
Bestuurscongres Stichting RijnmondNet 
 
De regio werkt! 
 
Onder het thema ‘De regio werkt!’ vond 
woensdag 27 november 2019 het 
bestuurscongres van Stichting RijnmondNet 
plaats. Ruim zestig genodigden waren 
aanwezig bij het sfeervolle Zalmhuis in Capelle 
aan den IJssel voor een bijeenkomst die in het 
teken stond van het bevorderen van 
kennisdeling voor digitale uitwisseling van 
medische gegevens in de regio. Beleid en 
inspiratie stonden centraal, maar ook 
netwerkvorming en prikkelende stellingen 
tijdens een afwisselend programma. Als dagvoorzitter was oud-schaatser Ben van der Burg aanwezig, 
momenteel commercieel directeur van Triple dat digitale innovaties in de markt zet. 
 
De sprekers: 
 

Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS, hield 
een warm pleidooi voor de noodzaak van regionale samenwerking om 
digitale uitwisseling van gegevens in de medische sector tot een 
succes te maken. “Dit is het belangrijkste project in de zorg. In de regio 
gebeurt het”, benadrukte Gerritsen. “Nederland heeft een van de beste 
zorgsystemen ter wereld, maar er dreigt wel een rampscenario. De 
zorguitgaven vliegen omhoog, terwijl de arbeidsmarkt steeds krapper 
wordt.” Gerritsen ziet een toekomst waarin de juiste zorg op de juiste 
plek plaatsvindt. “Het gesprek bij de specialist kan ook online thuis, 
zonder files en wachttijden. De technologie is er en visie is ook niet het 
probleem.” Maar het implementeren en opschalen van technologie lukt 
nog niet goed volgens Gerritsen. “De ‘sense of urgency’ voelen we 
kennelijk wel als het om ons klimaat gaat, maar niet in de medische 
sector.” Hij complimenteerde RijnmondNet met het XDS-netwerk in de 
regio. “Innoveren lukt alleen als de infrastructuur op orde is. De RSO’s 
zijn daarin belangrijk. Dat bewijs wordt hier geleverd.” 

 
Jari Renko, CTO van Apotti, was uit Finland overgekomen om een succesvol project over 
elektronische uitwisseling van sociale- en medische zorggegevens in de regio Helsinki toe te lichten. 
Eén van de doelstellingen was om de jaarlijkse 
toename van kosten (100 tot 150 miljoen euro) 
een halt toe te roepen. Apotti brengt daar 
verandering in met betere systemen, waarvan 
de investeringen in zeven jaar worden 
terugverdiend. Het platform combineert de ‘best 
practises’ en rijke content van meer dan 360 
organisaties en HIMSS7- niveau ziekenhuizen. 
Daarnaast biedt de oplossing toegang tot data 
en open interfaces op een gecontroleerde en 
veilige wijze, waardoor een nieuw niveau van 
‘integration lab’ mogelijkheden ontstaat. 
 



 
 
 
 
 
Peter Langenbach, voorzitter Raad van Bestuur van het Maasstad Ziekenhuis, is ervan overtuigd dat 
samenwerking hét medicijn voor de zorg is, waarbij ICT een cruciale rol vervult. De Rijnmondse regio 
laat al veel mooie voorbeelden zien van samenwerking tussen zorginstellingen, zoals het gezamenlijk 
elektronisch patiëntendossier van vier ziekenhuizen en de gezamenlijke contractering van 
Zorgplatform. “ICT neemt niet het werk van de zorgprofessional over”, zegt Langenbach, maar, is zijn 
stelling: ‘ZorgICT wordt de mentor voor patiënt en zorgverlener!’ Langenbach ziet een trend waarbij de 
patiënt de regie neemt via zorgportalen en medische besluitvorming wordt ondersteund (soms 
vervangen) door het gebruik van voorspellende data (kunstmatige inteligentie). Ook hij vindt dat zorg 
naar de juiste plek moet worden gebracht. “Er kan veel thuis. Denk eens aan de slimme pleister die 
belangrijke lichaamsfuncties kan registreren en helpt bij de afweging of een patiënt kan worden 
ontslagen.” 
 
Jeroen Bos sprak als voorzitter Raad van Bestuur van Star-shl, het grootste eerstelijns lab van 
Nederland. Zijn stelling: ‘Beelden en uitslagen delen tussen eerste en tweedelijn alléén is niet 
voldoende om dubbeldiagnostiek te voorkomen’. Hij nam de congresdeelnemers mee in een casus 
over eerstelijns oogonderzoek, een pilot van drie jaar in Rotterdam-Noord, opgezet door IZER en 
Zilveren Kruis. Oogheelkundige diagnostiek vindt daarbij plaats door klinisch geschoolde 
optometristen in eerstelijn. Optometristen werken voor Star-Shl, er is geen vermenging met 
commercie. Kwaliteitskader en protocollen worden bepaald door oogartsen FGV en het 
Oogziekenhuis. De toegangstijd is korter dan tien werkdagen en verwijzing gebeurt via ZorgDomein. 
Patiënten en artsen zijn tevreden over de snelheid en kwaliteit. Bos: “Zonder koplopers kom je er niet, 
oogartsen die hun nek uitsteken en IZER dat vasthoudend optreedt. De belangen lopen uiteen, maar 
op inhoud vind je elkaar en hou je de patiënt centraal.” 
 
Maarten Timmers is CMIO bij IZER en huisarts. Zijn visie is dat de huisartsenzorg optimaal moet 
worden ondersteund door een passende, toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur. Hij 
noemt zelfmanagement van patiënten (onder meer OPEN / MedMij / Zelfzorg Ondersteund), 
huisartsenzorg en praktijkvoering via onder meer XIS en multidisciplinaire regionale samenwerking. “In 
de toekomst hebben alle patiënten in Rotterdam dezelfde gezondheidsuitkomsten, onafhankelijk waar 
zij wonen. De zorgverlener kan dan beter bij de essentiële gezondheidsgegevens en heeft meer tijd 
voor de patiënt.” Zijn stelling dat innovatie in de zorg-ICT over vijf jaar zal leiden tot een 
huisartsenoverschot wordt niet door iedereen in de zaal gedeeld. 
 
Het betoog van Mark Janssen, lid Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland, stond in het 
teken van eigenaarschap. “Het is de basis voor samenwerking, een vereiste om goede zorg te kunnen 
bieden. Laten we daarom met elkaar investeren in digitalisering. Maar dat betekent ook 
verantwoordelijkheid nemen.” Janssen stelt dat je er met succes nog niet bent en dat een fout niet het 
einde betekent. “Waar het echt om draait, is de moed om door te gaan. Zoals Churchill zei: ‘The price 
of greatness is responsibility’.” De stelling van Janssen, ‘Als wij niet samen digitaliseren, loopt de zorg 
vast’, werd door velen gesteund. 
 
 
 
 
 
 
 



Casper Smeets verzorgde een 
bevlogen afsluitende ‘keynote’. Smeets 
is founder van 7D en hij deelde zijn 
ervaringen met het mislukken van start-
ups, scale-ups en zorgorganisaties. Hij 
noemt het gebrek aan 
ondernemerschap (‘entrepreneurial 
management’) én snelheid als grootste 
problemen. “Samengevat gaat het om 
een gebrek aan leiderschap. 
Traditioneel zie je grote parttime teams 
die omvangrijke programma’s uitvoeren 
en die geen mislukkingen dulden. 
Entrepreneurial teams werken anders. 
Dit zijn kleine all-in teams die gecoacht kunnen worden, die mislukkingen productief aanwenden en 
die een portfolio van snelle experimenten opleveren.”  
 
Smeets ziet de zorgbestuurder van de toekomst als een ‘open-minded’ en vernieuwend leider met een 
heldere visie op zorgvernieuwing. Deze persoon kan vervolgens ook de beste talenten binnen en 
buiten de zorg aantrekken die een open IT-platform implementeren om externe innovaties 
eenvoudiger te koppelen. “Een leider van de toekomst past ‘entrepreneurial management’ principes 
toe om schaalbare innovaties snel bij de patiënt of consument te krijgen.” 
 

 
Florian Visser, directeur van RijnmondNet, sloot 
het bestuurscongres af en bedankte de sprekers 
voor hun hun stimulerende bijdragen. “We hebben 
vandaag mooie ambities gezien die ons helpen 
om in de regio stappen vooruit te zetten. Er 
gebeurt al veel, maar we willen meer en het moet 
ook sneller. En als we het willen, doen we het met 
elkaar!” 
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