ontwikkelingen
Ontwikkeling en gebruik van nieuwe technologie
die in en rondom het huis kan worden ingezet
neemt toe. Daarnaast zullen deze technologieën
niet beperkt blijven tot de thuissituatie, maar ook
steeds meer worden gebruikt in ziekenhuizen en
zorginstellingen.
Preventieve geneeskunde wordt toenemend
als een sleutel gezien om de zorg effectiever en
efficiënter te maken; domotica en zelfmonitoring
hebben een belangrijke rol in preventieve
geneeskunde. Deze technologie zal helpen met
het volgen van een gezondere leefstijl waarbij
zorgprofessionals meer zullen gaan optreden als
“lifestyle coach”.
Om kostenreductie te realiseren en de
toenemende zorgvraag op te vangen zal de zorg
toenemend in de thuissituatie toegepast worden,
waar domotica en zelfmonitoring een belangrijke
rol hebben.

Inzet van technologie
0de en 1e lijn

2. Domotica en zelfmonitoring
Thuis blijven wonen en zelf een ziekte voorkomen of managen
Mede door de toenemende levensverwachting en het toenemend aantal chronisch zieke patiënten zal
de kosten-efficiëntie en effectiviteit van de zorg moeten verbeteren. In combinatie met de hoge kosten
van de langdurige zorg en een dreigend tekort aan voldoende personeel is er een trend naar zorg in
de thuissituatie. Zorg in de thuissituatie kan zich bijvoorbeeld richten op preventieve geneeskunde,
een belangrijk aandachtspunt in het huidige zorgveld. Door efficiënt en effectief zorgtechnologie toe te
passen in en rondom het persoonlijk leven van de patiënt wordt verwacht dat er betere en goedkopere
zorg geleverd kan worden. De verwachting is dat hierbij meer ondersteuning is voor chronische
aandoeningen en multi-morbiditeit en dat aandoeningen voorkomen kunnen worden. Toenemende
toepassing van domotica (zoals camera’s in en rond huis, of slimme sensoren) en zelfmonitoring (zoals
trackers voor je gezondheid via mobiele telefoons of bijvoorbeeld horloges) is daarom een prominente
trend binnen het zorgveld en een grote wens van verschillende stakeholders, zoals beleidsmakers,
innovators en zorgverzekeraars. Er wordt verwacht dat zowel domotica als zelfmonitoring een essentiële
rol gaan spelen in de zorg van morgen.
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Technische Geneeskunde in de praktijk
Ontwikkeling
• Ontwikkeling van ‘slimme’ sensoren (valdetectie, herkenning achteruitgang)
• Ontwikkeling predictiemodellen voor achteruitgang chronisch zieke patiënten
Validatie
• Aantonen van effectiviteit van verschillende ‘consumenten’ en ‘medische’ wearables, gezamenlijk
met actieve rol in softwareontwikkelingen voor ‘telemonitoring’ toepassingen.
Introductie
• Installatie van domotica in de thuisomgeving van onder andere ouderen en chronisch zieke patiënten
• Goede samenwerking met thuiszorgorganisaties
Gebruik
• Ondersteuning en advisering voor het opzetten van de infrastructuur met betrekking tot domotica
en zelfmonitoring
Evaluatie
• Evaluatie van domotica oplossingen ten aanzien van veiligheid en effectiviteit omtrent
gezondheidswinst, kosteneffectiviteit, patiënt tevredenheid en empowerment
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Wat is het?
Een EPD wordt door veel zorginstellingen gebruikt
om medische gegevens van patiënten digitaal
en op een gestructureerde manier op te slaan,
met als doel het zorgproces te ondersteunen.
Hierbij wordt geen gebruik meer gemaakt
van papieren dossiers en de gegevens zijn
vanaf de meeste computers in de instelling
in te zien, aan te vullen en te bewerken.
Het EPD zou daarmee de geleverde zorg
inzichtelijk maken, voor continuïteit in
zorg voor de individuele patiënt zorgen
en een vorm van kwaliteitsborging
bieden, aangezien data minder snel
verloren kan gaan. Het gebruik van
een EPD stelt zorgverleners in staat
om patiëntgegevens gemakkelijk
en veilig uit te wisselen.
Bovendien kan de informatie
ook met patiënten gedeeld
worden, iets wat al door enkele
ziekenhuizen in Nederland
wordt aangeboden.

Toekomstige ontwikkelingen
Het ontwikkelen van gedeelde standaarden voor
dataverzameling, informatieoverdracht, opslaan
van data en koppelen tussen verschillende
systemen.
De patiënt wordt eigenaar van zijn/haar
persoonlijk gezondheidsdossier, wat ertoe leidt dat
zorgverleners patiënten om toestemming vragen
voor inzage. Deze ontwikkeling zal mede worden
gedreven door de verplichting om patiënten
digitaal inzicht te verschaffen in hun medische
gegevens.
Het gebruiken van en het op grote schaal
verzamelen van gegevens maakt onderzoek
en analyse van grote hoeveelheden data van
grote patiëntengroepen mogelijk, passend in het
raamwerk ‘big data’.
Het ontwikkelen van beslisondersteuning, waarbij
voor een zeer specifieke patiëntengroep de meest
optimale behandeling kan worden geïdentificeerd.
Het gebruiken van blockchain. Hierbij wordt
de medische informatie opgeslagen in een
decentraal, gedistribueerd netwerk, waarbij
gegevensuitwisseling en verificatie van de data
plaatsvindt.

Inzet van technologie
0de, 1e, 2e en 3e lijn

3. Elektronisch patiëntendossier en -portaal
Medische informatie overal en altijd beschikbaar voor patiënt en arts
Al in 2008 waren er plannen voor een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD), maar na verschillende
keren uitstel vond er geen landelijke doorgang plaats. Tegenstanders waren vooral bezorgd over de
bescherming van de privacy van de patiënten, en in samenhang daarmee de beveiliging van de gegevens.
Op dit moment organiseren veel zorginstellingen zelf de inrichting van een EPD systeem. De Nederlandse
Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) heeft in haar visie opgenomen dat in 2020 alle Nederlanders
digitale toegang moeten hebben tot hun medische gegevens. Het implementatieprogramma VIPP helpt
zorginstellingen met gegevensuitwisseling tussen medische professionals en de patiënt. Echter is er nog
veel ruimte voor verbetering van de huidige EPD-systemen. Zo kost registratie van patiëntgegevens veel
tijd en is het complex, waarbij slechts één op de drie artsen vindt dat deze registratietijd in verhouding
staat tot wat het oplevert.2 Er is behoefte aan de mogelijkheid om data op een gestandaardiseerde wijze
te verzamelen, op te slaan en te versturen. Dit maakt het bovendien mogelijk om systemen onderling
te koppelen. De diversiteit van bestaande systemen zorgt momenteel voor problemen omtrent het
uitwisselen van data tussen verschillende instellingen. Initiatieven zoals de ‘personal health train’, dat
zich richt op het beschikbaar maken van biomedisch data uit verschillende bronnen, zal de integratie
van deze systemen verder stimuleren.

Technische Geneeskunde in de praktijk
Ontwikkeling
• Ontwikkelen van een EPD voor zorginstellingen zowel in de cure als de care.
• Adviserende rol voor bedrijven om software ontwikkelingen te sturen gebruikmakend van klinisch
inzicht van technisch geneeskundige.
Introductie
• Adviserende rol met betrekking tot het inrichten van EPD systemen bij zorginstellingen.
Gebruik
• Dagelijks gebruik van EPD systemen binnen de patiëntenzorg
• Dagelijks gebruik van EPD systemen voor het verbeteren van de klinische praktijk of voor
dataverzameling en analyse voor wetenschappelijk onderzoek.
Evaluatie
• Wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit van EPD systemen, in het bijzonder of nieuwe
functionaliteiten leiden tot verbeterde klinische zorg.

2) Meer dan techniek. E-health monitor 2016. Nivel en Nictiz
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Wat is het?
Nieuwe ontwikkelingen en inzichten in de zorg
worden voor een belangrijk deel gedreven door
innovaties in de analyse van grote hoeveelheden
data. Deze ontwikkelingen passen in het
zogenaamde ‘big data’ raamwerk.
Big data refereert aan datasets die te
groot en te divers zijn om met reguliere
databasemanagementsystemen
te
onderhouden en te analyseren. Dit
komt onder andere door de hoeveelheid
beschikbare data, de snelheid waarmee
data wordt verzameld en de diversiteit
van data. Om relevante inzichten te
genereren uit de data zal er op een slimme
manier moeten worden geanalyseerd en
nieuwe methodes worden ontwikkeld.
Ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie
en ‘machine learning’ zullen bijdragen aan
het genereren van nieuwe inzichten in
reeds bestaande data. Daarnaast kunnen
computers assisteren in de diagnose en het
selecteren van optimale behandelplannen en
daarmee bijdragen aan het leveren van zorg
op maat voor de individuele patiënt.

Toekomstige ontwikkelingen
Het integreren en ontsluiten van data verzameld
door verschillende systemen. Hierbij is het van
belang dat relevante informatie uit de verschillende
systemen op eenzelfde manier worden vastgelegd
en bewaard.
Het verbeteren van de beschikbaarheid en
betrouwbaarheid van informatie afkomstig van
apparaten die data genereren, zoals ‘wearables’.
De beschikbaarheid van kunstmatige intelligentie
en machine learning algoritmen zal worden
vergroot. Daarnaast zal er voor een groot deel
ontwikkeling plaatsvinden met betrekking tot
algoritmen voor het analyseren van complexe
data, bijvoorbeeld ‘natural language processing’
voor het analyseren van geschreven data uit EPD.
Het introduceren van kunstmatige intelligentie
in het werkproces. Evaluatie huidige wet en
regelgeving omtrent verantwoordelijkheden en de
bescherming van privacy.

Inzet van technologie
0de, 1e, 2e en 3e lijn

4. Data-gedreven zorg
Slim gebruik van grote hoeveelheden data
Een computer die adviseert over de behandeling, het lijkt science-fiction. Toch hebben recentelijke
ontwikkelingen ons geleerd dat dit concept mogelijk dichterbij is dan we ons realiseren. Een van de
meest bekende voorbeelden is de ontwikkeling van de IBM Watson Oncology. Watson gebruikt grote
hoeveelheden data afkomstig uit verschillende bronnen om de medisch specialist te ondersteunen
in zijn besluitvormingsproces. De ontwikkeling van dergelijke systemen voor beslisondersteuning
benadrukken het belang van het op juiste wijze hanteren en analyseren van grote hoeveelheden data.
De hoeveelheid data in de zorg groeit exponentieel door de toenemende beschikbaarheid van mobiele
apparaten en digitalisatie van patiënten data. Deze data brengt unieke kansen voor het verbeteren van
de gezondheidszorg. Zo wordt het mogelijk om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van ziektes, en
om de effectiviteit van therapieën voor specifieke patiëntengroepen te analyseren. Daarnaast wordt
het mogelijk om in een vroeg stadium ziektes op sporen, zeldzame aandoeningen te identificeren en de
beste therapie voor individuele patiënten te bepalen.

Technische Geneeskunde in de praktijk
Ontwikkeling
• Advisering en sturing geven aan de ontwikkelingen van nieuwe software innovaties voor bijvoorbeeld
beslisondersteuning, zodat deze betere aansluiting vinden bij de kliniek
Validatie
• Bijdrage leveren aan het opzetten van methoden, testomgevingen en studies om software en
systemen te valideren
Introductie
• Identificeren van randvoorwaarden en eisen uit de kliniek omtrent de introductie van innovaties
gericht op ‘big data’ toepassingen.
Gebruik
• Het regelmatig onderhouden en bijstellen van computersystemen. De technisch geneeskundige
kan in een multidisciplinair team bijdragen aan het optimaal gebruik van dergelijke systemen in de
praktijk.
• Het daadwerkelijk gebruiken van dergelijke systemen in de eigen patiëntenpopulatie
Evaluatie
• Vaststellen van de effectiviteit en klinische meerwaarde (verbetering van diagnosestelling,
behandeling en kosteneffectiviteit) van nieuwe innovaties. functionaliteiten leiden tot verbeterde
klinische zorg.
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Inzet van technologie
0de, 1e, 2e en 3e lijn

5. Augmented en virtual reality
De medische wereld door een nieuwe bril
Wat is de werkelijkheid en hoe nemen wij deze waar? Het lijken filosofische gedachtegangen naar
analogie van de ideeënwereld van Plato, maar met de ontwikkeling van augmented en virtual reality is
het nu een actuele vraag. Met augmented en virtual reality kunnen respectievelijk virtuele elementen
aan de bestaande wereld zoals we deze waarnemen worden toegevoegd of wordt een gehele virtuele
wereld gesimuleerd. Sinds de jaren tachtig wordt er veel onderzoek gedaan naar deze technologieën.
De afgelopen jaren zijn deze ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. Applicaties binnen de
consumentenmarkt volgen elkaar snel op; de Google Glass in 2014, de wereldwijde rage van Pokemon
GO, de Microsoft Hololens, de HTC Vive en de Oculus Rift in 2016. Deze virtuele werelden maken steeds
meer onderdeel uit van onze samenleving en zullen ook in de medische wereld een belangrijke rol gaan
spelen.

Wat is het?
Augmented reality is het live toevoegen van virtuele
elementen aan het beeld van de werkelijkheid,
terwijl bij virtual reality de hele wereld virtueel is.
De toepassingen en ontwikkelingen binnen de
medische wereld zijn divers. Virtuele anatomische
modellen kunnen de snijzaalpractica deels
overnemen doordat de anatomie van het menselijke
lichaam laag voor laag bestudeerd kan worden.
De projectie van niet direct zichtbare weefsels
op de patiënt zoals bloedvaten, tumorweefsel en
botten lijken patiëntveiligheid en behandelsucces
te verhogen. Voornamelijk het technisch uitvoeren
van een behandeling, zoals tumorresectie of
biopsie, kan op deze wijze worden verbeterd. Bij
het projecteren en tegelijkertijd samenvoegen
van diverse beeldvormingstechnieken kan de
arts of de technisch geneeskundige zijn
blik op het (chirurgisch) werkgebied
houden in plaats van deze te moeten
verdelen over meer beeldschermen.
Daarnaast kan virtual reality worden
ingezet voor het bieden van realistische
trainingsomgevingen voor artsen, technisch
geneeskundigen, patiëntvoorlichting en
operatievoorbereiding, en voor bijvoorbeeld
de behandeling van angststoornissen.

Toekomstige ontwikkelingen
Het projecteren van niet direct zichtbare weefsels
op de patiënt zelf (bloedvaten tumorweefsel,
botweefsel) bijvoorbeeld bij operaties of injecties/
puncties.
Het verbeteren van patiëntvoorlichting met
visualisatie van het ziekteverloop en 3D visualisaties
van CT, MRI en US datasets om medische
afwijkingen inzichtelijk te maken.
Het
visualiseren
van
bewegingen
en/
of bewegingsdoelen ter bevordering van
functieherstel.
Het behandelen van patiënten met psychische
en psychiatrische problematiek
Het virtueel voorbereiden van de patiënt, dan
wel arts of technisch geneeskundige op medische
ingrepen.
Het gebruiken van een virtuele trainingsomgeving
(serious gaming) voor artsen, technisch
geneeskundigen.
Het gebruiken van een virtuele behandelomgeving
voor patiënten.

Technische Geneeskunde in de praktijk
Ontwikkeling
• Inventarisatie van benodigdheden en wensen uit de klinische praktijk voor het geven van sturing aan
deze ontwikkelingen, bijvoorbeeld augmented reality röntgendoorlichting op de operatiekamer en
de koppeling van deze technieken met medische navigatiesystemen
• Het zelf initiëren van gewenste ontwikkelingen vanuit de praktijk
Validatie
• Vaststellen van de klinische meerwaarde van deze systemen, onder andere de accuratesse van
chirurgische navigatie en de gebruiksvriendelijkheid van dergelijke systemen.
• Mede door het zelf te gebruiken bij eigen patiëntenpopulatie
Introductie
• Het inrichten van interventie en operatiekamers met nieuwe apparatuur voor virtual en augmented
reality toepassingen
• Voorlichting geven aan het medisch team met betrekking tot het gebruik van deze nieuwe
technologieën
• Zelf deze systemen introduceren in de eigen zorgpraktijk
Gebruik/Evaluatie
• Het zelfstandig gebruiken en ondersteunen van gebruik van virtual en augmented reality op de
operatiekamer.
• Het in een multidisciplinaire setting plannen en uitvoeren van een chirurgische procedure (evaluatie
klinische en technische haalbaarheid)
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Inzet van technologie
2e en 3e lijn

6. Medische beeldvorming en interventies
Zichtbaar betere uitkomsten
Sinds de introductie in 2010 is de Da Vinci-robot in Nederland bekritiseerd vanwege het ontbreken van
hoogwaardig bewijs voor effectiviteit, terwijl de kosten hoog zijn. Dit illustreert de complexiteit van het
introduceren van technisch hoogwaardige oplossingen in de kliniek. Eén van de oorzaken is dat juiste
competenties voor adequaat gebruik geen regulier onderdeel zijn van de medische opleidingen. Veel
technologische ontwikkelingen in de zorg zijn gericht op verbeteren van diagnostiek en behandeling
van ziektes. Behandelingen worden minder invasief, nauwkeuriger en meer op maat geleverd. Ziektes
kunnen vroeger worden opgespoord en diagnoses nauwkeuriger gesteld. Het resultaat is dat patiënten
sneller herstellen, er minder behandelcomplicaties zijn en inoperabele patiënten toch een behandeling
aangeboden kunnen krijgen.
Wat is het?
Een medische interventie is het ingrijpen op processen in het menselijk lichaam door middel van
weefselmanipulatie of stimulatie, het toedienen van medicijnen of het beïnvloeden van gedrag. Er zijn
veel ontwikkelingen op het gebied van medische interventies, zoals ontwikkelingen op het gebied van
chirurgie (onder andere laparoscopische technieken en robotchirurgie) en percutane interventies
die worden uitgevoerd door de interventieradiologie. Zo is het mogelijk om via de liesslagader
een hartklep te vervangen en heeft de hartkatheterisatie gezamenlijk met coronair angioplastiek
(dotteren en stentplaatsing) het aantal open hart operaties sterk doen verminderen. Ontwikkelingen
op het gebied van medische interventies gaan hand in hand met ontwikkelingen in de medische
beeldvorming. Medische beeldvorming is het non-invasief karakteriseren en afbeelden van weefsel
door middel van elektromagnetische straling of geluidsgolven. Ondersteuning van de behandeling met
beeldgeleide navigatie maken het uitvoeren van de ingreep nauwkeuriger en veiliger. Daarnaast kan de
behandeleffectiviteit in een vroeg stadium gemeten worden door middel van medische beeldvorming.
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Toekomstige ontwikkelingen
Het verschuiven van traditionele
chirurgische
ingrepen
naar
de laparoscopische en robotgestuurde interventies. Steeds meer
behandelingen vinden plaats op
gespecialiseerde katheterisatiekamers.
Het verschuiven van indicatiestelling
en groei van zorgvraag door ontwikkeling
van nieuwe procedures, zoals percutane
aortaklepvervangingen,
chemoen
radioembolisaties, en nieuwe behandelmogelijkheden
voor inoperabele patiënten.
Bij minimaal-invasieve chirurgie wordt de
medische beeldvorming in toenemende mate
belangrijk. Het verbeteren van de beeldvorming
en het combineren van verschillende technieken
zorgt dat de behandelaar tijdens de planning en
behandeling beter kan worden ondersteund
Toename van gebruik van medische beeldvorming
voor het vroegtijdig meten van behandeleffectiviteit
in de klinische praktijk. Automatisering van
beeldanalyses zullen bijdragen aan integratie van
beeldvorming voor dergelijke doeleinden.

Het gebruiken van additive manufacturing
technieken (zoals 3D printen) voor het maken
van patiënt specifieke implantaten en zaagmallen
tijdens de chirurgie.
Het gebruiken van hologrammen en andere
geavanceerde
visualisatietechnieken
om
procedures en aandoeningen aan de patiënt uit te
leggen in de spreekkamer.
Het koppelen van virtual en augmented reality
technieken voor navigatiedoeleinden tijdens de
interventie.

Technische Geneeskunde in de praktijk
Ontwikkeling
• Ontwikkelen van nieuwe behandelingen en instrumentaria op het gebied van chirurgie en percutane
interventies
• Bedenken van oplossingen voor klinische problemen door verschillende technologieën met elkaar
te combineren
Validatie
• Testen van nieuw ontwikkelde apparatuur en protocollen op effectiviteit en patiëntveiligheid
Introductie
• Ontwerpen en inrichten van nieuwe operatiekamers met state-of-the-art technologie.
Gebruik
• Zelfstandig uitvoeren van interventies met behulp van complexe technologie.
• Bijdragen aan operatieplanning in multidisciplinaire setting.
• Het toepassen van ontwikkelde oplossingen voor het adequaat gebruik van medische beeldvorming
• Uitvoeren van behandelingen die plaatsvinden in de nieuwe operatiekamers
Evaluatie
• Evalueren en monitoren van de veiligheid van interventieprocedures
• Onderzoek naar de meerwaarde van nieuwe technologische toepassingen ten opzichte van de
bestaande situatie.
• Bepalen van de kosteneffectiviteit van nieuwe technologie voor chirurgische toepassingen.
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Toekomstige rol van de technisch geneeskundige
Dit visiedocument schetst een beeld dat de gezondheidszorg een dynamisch veld is dat zich snel
ontwikkelt. De technisch geneeskundige heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling, validatie, begeleiding
en (zelfstandig) gebruik van deze ontwikkelingen. De beschreven innovaties zullen uiteindelijk moeten
bijdragen aan een directe verbetering voor de individuele patiënt.
Ontwikkeling en validatie
Veilige en doelmatige inzet van technologie is een belangrijk thema om de huidige kostenstijgingen
in de gezondheidszorg te beperken. In deze setting zal de technisch geneeskundige een belangrijke
adviserende rol hebben naar zorgverzekeraars en gezondheidsorganisaties met betrekking tot de inzet
van technologie. Daarnaast kan de technisch geneeskundige vanuit het perspectief van de patiënt
technologie ontwikkelen en valideren in de klinische praktijk. Hiermee wordt de kwaliteit van het gebruik
van de technologie gewaarborgd en innovatie gestimuleerd.
In de patiëntenzorg
Een van de rollen van de technisch geneeskundige is het veilig en doelmatig toepassen van medische
technologie. Met de medische en technische kennis is de technisch geneeskundige leidend in
de indicatiestelling voor het gebruik van een technologie en faciliterend in de toepassing van die
technologie als onderdeel van een behandeling. Dit is conform de wet BIG, waarin staat dat de technisch
geneeskundige bekwaam is voor het doen van een anamnese, het stellen van een diagnose, het doen
van aanvullend onderzoek en het uitvoeren van de therapie.3
Organisatie
Naast klinische werkzaamheden heeft de technisch geneeskundige een belangrijk rol in de ontwikkelingen
omtrent de organisatie van de zorg. Hierbij zorgt de technische geneeskundige voor een verbinding
tussen verschillende ketenpartners, zowel op het niveau van de patiënt als op organisatieniveau. Hierbij
kan gedacht worden aan integratie van informatie en datastromen die belangrijk zijn voor medische
besluitvorming, en de optimale inzet van diagnostische tests en monitoring applicaties. Eveneens heeft
de technisch geneeskundige inzicht in het gebruik van ziekenhuisinformatiesystemen en de koppeling
van informatie uit het elektronisch patiënten dossier met andere relevante data, zoals afkomstig van
medische beeldvorming. Dit heeft tot gevolg dat een belangrijke bijdrage geleverd kan worden aan
het verder personaliseren van de gezondheidszorg door betere diagnosestelling en selectie van een
optimale behandeling voor de individuele patiënt.
Mede door het relatief korte bestaan van het beroep blijft de inbedding en het evalueren van de
doelmatigheid van de technisch geneeskundige een belangrijke doelstelling. Het is van belang om
verdere positionering van het beroep in het ziekenhuissysteem te faciliteren. De NVvTG is hiervoor
samenwerkingen aangegaan met verscheidene branchepartijen zoals de NZa, VWS, NFU, FMS, de LAD
en De Jonge Specialist.
Wij slaan graag de handen ineen om toekomstige technologische innovaties een stap verder te brengen
en zo de patiënt de meest optimale zorg te kunnen bieden.
3) http://www.nvvtg.nl/technische-geneeskunde/wet-big/
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Werkgroep - de nieuwe zorg
Sophie van Baalen – Promovendus philosophy of science in practice,
Universiteit Twente, Enschede
“De medische praktijk draait in de eerste plaats om mensen. De kunst van innovatie
in de zorg is om technologie zo in te zetten dat dit werk wordt ondersteund en
verbeterd zonder het menselijke karakter uit het oog te verliezen.”

“Wat zou het fantastisch zijn als zorgverleners meer tijd hebben voor een goed
gesprek met de patiënt omdat de administratie met 1 klink op de knop wordt
afgehandeld. Telemonitoring, een geïntegreerd EPD en data-gedreven zorg zijn
hiervoor belangrijke ontwikkelingen.”

Martine Breteler – Promovendus Anesthesiologie, Universitair Medisch Centrum
Utrecht, Utrecht en Product Researcher FocusCura, Driebergen-Rijsenburg.

Willem Grootjans – Coördinator imaging services group, afdeling radiologie,
Leids Universitair Medisch Centrum.

“Het op afstand in de gaten houden van de vitale functies en gesteldheid van de
patiënt gaat meerwaarde geven voor de patiëntenzorg. Ik verwacht dat we in de
toekomst in staat zullen zijn om middels slimme data-analyse goed onderbouwde
beslissingen te kunnen maken”

“Geautomatiseerde integratie en analyse van grote hoeveelheden medische
informatie is een belangrijke sleutel voor de verbetering van patiëntenzorg. Het
klaarmaken van de huidige ICT infrastructuren binnen ziekenhuizen voor deze
informatiestromen vormt hierbij een belangrijke uitdaging voor de nabije toekomst”

Janita Dekker – Projectmedewerker Radiotherapie, Instituut Verbeeten, Tilburg

Marjon Stijntjes – Postdoc afdeling revalidatiegeneeskunde, Leids Universitair
Medisch Centrum en coördinator opleiding Klinische Technologie, Technische
Universiteit Delft.

“Het is belangrijk dat de klinische relevantie van nieuwe medische technologieën op
waarde geschat wordt, zodat alleen de voor de patiënt relevante technologische
oplossingen worden geïmplementeerd”

Joris van Dijk – Postdoc & project manager, afdeling nucleaire geneeskunde en
Isala Academie, Isala, Zwolle
“Hopelijk kunnen we snel (thuis)monitoring en data science inzetten in de zorg.
Hierdoor kunnen we patiënt-specifiekere zorg leveren en onnodige diagnostiek en
behandelingen voorkomen. Dit zal niet alleen de kwaliteit ten goede komen, het kan
zelfs leiden tot lagere zorgkosten.”
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Petra Gooskens – Innovatie adviseur, Academisch Medisch Centrum,
Amsterdam

“Inzicht in verouderingsprocessen zal belangrijk zijn om de kwaliteit van leven
met de toenemende levensverwachting te kunnen behouden. Zelfmonitoring en de
analyse van grote hoeveelheden data zullen hierin een belangrijke rol spelen.”

Thomas Vijn – Promovendus Welearn, Radboud Universitair Medisch Centrum,
Nijmegen
“Naast technologische innovatie is het mijns inziens relevant dat ook nontechnologische innovatie, zoals het bevorderen van volwaardige patiënten
participatie en het integreren van zorgpraktijk en vormen van (para-)medisch
onderwijs, wordt toegepast om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren.”
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