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“Als je nergens aan begint, 
zijn de gevolgen niet te 

overzien”

“D'n intelligenten twiefelt an zichzelf 
en d'n dommen hef altied geliek.”











2.730.000.000 liter
54.600.000.000 druppels.



RADIO 
KOOTWIJK.

KOSTEN: 33 GULDEN (NU 280 EURO) VOOR 3 
MINUTEN











INNOVATIEREMMERS

• BESTAANDE BELANGEN

• ANGST

• SOCIALE ASPECTEN

• WETGEVING









CONSUMERIZATION OF 
HEALTHCARE



Over VGZ



Zo wordt elke euro zorgpremie besteed



Strategische doelenStrategische drivers



Innovatie





Het innovatieproces



Proportioneel ruimte maken
Hoeveel regels heb je per innovatie fase nodig?
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Bron: de regels en de rek, Boukje 
Keijzer

Regel oprekken
Schrappen, aanpassen, wijzigen, toevoegen

Maatwerk leveren
Eenmalig, in dit specifieke geval, gedogen

Volume verminderen
Niet, niets, minder, allen het noodzakelijke

Tijd rekken
Minder vaak, minder lang, niet nu, tijdelijk, eerder, later

Pipi Langkousen
Muiten, stoppen, overtreden, rebelleren, spelen

Hart verruimen
Voelen, vertrouwen, gut feeling, in gesprek gaan

Perspectief verbreden
Brede blik, open mind, out of the box, hele keten



Innovatietheorie van Rogers
De adoptie curve

1. De Innovators (Innovatoren 2,5%):
De innovators zijn de mensen die aan het begin van een trend proces zitten. 
Zij zijn vaak de eersten die het product willen hebben. Zij zijn opzoek naar 
het nieuwste van het nieuwste. 

2. De early adopters (Pioniers 13,5%):
Deze groep mensen lopen vaak ook voor op een trend. Net als de Innovators 
wil deze groep mensen ook snel in het bezit zijn van de nieuwste dingen. 
Binnen deze groep mensen zie je vaak een sterke groei in de verkoop van het 
product.

3. De early majority (Voorloper 34%):
Dit is eigenlijk de middelste groep van mensen die met een trend willen 
meedoen. Vaak kijken ze eerst de kat uit de boom om te weten of het product 
geschikt is. Het product wordt door de massa opgenomen waardoor het zijn 
volwassenheid bereikt.

4. De late majority (Achterlopers 34%):
Dit zijn de mensen die eerst wachten tot de trend groot is voordat ze erbij 
komen. Op het moment dat de achterlopers het product gaan kopen nemen de 
verkoopcijfers af.    

5. De laggards (Achterblijvers 16%):
Dit zijn mensen die misschien nooit mee doen aan een trend. Zij willen niet 
veranderen of houden niet van verandering. Ze zijn vaak tevreden met wat ze 
hebben 
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FUTURE OF HEALTHCARE









DIGITALE ZORG BRENGT NIEUWE 
ZIEKTES

•PORTALITIS

•PLATFORMITIS

•DATABESITAS

•SEMANTITIS







TAXIBEDRIJVEN IN HEALTH?



UBER VAN DE ZORG?



ONDERTUSSEN IN CHINA
“PING AN GOOD DOCTOR”

•192.8 MILLION USERS.
•3.100 HOSPITALS
•7.500 PHARMACIES

•VANAF APRIL 2020 START 
UITBREIDING NAAR REST VAN 
DE WERELD.

•15 MIN CONSULT KOST 2-18 
DOLLAR



DOKTERS WERKEN
SAMEN MET AI.

5 MILJOEN DOKTERS
NODIG OM GEBREK AAN

ZORG WERELDWIJD OP TE 
LOSSEN.



DIGITALE HUISARTSEN IN NEDERLAND.













BEREIKBAARHEID ZORG

• NORM HUISARTSEN 2013
• 6 UUR PER DAG BEREIKBAAR
• BINNEN 10 MINUTEN OPNEMEN.

• NORM VAN NL BURGERS VOLGENS NIVEL
• SLECHTS 11 % VINDT 2 MINUTEN WACHTEN 

ACCEPTABEL.



MEDISCH SERVICE CENTRA 
IN NEDERLAND



DIGITALE MEDISCHE 
SERVICE CENTRA

• NAAST. JE

• ZCN.NL

• DEZORGCENTRALE.NL



DIGITALE TRIAGE



POSITIEVE 
GEZONDHEID



Gezondmeten



CONSUMERIZATION OF HEALTHCARE







ZELF METEN



VAN HIGH END MEDICAL 
DEVICE NAAR EEN 

CONSUMENTEN 
PRODUCT



ZELF METEN





MAAR WELKE APP IS GOED EN BETROUWBAAR





DE AZEN VAN DE MENS



DANK VOOR
UW AANDACHT
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