
Digitale transformatie in de zorg is meer dan 
technologie alleen. Ann Ouvry, directeur D&A,  
neemt u mee, langs drie golven van digitale 
transformatie in de zorg. Met als grote uitdaging 
het delen van informatie met respect voor privacy. 
Zij plaatst ontwikkelingen zoals het digitaliseren 
van organisatie- en zorgprocessen, netwerkzorg, 
patiëntparticipatie en het leveren van digitale 
gezondheidsdiensten in perspectief en geeft duiding. 

Enabling seamless care. Aan de ene kant zien 
we geweldige artsen, eersteklas onderzoek, 
hoogwaardige technologie, en geavanceerde 
gezondheidsinstellingen die zorg verlenen bij de 
meest uitdagende omstandigheden en procedures. 
Aan de andere kant zijn er nog altijd barrières die 
voorkomen dat patiënten gepersonaliseerde, efficiënte 
zorg krijgen. Hoe kunnen we de bestaande obstakels 
overwinnen en baanbrekende innovaties creëren? 
Frans van Houten, CEO van Philips, deelt zijn visie op 
de gezondheidszorg met u.
 
Innovatie kan een oplossing bieden voor schaarste 
in de zorg. Door patiëntdata slimmer te gebruiken, 
kan tijd en geld worden bespaard en kunnen patiënten 
beter behandeld worden. Een voorbeeld hiervan is 
het voorkomen van dubbeldiagnostiek door het delen 
van beelden en andere klinische data. Forcare laat u 
inspirerende, concrete voorbeelden zien van uitwisseling 

binnen én tussen regio’s in Nederland. Ook zal onze 
klant Rio Grande Valley Health Information Exchange uit 
Texas u tonen met welke innovaties zij in de Verenigde 
Staten de zorg voor hun patiënten verbeteren.  

Regionale zorg in het hart van de Bernhoven-
strategie. Bernhoven Ziekenhuis zit middenin de 
transformatie richting een regionaal zorgnetwerk. Met 
een populatie van 300.000 burgers in de regio is dit 
zorgnetwerk cruciaal gebleken: substitutie en zorg 
op de juiste plek worden mogelijk dankzij intensieve 
samenwerking met de eerstelijn en ketenpartners. Als 
algemeen directeur van Bernhoven neemt Geert van 
den Enden ons mee in de strategie van het ziekenhuis 
waarin het PGO en een schaalbare IT-infrastructuur 
een belangrijke rol spelen.

Kansrijke zorgnetwerken, succesfactoren van 
duurzame netwerkwaarde. In de Nederlandse 
zorg is er een toenemend belang van samenwerken 
in allianties en netwerken. Wat is samenwerking in 
essentie en wat maakt het vaak zo ingewikkeld? Wilfrid 
Opheij, bestuursadviseur en partner Common Ey, zal 
niet ingaan op de ICT problematiek bij samenwerken, 
maar wel de bestuurlijke complexiteit belichten. En 
vooral de condities voor succesvolle samenwerking. 
Na zijn presentatie weet u meer over het ‘vermogen 
tot verbinden’ en hoe u samenwerkingsverbanden 
kansrijker kunt maken.

D&A, Forcare en Philips VitalHealth organiseren tijdens HIMSS op woensdag 13 februari 
gezamenlijk een boeiend ochtendprogramma voor de HIMSS Dutch Community.

Partnersessie Innovatie in de zorg



09.05 - 09.30
Digitale transformatie in de zorg is meer dan technologie alleen
Ann Ouvry, directeur D&A Medical Group
 
09.30 - 09.50 
Enabling seamless care
Frans van Houten, CEO Philips

09.50 - 10.30 
Innovatie kan een oplossing bieden voor schaarste in de zorg
Forcare, in samenwerking met Rio Grande Valley Health Information Exchange, Texas

 

 Pauze

10.45 - 11.25 
Regionale zorg in het hart van de Bernhoven-strategie
Geert van den Enden, algemeen directeur Bernhoven

11.25 - 12.00 
Kansrijke zorgnetwerken, succesfactoren van duurzame netwerkwaarde
Wilfrid Opheij, bestuursadviseur en partner Common Eye

Programma
woensdag 13 februari 9.00 – 12.00 uur
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