Versnellen van de transitie naar gepersonaliseerde zorg
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Gezondheidszorg staat nog aan het begin
van digitale transformatie:
Systeemgeneeskunde
eHealth toepassingen
De organisatie van de zorg belemmert
toepassing van innovatie
Het delen van data in de zorg is niet goed
mogelijk
Zowel arts, patiënt en burger zijn
onvoldoende geïnformeerd over de
mogelijkheden van gepersonaliseerde zorg

De kosten van de gezondheidszorg groeien sneller dan het Bruto Binnenlands Product. Deze stijging wordt veroorzaakt door
dubbele vergrijzing, een toename van chronische aandoeningen, en kostbare medisch technologische innovaties. Daarnaast
neemt het tekort aan personeel toe. Deze factoren zetten de gezondheidszorg onder druk.

Gebaseerd op “one-size-fits-all’

gewenste
situatie

PHC Catalyst Alliance is een uitnodigende multidisciplinaire alliantie waar vrijdenkers over de schotten van de
eigen omgeving heen kijken. De deelnemers zijn allen vernieuwers op hun vakgebied.
•

Behandeling van ziekte op basis van
systeemgeneeskunde:
Doelgerichte behandeling
Gericht op het unieke individu
Genezing

deelnemers

•

Gezondheidszorg is geïntegreerd met
datascience, AI, en eHealth

•

Innovatie vindt sneller zijn weg door
ontvankelijke zorgomgeving

patiëntenorganisaties

•

Eenvoudige data-infrastructuur voor
verzamelen, delen, combineren en
toepassen van data

•

Arts, patiënt en burger zijn bewust van de
mogelijkheden van gepersonaliseerde zorg
en de eigen rol

Personalised healthcare (PHC) is de Engelse term die gebruikt wordt voor gepersonaliseerde zorg. De alliantie bestaat uit alle
disciplines die een rol spelen bij PHC, zoals patiëntenorganisaties, artsen, wetenschappers, verzekeraars, industrie,
overheidsorganisaties, toezichthouders, en experts op het gebied van data science, artificial intelligence, en bedrijfsmodellen.

De klassieke biologie heeft ons zeer gedetailleerde kennis opgeleverd en ligt ten grondslag aan de huidige principe van “onesize-fits-all” geneeskunde. Dit principe leidt tot over- en onderbehandeling.

Systeemgeneeskunde en eHealth maken personalisering mogelijk

In tegenstelling tot de klassieke biologie maakt systeem biologie ook de onderlinge wisselwerking inzichtelijk.
Systeemgeneeskunde is de toepassing in de dagelijkse praktijk. Op deze manier kan de oorzaak van ziekte per individu
scherper in kaart worden gebracht, en gepersonaliseerde behandeling mogelijk gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
computermodellen (Artificial Intelligence) en grote hoeveelheden biologische en klinische data (Big Data).
eHealth gaat over het gebruik van innovatieve informatie- en communicatietechnologie in de gezondheidszorg om zorg en
gezondheid op individueel niveau te optimaliseren.

wetenschappers

toezichthouders

Personalisering is dé manier om de zorg toekomstbestendig te maken
Om de individuele patiënt een behandeling op maat te geven die effectiever is en minder bijwerkingen heeft, is een
geïntegreerde aanpak nodig. Dit vergt samenwerking die gebied overstijgend is, waarin alle partijen die gepersonaliseerde
zorg mogelijk maken betrokken zijn.
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Behandeling van ziekte is vooral:
Trial and error
One-size-fits-all
Symptoombestrijding

Huidige gezondheidszorg niet houdbaar

PHC Catalyst Alliance
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Transitie naar gepersonaliseerde zorg vraagt om regie

De technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan snel, maar de implementatie blijft achter. Een belangrijke
oorzaak is dat er zoveel diverse stakeholders mee gemoeid zijn en er is een duidelijke mindset shift nodig van denken naar
doen. Er is dringend behoefte aan regie om de transitie naar gepersonaliseerde zorg te versnellen.
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De PHC Catalyst Alliance zet zich actief om de transitie naar gepersonaliseerde zorg te
versnellen

kernboodschappen

Cruciaal is het ontwikkelen van een nieuwe kijk op gezondheid en ziekte bij alle belanghebbenden in de gezondheidszorg.
Verder vraagt het om forse investeringen in data-infrastructuren en het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen.

visie

Van symptoombestrijding naar genezing
Van onhoudbare naar toekomstbestendige zorg
Technologie is niet het probleem, maar implementatie
Van denken naar doen
United we stand, departed we fall

De Nederlandse gezondheidszorg toekomstbestendig maken en Nederland positioneren als
koploper op het gebied van PHC in Europa

werkgroepen

De alliantie vindt het belangrijk dat ook voor toekomstige generaties kwalitatief goede, toegankelijke, en betaalbare zorg
gewaarborgd is.
Daarnaast liggen er grote kansen voor Nederland om leidend te zijn in Europa op het gebied van gepersonaliseerde zorg. Deze
koploperpositie zal in de digitale wereld, waar landsgrenzen virtueel zijn, ook economisch van groot belang blijken te zijn.

strategie
Een ontvankelijke PHC-omgeving creëren door bestaande PHC-initiatieven met elkaar te
verbinden en het in kaart brengen van barrières en deze middels combinatoire innovatie* te
slechten.

Precies de juiste zorg
en voldoende zorg voor
elke individuele patiënt

De alliantie wil tot baanbrekende oplossingen komen door excellentie van alle disciplines die een rol spelen bij PHC samen te
brengen. Door nieuwe verbindingen tussen afzonderlijke partijen en initiatieven en het combineren van denkkracht ontstaan
nieuwe oplossingen. De werkwijze van de alliantie is gebaseerd op “leren met en van elkaar” en “leren door het te doen”.
De centrale vraag waar de alliantie zich mee bezig houdt is: ”wat kunnen wij samen doen om een ontvankelijke omgeving te
creëren, waardoor de nieuwe mogelijkheden op het gebied van gepersonaliseerde zorg zo snel mogelijk worden toegepast in de
dagelijkse praktijk?”.
* Combinatoric Innovation. Navigating a complex world. Paul Iske, 2017.

Personalised Healthcare Catalyst

Big Data & AI

Businessmodellen

Is het mogelijk om met Big data & A.I. een
predictiemodel op te spellen?

Het ontwikkelen van het nieuwe
businessmodel voor PHC

Acties 2019
• Scherpe vraagstellingen
• Databronnen identificeren
• Data toegankelijk krijgen
• Voorwaarden voor het veilig delen van data
(bijv. IT, contract)
• Data toetsen, cleanen en prepareren voor
analytische doeleinden
• Uitvoer datahackathon
• Rapportage uitkomsten

Acties 2019
• Opstellen van multi-perspectieve value
cases in een multi-stakeholder omgeving:
- Value: economisch, sociaal, intellectueel
kapitaal
- Stakeholder: patient, zorgprofessional,
onderzoeker, zorg- en kennisinstelling,
betaler, overheid, bedrijfsleven
• Per stakeholder identificeren wat ‘halen en
brengen’ voor hen is
- Wat zijn de “gains and pains” (Good
Healthcare Innovation Practice)?
• Ontwerp van een ‘data exchange’, waarbij
data ‘verhandeld’ kan worden.
- Zowel data voor data als data als data
voor geld of andere vormen van waarde
• User cases (toegevoegde waarde van Big
Data & AI):
- Pharma: rheuma
- Lifestyle: diabetes

Ontvankelijke omgeving
Bewustzijn vergroten dat samenwerking en
nieuwe verbindingen nodig zijn om tot nieuwe
oplossingen te komen met als doel PHC versneld
in de dagelijkse praktijk te implementeren
Acties 2019
• Communicatie & Educatie
- Design sprint strategie en actieplan
- Online tijdschrift, website
• Juridisch & Ethiek
- AVG fact sheet
- Toekomstig bestendig informed consent
formulier
• Gezondheidszorgbeleid
- Europese PHC policy score card
• Patiënt inbreng
- Nog te bepalen

Bex*communicatie 2019

’Be the change
you want to see
in the world’
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