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DigitaleZorg met AI isbreed beschikbaar en vormt een middel  
om de uitdagingen in het zorgstelselhet hoofd te bieden

800 Digitale Zorg toepassingengeïdentificeerd

400 AItoepassingen onderzocht

111 AI toepassingen verdiependonderzocht

UitdagingenZorgstelsel:

Bron: Inventarisatie AI in gezondheid en zorg in Nederland, KPMG, 09-2020 5

- Betaalbaarheid vanzorg

- Beschikbaarheid personeel

- Verhoogde complexiteit inuitvoering

https://www.datavoorgezondheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/24/resultaten-inventarisatie-ai-in-gezondheid-en-zorg-bekend


Maar de businesscasevoor toepassing van DigitaleZorg en  
AI is niet eenvoudig

DigitaleZorgen AI zijn beschikbaar vooralle fasenvanhet zorgtraject

Bron: Inventarisatie AI in gezondheid en zorg in Nederland, KPMG, 09-2020 6

Slechts18% vande AI toepassingenkenteengevalideerdebusinesscase

https://www.datavoorgezondheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/24/resultaten-inventarisatie-ai-in-gezondheid-en-zorg-bekend
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Wat zijn voor jullie de meest sprekende  
voorbeeldenvanAI in deZorg?

1
0

Welke complicaties ervaren jullie bij het opstellen  
van een BusinessCase?



Het Kenniscentrum Digitale Zorg heeft tot doel  
Duurzame DigitaleZorg te identificeren en daarmee  

opschaling te versnellen

1
1



In scope zijn commercieel beschikbare productendie
ondersteuning in het directezorgproces leveren

In Scope

• Monitoring chronische zorg

• Diagnostiek (eg Skinvision)

• Beslisondersteuning(eg therapieselectie, samenbeslissen)

• Faciliteren van consult (eg beeldbellen)

• Toepassingen voor in een PGO

• Digitale therapie (eg GGZ, ...) > met zorginhoud

• Geïndiceerde preventie (voorkomen dat beginnendeklachten  
verergeren tot een aandoening)

• Zorggerelateerde preventie (voorkomt dat eenbestaande
aandoening leidt tot complicaties)

Buiten Scope

• Zorglogistiek (eg capaciteitsmanagement, ok  

planning, resource optimalisatie)

In Scope

• Commercieel beschikbare producten

BuitenScope

• Producten in onderzoeksfase, passend binnen geldende kaders

• Producten in onderzoeksfase, met impact op geldende kaders

Ontwikkelstatusvandigitalezorgtoepassingen Aandachtsgebied van digitalezorg toepassingen



Toelichtingproces

Trechter-werkwijze met verschillende fasen

• 1e fase: KC Digitale Zorg: gezamenlijk enuniform  

toetsen (onderzoek) nieuw digitaal aanbod aan  

leidraad

• 2e fase: individueel experimenteren doorverzekeraars

(ontwikkeling/pilot)

• 3e fase: in ZN verband schalen (opschaling) vangood  

practices aan de hand van hetraamwerk

Met oog voor de regionale verschillen en context

Fase 0: Idee en ontwikkelingsfase (eventueelZV)

Fase1:
Onderzoeksfase

Fase2:

ZV Individueel  
experimenteren

Fase 3:  
Gezamenlijke  
beoordeling

Fase 4:  
Opschalen  
(individuele  

verzekeraars)



Toetsing in Fase 1 vindt plaats via eengespecificeerde  
vragenlijst
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1.Algemene informatie overde applicatie en de toetser

2.Inschatten risico

3. Eindgebruiker

4.Algoritmes en kunstmatigeintelligentie

5.Validatie

6.Kwaliteit& betaalbaarheidvan zorg

7. Data- enbeveiligingsaspecten

8.Privacy aspecten

9.Wet enregelgeving

10.Certificering

11.Financiering

12.Organisatie impact



Welke elementen zien jullie nog meer die relevant  
zijn in dezefase?
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Welke elementen zouden jullie in een kwanitatieve  
business case (waardemodel) stoppen?
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Idem voor de kwalitatievebusiness case?



Succesvolle toepassing van DigitaleZorg vraagt om  
herontwerp van hetzorgproces

AI
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Kwantitatieve componenten

Vermindering zorgkosten: Polikliniekbezoeken  

Verhoging zorgkosten ivm kosten  

sensortechnologie

Verhogingorganisatiekosten ivm uitvoeren  

datagedreven analyse

Time In Range(ipv HBA1C)  

Mate vancomplicaties

PROMS

Is het voor iedere populatie bruikbaar?
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Om de hoofdvragen van de business case tebeantwoorden moet  
rekening gehouden worden hetinformatieveiligheid en privacy

Is de zorginnovatie klinischeffectief?

Welkekostenimpactheeftde  

zorginnovatie in deketen?
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Link naar de video: Carefor Data: Privacy door Multi-Party Computation -YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=4-izCxI5WRc


Welke  
databronnen zouje  
kunnen gebruiken  
om een dergelijke  
business case te  

meten?
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