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“Als je nergens aan begint, 
zijn de gevolgen niet te 

overzien”

“D'n intelligenten twiefelt an zichzelf 
en d'n dommen hef altied geliek.”
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The rise of the useless class
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Welke latente 
behoeften en fricties 
komen in je op?





Singularity





2.730.000.000 liter
54.600.000.000 druppels.





Radio Kootwijk.

Kosten: 33 gulden (nu 280 euro) voor 3 minuten





Van high end 
medical device 

naar een 
consumenten 

product





Moonshot team



Moonshot team



Innovatieremmers

• Bestaande belangen

• Angst

• Sociale aspecten

• Wetgeving
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Future of healthcare







Trends in de zorg





Zorg wordt onafhankelijk van 
tijd en plaats Lucien Engelen, 2016



Zorg wordt software

















$B 531 omzet



Persoonlijke Gezondheids Omgeving





Digitale Medische 
Service Centra

• naast. je

• zcn.nl

• dezorgcentrale.nl



Bereikbaarheid 
zorg
• Norm huisartsen 2013

• 6 uur per dag bereikbaar

• Binnen 10 minuten opnemen.

• Norm van NL burgers volgens NIVEL

• Slechts 11 % vindt 2 minuten 
wachten acceptabel.





Integrale 
digitale zorg
• Ontwikkelen 

zorginnovaties en schalen 
deze op.

• Zorgnetwerken

• E-Health op basis van 
MedMij





Positieve 
gezondheid



Voorbeelden van Consumerization of healthcare







Zelf meten



Taxibedrijven in Health?



Uber van de zorg?
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Klantfricties zoveel mogelijk

• Schrijf de fricties die in je op kwamen op een post-it.

• Welke fricties kun je nog meer verzinnen?

• Minstens vijf fricties per persoon.

• Plak ze op de flip-over van je groep.

012345678910



Klantfricties Yes and…

• Bespreek alle post-its met je groepje.

• Laat je inspireren door je groepje.

• Komen er nieuwe fricties in je op, plak ze erbij.

• Kun je post-its samenvatten en groeperen?

012345678910



Klantfricties kiezen

• Je mag per persoon drie streepjes zetten op een post-it

• Zet één of meer streepjes op de belangrijkste frictie volgens jou.

• Rangschik de post-its op basis van de meeste streepjes.

• Maak een top-3

• Kies in overleg met je groepje een frictie uit de top 3

012345678910
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Potentiele 
oplossingen.
• Welke oplossingen kun je verzinnen?

• Alles mag. Alles kan. Er zijn geen 
grenzen.

• Denk niet aan haalbaarheid.

• Zoveel mogelijk.



Idee! Een onzichtbare TV!







People: wie is je stakeholder?



Kan het anders?



Proces: kan het eenvoudiger?



AI & 
conversational

eHealth, PGO 
& IoT

onDemand & 
Realtime

Robotics

Blockchain Gamification
Machine learning
Data Exploration

NanoTech

Relevante technologische trends



Artificial Intelligence and conversational





Artificial intelligence (AI)

Onderdeel van de computerwetenschappen
dat als doel heeft intelligente machines te

creëren, die werken en reageren als mensen. 

• Natural Language Processing
• Machine Learning
• Speech recognition
• Sound recognition
• Pattern recognition
• Computer vision



Rekenkracht 
en data 

maken het 
verschil





Infobesitas Elke 30 sec. nieuw artikel op 
PubMed/Medline

• Medische informatie verdubbelt elke 5 jaar.
• Rond 2020 elk kwartaal en verdubbeling
• 80% van de data is ongestructureerd
• 80% van de zorgprofessionals besteedt ten 

hoogste 5 uur/maand om bij te blijven.
• Slechts 55% van de kennis is evidence based. veel 

diagnoses zijn niet correct of incompleet .



Dokters werken 
samen met AI.

5 miljoen dokters 
nodig om gebrek 

aan zorg 
wereldwijd op te 

lossen.





Geen kassa nodig



By 2020, customers will manage 85% 
of their relationship with the enterprise 
without interacting with a human      

Source: Gartner 
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Improvisatie

• Twee woorden

• Er was eens…



Oplossing zoveel mogelijk

• Schrijf de oplossingen die in je op kwamen op een post-it.

• Minstens vijf oplossingen per persoon.

• Plak ze op de flip-over van je groep.

012345678910



Oplossingen

• Bespreek alle post-its met je groepje.

• Laat je inspireren door je groepje.

• Komen er nieuwe oplossingen in je op, plak ze erbij.

• Kun je post-its samenvatten en groeperen?

012345678910



Oplossingen kiezen

• Welke oplossing levert het snelst de meeste waarde voor je 
stakeholder(s)?

• Je mag per persoon drie streepjes zetten op een post-it

• Zet één of meer streepjes op de beste oplossing volgens jou.

• Rangschik de post-its op basis van de meeste streepjes.

• Maak een top-3

• Kies in overleg met je groepje een oplossing

012345678910



Innoveren



Dank voor 
jullie 
aandacht.


