
VOOROP IN VERNIEUWING  TEKST: MICHEL VAN DIJK - FOTOGRAFIE: SUZANNE VAN DE KERK

Hoe de kloof te dichten tussen dokter en techniek

‘Maak tijd en geld  
vrij voor innovatie’

Psychiater in opleiding Alexej Kuiper is vanuit de commissie Medisch Specialist 2025 

ambassadeur voor het thema Voorop in Vernieuwing. ‘Innovatieve ontwikkelingen gaan de 

gezondheidszorg de komende jaren drastisch veranderen.’

Robotica, virtual reality, smartphones, 
e-health, big data, farmacologie: de lijst 
innovaties die op de medisch specialist 
afkomen is onuitputtelijk. En ze gaan 
het landschap van de gezondheidszorg 

de komende jaren drastisch veranderen. Daarvan is 
Alexej Kuiper, aios psychiatrie bij het LUMC en Arkin, 
overtuigd. ‘Toch heeft het merendeel van de medisch 
specialisten nog maar nauwelijks aandacht voor alle 
technologische ontwikkelingen.’ Dat leidt tot een kloof 
tussen productontwikkelaars enerzijds, onder meer 
vanuit bedrijven zoals Apple en Philips, en zorgverleners 
anderzijds. ‘Veelbelovende ontwikkelingen worden 
daardoor niet of op een verkeerde manier toegepast.’

Estland
Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is daarvan 
een goed voorbeeld. Kuiper: ‘Veel ziekenhuizen 
hebben dat zelfstandig ingevoerd, vaak met een 
eigen softwareprogramma. Dat heeft lokaal werkende 
systemen opgeleverd die niet met elkaar communiceren. 
Patiënt en zorgverlener zijn daar de dupe van.’ Toch 
kan het ook anders. ‘In Estland, een van de drie 
Baltische staten, functioneert het landelijk EPD op een 
veilige manier, precies zoals de commissie Medisch 
Specialist 2025 het voor ogen heeft. De patiënt heeft 
een pasje, vergelijkbaar met een betaalpas. Daarmee 
kan hij zorgverleners, van fysiotherapeut tot huisarts 
en medisch specialist, toegang geven tot zijn dossier. 
Zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis kunnen er 
gebruik van maken.’

Het mes snijdt daarmee aan twee kanten, legt Kuiper 
uit. ‘Voor de patiënt is het winst dat de zorgverlener die 
hem behandelt, op de hoogte is van al zijn medische 
informatie. Wat is de medische voorgeschiedenis van 

de patiënt, welke medicatie gebruikt hij, is hij wellicht 
allergisch? Een compleet verhaal dus, zodat de patiënt 
beter geholpen kan worden. Bovendien levert het de 
zorgverlener tijdwinst én overzicht op. Het kost mij vaak 
dagen om patiëntenstatussen uit te pluizen. En dan nóg 
mis ik vaak informatie. Zo kun je geen optimale zorg 
leveren.’

Inspirerende voorbeelden
Estland kan als inspirerend voorbeeld dienen voor de 
Nederlandse zorgverleners. En je laten inspireren door 
goede voorbeelden, dat is een van de aanbevelingen 
uit het visiedocument Medisch Specialist 2025. Kuiper: 
‘Het document wil zelf ook zo’n inspiratiebron zijn. 
We zeggen niet hoe je innovatie op de werkvloer 
moet vormgeven, we bieden geen recept dat je kunt 
opvolgen. Dat kan ook niet. Maar we zeggen wel: 
praat erover met elkaar, laat je inspireren, zoek goede 
voorbeelden. En stel jezelf vooral de vraag: wat ga jij 
eraan doen?’

Dat lukt het beste in een afdelings- of ziekenhuiscultuur 
die daarvoor open staat. ‘Het valt mij op dat er 
maar enkele ziekenhuizen zijn die aandacht hebben 
voor innovatie’, vertelt Kuiper. ‘Ik zie daar bevlogen 
leidinggevenden werken die erin geloven om in 
innovatie te investeren. Zij inspireren vervolgens andere 
medewerkers om eveneens dat pad te bewandelen.’ 

Ja, innovatie krijgt sneller een uitwerking in ziekenhuizen 
die ervoor openstaan. ‘Dat zijn de ziekenhuizen waar 
er ook tijd en geld voor wordt vrijgemaakt. Als je de 
hele dag patiënten ziet en de administratie moet doen, 
komt innovatie niet van de grond. Geef medewerkers 
de ruimte. Geef ze bijvoorbeeld een dagdeel per week 
om aan innovatieve projecten te werken. Start een hub, 
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breng ze in contact met technologische universiteiten 
en maak er geld voor vrij. Bedrijven als Google 
besteden een vast percentage van hun budget aan 
innovatie. Dat kunnen wij ook doen.’

Innovatiemanager
Wat daarbij kan helpen is om per afdeling of ziekenhuis 
een innovatiemanager aan te wijzen, iemand die 
met kennis en enthousiasme ontwikkelingen volgt 
en contacten heeft in het bedrijfsleven. ‘In de 
toekomstvisie noemen we dat een Chief Medical 
Information Officer. Dat is een functionaris, liefst 
een medisch specialist of technisch geneeskundige, 
die aanspreekpunt is voor collega’s met innovatieve 
ideeën. Hij of zij kan meedenken, adviezen geven, 
verbinden met ontwikkelaars, noem maar op.’ 

Nu gebeurt het regelmatig dat goede ideeën vastlopen 
omdat er geen innovatiecultuur is in een afdeling of 
ziekenhuis. Hij geeft een voorbeeld: ‘Een collega-
psychiater die vaak goede ideeën had over verbete-
ringen voor de afdeling kon daarmee bij niemand 
terecht. De afdelingsmanager verwees naar de raad 
van bestuur, die verwees weer naar anderen, enzovoort. 
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Psychiater in opleiding Alexej Kuiper:

‘Als je de hele dag 
patiënten ziet en 
administratie doet, 
komt innovatie niet 
van de grond’
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Uiteindelijk gaf ze het op. Ze richt zicht nu alleen nog op 
haar standaardtaken. Daar wordt zij niet gelukkiger van, 
en haar werkgever loopt waardevolle ideeën mis. Een 
innovatiemanager had haar kunnen helpen. Die collega 
is geen uitzondering. Een innovatiecultuur is belangrijk: 
het zou goed zijn als ziekenhuizen straks net zoveel 
waarde hechten aan het werken aan innovatieve 
ontwikkelingen als nu al aan de wetenschapscultuur, het 
doen van wetenschappelijk onderzoek.’

E-community
Ook in de spreekkamer is dat nodig. ‘Patiënten komen 
steeds vaker met vragen over innovaties waarover ze 
gehoord hebben. Ze willen weten of die baat kunnen 
hebben bij hun eigen behandeling. Medisch specialisten 
moeten daarop gedegen antwoord kunnen geven. 
Zodat patiënten geholpen worden bij hun beslissing: 
dit wil ik wel, dat wil ik niet.’ E-health gaat daarbij een 
belangrijke rol spelen, denkt Kuiper. ‘Ik voorzie een 
ecommunity waarbij de patiënt betrouwbare informatie 
kan vinden over zijn aandoening en goed overzicht 
heeft over welke zorgverleners een rol spelen bij zijn 
zorg. Dokter en patiënt beslissen vervolgens samen 
over de beste behandeling. Die aanpak sluit aan bij 
netwerkgeneeskunde, een van de drie andere pijlers uit 
het visiedocument. De patiënt staat daarbij centraal in 
een netwerk van zorgverleners.’

Daarnaast bevordert de ecommunity de 
zelfredzaamheid van de patiënt, vervolgt Kuiper. 
‘Patiënten krijgen meer handvatten over wat ze zelf 
kunnen doen om hun gezondheid te bevorderen. 
Thuisarts.nl vormt daarvan nu al een mooi voorbeeld. 
Als mensen meer gebruik maken van betrouwbare 
online informatiebronnen, gaan ze minder snel naar 
de dokter.’ Ook verwacht Kuiper dat de medisch-
specialistische zorg zich gaat verplaatsen van het 
ziekenhuis naar bijvoorbeeld de huisartsenpraktijk 
of zelfs bij de patiënt thuis. ‘Waarom zou je voor 
een policontact met de medisch specialist naar het 
ziekenhuis moeten, als je dat gesprek ook vanachter een 
videoscherm of hologram kunt voeren? Patiënten zijn 
vaak veel reistijd kwijt om naar het ziekenhuis te komen. 
Dat hoeft straks niet meer.’

Opleidingsprofiel
Ook in de opleiding, zowel voor basisarts als medisch 
specialist, is meer aandacht gewenst voor innovatie, 
stelt de commissie Medisch Specialist 2025. ‘Juist in 
de huidige opleidingen kan dat goed, omdat er steeds 
meer ruimte is voor individuele opleidingsprofielen voor 
artsen in opleiding. Wie interesse en voldoende talent 
heeft, moet kunnen kiezen om zich verder te ontplooien 
met een opleidingsprofiel op het domein innovatie.’

Zijn eigen interesse in innovatie is groot. Kuiper is 
voorzitter van het Platform Toekomst & Innovatie van 
De Jonge Specialist. En hij is een van de bedenkers van 
de Psycholance, een ambulance voor het vervoer van 
psychiatrische patiënten. ‘Het stoorde me dat verwarde 
mensen urenlang in een ziekenhuis of politiecel moesten 
wachten op vervoer. Bovendien zijn politiemensen 
en ambulancepersoneel onvoldoende geschoold in 
de omgang van deze patiënten. De Psycholance is 
daarom een uitkomst. Maar toen ik het idee had, riep 
iedereen: dat kan niet. Ik heb ervan geleerd dat je 
niet moet opgeven, maar geleerd om door te gaan én 
bondgenoten te zoeken. Als het op de ene manier niet 
lukt, probeer je het op een andere manier. Net zolang 
tot het wel werkt. Ook dat is innovatie.’ 

‘Je moet gedegen 
antwoord kunnen geven 
op vragen van patiënten 
over innovaties’


