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Prof. Bert Vrijhoef reist de wereld over om onderzoek te doen in de zorgsector. 
Hij leidde onder meer het programma Redesigning Health Care aan het 
UMC in Maastricht. Een expert op het gebied van omdenken en anders naar 
systemen kijken. Zo wilt hij de zorgsector, of beter, de gezondheidssector, 
toekomstbestendig te maken. Een gesprek over spanning, reizen en 
implementatie van ICT.
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INTERVIEW

Bert Vrijhoef pendelt met regelmaat op en neer 
tussen universiteiten en onderzoeksinstituten 
in Singapore, Nederland en VS. Ook geeft hij 
regelmatig advies aan besturen en overheden. 
‘Maar dankzij ICT ben ik, ondanks dat ik veel 
reis, tegenwoordig beter bereikbaar dan ooit’, 
antwoord hij lachend op de vraag hoeveel tijd 
hij in vliegtuigen doorbrengt. Per jaar brengt 
hij 3 maanden in Singapore door. ‘Het voordeel 
van een langdurige werkrelatie in een andere 
cultuur is dat je culturele verschillen echt leert 
begrijpen. Dat is belangrijk om ICT goed in te 
zetten in de gezondheidssector. Want er is veel 
mogelijk met ICT, maar lokale implementatie is 
van essentieel belang om het te laten slagen. Dat 
gaat heel erg ver, tot en met het individu.’

In Singapore houdt Vrijhoef zich onder 
meer bezig met het bij elkaar brengen van 
verschillende partijen om samenwerking op 
gang te brengen. De nut en noodzaak van 
samenwerking is universeel, maar hoe partijen 
benaderd willen en moeten worden is cultureel 
bepaald. ‘In Nederland hebben wij een heel 
sterke eerstelijnszorg. In Singapore zijn het 
vooral de ziekenhuizen die dominant zijn. 
Ik werk in Singapore onder andere aan het 
versterken van die eerstelijnszorg. Dat moet je 
wel doen met inachtneming van de culturele en 
lokale verschillen, anders roep je alleen maar 
weerstand op. Ik geloof dan ook niet in één 
methode om een ICT-oplossing wereldwijd in de 
zorg naar binnen te schuiven.’

Waar zit volgens u de echte potentie 
van ICT in de gezondheidssector?
‘De potentie van ICT is groot. ICT gaat echter 
niet alleen over technologie. De verandering die 
ICT veroorzaakt ligt veel dieper. Daarbij raken 
wij aan culturele waarden, zoals transparantie, 
verantwoording, rekening afleggen, kennis 
delen. Door hierop in te grijpen, brengen we 
heel veel beweging. En omdat die waarden 
cultureel bepaald zijn, móet je je lokaal 
oriënteren en kijken wat past bij die cultuur. 
Ook al is de techniek op zich universeel.’

‘De veranderingen die de gezondheidssector te 
wachten staan, moeten echt lokaal 
doorgevoerd worden. Met regie tot op de 
werkplek en tot in de huiskamer. Zo’n beweging 

kun je niet overlaten aan de landelijke 
overheid. Want als het beleid verandert, dan 
is die overheid weg. Daar kun je dus niet op 
bouwen. Het gaat om de visie, het vertrouwen, 
het proeven aan nieuwe ontwikkelingen. Dat 
gebeurt allemaal lokaal. Daar moet worden 
bekeken wat wel en wat niet past. Dus als 
het bijvoorbeeld nog niet opportuun is om 
te beginnen aan een ICT-oplossing voor het 
afrekenen van zorghandelingen, dan moet 
je daar nog mee wachten en ICT voor andere 
problemen inzetten. We hoeven ook niet alles 
in één keer te doen.’

Maar de ontwikkelingen in de 
ICT-ontwikkelingen binnen de 
gezondheidssector buitelen over 
elkaar heen. Hoe moeten 
professionals in het veld dat filteren?
‘Als onderzoeker gebruik ik hiervoor twee 
criteria. Ik bekijk allereerst of een nieuw 
product of dienst een maatschappelijk 
probleem kan oplossen. De sector kantelt van 
gezondheidszorg naar een gezondheidssector. 
Dat is spannend, want je komt nu bij mensen 
aan de voordeur. Bijvoorbeeld metroducten of 
diensten die helpen de gezondheid van mensen 
optimaal te houden, of ze helpen bij het opdoen 
van kennis, of advies geven. De rol van het 
individu is hierin heel erg belangrijk. Want bij 
die persoon zit het keuzemoment. Ga ik wel of 
ga ik niet van gedrag veranderen?
Het tweede criteria is in hoeverre een nieuw 
product of dienst voor mij als onderzoeker 
interessant is. Want ik wil kennis ontwikkelen. 
Het moet dus wetenschappelijk nieuw zijn of 
een nieuwe vraag beantwoorden.’

Wat is volgens u vooral spannend 
in deze ontwikkeling?
‘Het spannende zit hem er vooral in dat de 
gezondheidssector het individu aanspreekt 
op zijn verantwoordelijkheden. In de 
gezondheidszorg heb je als individu eigenlijk 
geen rol. Totdat je ziek wordt. Dan is er opeens 
een dialoog en zie je dat mensen openstaan voor 
allerlei therapieën of behandelingen. Maar het 
gewone leven is complex. Daar worden mensen 
verleid. We eten of drinken teveel, we roken of 
we bewegen te weinig. Dat weten we. En toch is 
het moeilijk ons gedrag te veranderen. We zijn 
ons er echter wel steeds beter van bewust wat 
het beste voor ons is.’

‘Om een gezondheidssector op te bouwen, 
moeten we niet langer reactieve en actieve 
individuen zijn, maar proactieve individuen 
worden. Daar moeten we allemaal aan wennen. 
En ook dat is in iedere cultuur anders. Want 
waar Amerikanen geen enkele sturing door 
overheden wensen, willen Singaporezen dat juist 
wel.’

‘Het gaat erom dat we leren herkennen 
wanneer een interventie kans van slagen heeft. 
Hoe herkennen we deze patronen? We moeten 
onder meer een beeld krijgen van wat mensen 
bezig houdt. Dat is heel spannend. Want je 
dringt dan door tot op het hyperpersoonlijke 
van mensen. Zolang mensen gezond zijn, popt 
dan meteen de kwestie van privacy op. Het 
gekke is, dat zodra mensen iets mankeren, 
dat meteen verandert. Want dan is het niet 
erg dat een arts zich met jouw leven bemoeit. 
Dat spanningsveld tussen privacy, inmenging 
en proactief zelf monitoren, moeten we de 
komende tijd adresseren.’

Welke strategie moet de 
sector hiervoor gaan hanteren?
‘Het kan bijvoorbeeld lukken door mensen 
spiegelinformatie te geven in hun vertrouwde 
omgeving. Maar dat werkt niet voor iedereen. 
De een kan met dit soort informatie overweg. 
De ander wil toch echt van zijn arts horen dat 
hij wat minder moet eten. Die verschillen zijn er 
nu eenmaal. We moeten naar zo’n individuele 
benadering. En dat kan nu beter dan ooit 
tevoren.’

‘De ontwikkelingen van e-health, m-health 
en telemedicine zijn voor veel mensen heel 
erg abstract. Ze kunnen zich nauwelijks een 
voorstelling maken wat die veranderingen voor 
hen betekenen. Het wordt dus de uitdaging 
om in de komende jaren een goede strategie te 
ontwikkelen om mensen in een stand te zetten 
om hier iets mee te gaan doen. Bijvoorbeeld 
door hen uit te nodigen dit terrein samen te 
gaan ontwikkelen.’ 

Het wordt de kunst hier binnen de sector 
samen op te trekken. Want je ziet nu dat 
ICT-bedrijven heel snel willen, terwijl de 
spelers in de gezondheidszorg langzaam gaan. 
Dat levert spanning op. We moeten die 
snelheden op elkaar afstemmen om vervolgens 
gezamenlijk een implementatiestrategie 
uit te stippelen. Want iedereen beseft de 
noodzaak van verandering. De zorgsector 
wordt onbetaalbaar, dus het moet anders. Van 
de noodzaak van implementatie op meerdere 
niveaus -globaal, lokaal en individueel-, raken 
we nog maar net doordrongen. Daar ligt de 
kans voor de komende jaren.’  

DE ONTWIKKELINGEN 
VAN E-HEALTH, 
M-HEALTH EN 
TELEMEDICINE ZIJN 
VOOR VEEL MENSEN 
HEEL ERG ABSTRACT.

REGIE TOT OP 
DE WERKPLEK 
EN TOT IN DE 
HUISKAMER. 

ICT&health 27nr. 01/2016


