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Business cases laten werken voor opschaling: 
een antwoord op de uitdagingen 
Risicobereidheid: Voorkom over-regulatie

Techniek & ICT: Stel andere ICT-eisen aan pilotfase dan aan
opschaal/ normaal fase ter bevordering innovatieklimaat en tempo

Nieuwe werkwijzen: Integreer werkwijze zo snel & volledig mogelijk in   
het nieuwe reguliere proces. Houd aandacht voor exploitatiedekking. 

Maatwerk vs. het wiel opnieuw uitvinden: Start uitwerken vanuit “Het 
nieuwe normaal”. Stop met pilotdenken!

Transmurale impact: Begin met een goede regiofoto als startpunt van
gezamenlijke adaptie. SROI als basis voor gezamenlijke businesscase.



Risico’s: 
• Niet willen veranderen -> Kwetsbaar opstellen; werk aan: 

o ‘Veel koffie drinken’
o Op zoek naar de win-win-win
o WHY?
o Creëer urgentie besef

• Macht -> creëer randvoorwaaden
• Onbekendheid bij patiënten -> Patiënten informeren, gelden zelfde 

punten als hierboven voor. Patiënt(ervaring) inzetten als ambassadeur
• Juiste Timing: bijv. personeelsverloop hoog -> geen pilot starten
• Denk al na over borging
• Positieve resultaten aantonen/laten zien
• Gebrek aan innovatie cultuur -> realiseren door:

o Incentive tijd voor verandering
o Crowdfunding
o Fondsen binnenhalen
o Voorlopers/lef/transformerend leiderschap

• Patiënt/cliëntbeweging een actieve ambassadeursrol
• Zorgverlener:..dwingen
• Patiënten/burgers informeren
• Als organisatie moeten alle (macht)lagen mee
• Veel herhaling van de boodschap en win/win

Risico’s:
• Niet willen veranderen
• Hokjes denken
• Pilot i.p.v vervanging
• Veiligheid data
• Technische mogelijkheden
• Niet betrekken juiste personen (over de lijnen heen)
• Verlies van banen
• Niet achterste van de tong laten zien
• Personeelsverloop

Alternatief zorgsysteem nodig!

Over-regulatie leid tot veel risico’s! 



Stel andere ICT-eisen aan pilotfase dan aan opschaal/ 
normaal fase ter bevordering innovatieklimaat en tempo. 

• Opname in BC!
• Gewoon doen! 
• Iedereen meenemen!

o Betrek ICT& inkoop tijdig, 
o Betrek beheer ook al in pilotfase en in BC
o Let op ICT veiligheid & Data bescherming

• Draagvlak
o I-Z
o €:..↑
o N: ↑ patiënten

• Vastzitten aan ICT
• Taal van ICT spreken: samenwerking met techbedrijf
• Bundelen van vragen zorgverleners naar leverancier
• Patiëntgroepen meer inspraak

• Prijzen verlagen
• Vervangen huidige processen
• Borg digitale vaardigheden zorgverlener +patiënt
• Openstaan voor nieuwe leveranciers
• Partnership met leveranciers -> samen investeren

o Crowdfunding?
o Klant

• Hoe krijg je data uit proces zichtbaar?

• Alle ICT op elkaar aansluiten bijvoorbeeld 1 systeem
• Virtueel ziekenhuis
• ICT geïntegreerd in alle bedrijfsonderdelen



• WHY: Start pilot vanuit welk perspectief: zorgvraag of 
bedrijfsvoering?

• Focus op eigen proces-> Benut good practices
• Leveranciers als procespartner ipv technologiepartner
• Zoek samenwerkingspartners, subsidie (bijv. SET) of eigen 

financiering (van andere succesvolle projecten)
• (Technische) support voor de patiënt/burger

o Eigen technici
o Zorgverlener
o Klantenportaal

• Ervaringen patiënt
• Evaluatie
• Informatie organisatie organiseren

• Resultaten pilot zorgen voor draagvlak opschalen
• Niet meer on top of, durf los te laten
• Meerjaren model, met aandacht op dekking van de 

exploitatiekant, ook voor MSB/Zorgverleners
• Evaluatie/resultaten meten
• Pilot per persoon ipv per zorginstelling/zorgproces

o ZVW/gemeente/etc/ zelf betalen
o 100 uur/patiënt nodig om gebruik te leren

• N=1 onderzoeksmaat (uit Australië)
• Model of assessment of treatment effectiveness

• Gezamenlijk betaalmodel voor de investeringen
• Reguliere activiteitenregistratie en financieringsmodel 

o Transmuraal
o Onderdeel reguliere contractering

• Landelijke regie/richtlijnen beroepsgroepen
• Beroepsgroep informeren:

o Communicatie/kennisdeling
o Opleiden

• Leren van elkaar
• (Subsidie)programma’s (zoals SET)
• Ook business cases delen

Integreer werkwijze zo snel & volledig mogelijk in het nieuwe 
reguliere proces. Aandacht voor exploitatiedekking 



• Meteen de kennisdelen/samenwerken met andere instellingen die 
dezelfde innovatie uitvoeren
o Regionale samenwerking
o Bovenregionaal

• Hier al de maatschappelijke business case met maatschappelijke 
partners opzetten/uitwerken

• Business case:
o Minder dominant financieel : ook Maatschappelijk & Kwaliteit

• Format ontwikkelen met studenten
• Rechtstreeks aan de patiënt aanbieden
• Slimmer nadenken over financieringsvormen incl technische use en 

subsidies.
• Ook integrale applicaties (Netflix)
• Innovaties hergebruiken over meerdere domeinen/disciplines/ 

thuis&zorg
• Aanhaken van ketenpartners zoals huisartsen
• Stoppen met pilot-denken

o Meteen al de business case opmaken
• Business case op geïnnoveerd proces in plaats van technologie

Start uitwerken vanuit “Het nieuwe normaal”, 
Stop met pilotdenken!



• Patiënttevredenheid
o Wat werkt om verder op te schalen?

• SROI
o Vroeg alle stakeholders aanhaken
o Incidenteel geld - Structurele bekostiging voorbereiden

• Scholing/samen doen
• In discussie met de gemeente

• Early adaptors (Patiënten voor ziekenhuizen die mee willen doen
• Parellel met winkel/webwinkel. Ziekenhuis/web ziekenhuis

• Regio foto
• Adaptie
• Experience centre
• Scholing
• Patiënt empowering
• Motivatie + incentifiers

Begin met een goede regiofoto als startpunt van 
gezamenlijke adaptie. SROI als basis voor gezamenlijke 

businesscase
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