
Vakantie is een heerlijke tijd om verplichtingen en werkritme los te laten. Om te genieten van het gezin en rond te 

scharrelen op de camping tussen tent, boek, zwembad en omgeving. Het is ook een tijd om te reflecteren en terug te 

kijken op het afgelopen jaar. Waarom vind ik die zorgtransformatie met behulp van digitale zorg zo belangrijk? Gaat 

het goed en snel genoeg? Doen we samen de juiste dingen?

Laten we beginnen met de waarom-vraag. De why van zorginnovatie werd mij kort voor de vakantie weer 

heel duidelijk. We hadden een bijeenkomst van de beoordelingscommissie van de zogenaamde SET-regeling, de 

stimuleringsregeling van VWS en ZonMW om mensen langer thuis te laten wonen met behulp van e-health. 

Als voorzitter van deze commissie vroeg ik een indiener van een voorstel wat de drijfveer is om een bepaalde 

zorgtechnologie toe te passen. Zij gaf een heel helder voorbeeld: “We doen dit onder meer voor een meneer die 

wegens zijn ziekte niet alleen kan zijn. Hij was diep ongelukkig in een zorginstelling, hij liep weg en werd agressief. 

Door digitale zorg aan huis, kunnen we hem ‘in de gaten houden’ en zorg bieden op het juiste moment, als het nodig 

is. Hij behoudt zijn vrijheid en kan daardoor rondscharrelen op zijn erf. Daar wordt hij rustig van.” 

Het beeld van een meneer op zijn erf rondscharrelt omdat het bij hem past, dat beeld hou ik graag lang vast. Hier 

wordt gestreefd naar kwaliteit van leven en zorg op de plek waar iemand wil zijn. 

Hoe dan?
De volgende vraag is: hoe dan? Dit is de vraag die de droom naar de weerbarstige werkelijkheid brengt. In die 

werkelijkheid bestaan zeker obstakels, maar er zijn ook veel kansen én mensen die willen helpen deze kansen te 

realiseren. Eén van deze mensen is Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter Nederlandse Zorgautoriteit, die op de cover 

van deze uitgave prijkt. Een vrouw die gelooft in de kwaliteit van zorg met ondersteuning van digitale middelen. 

Zij heeft ervoor heeft gezorgd dat de NZa als toezichthouder een gesprekspartner is geworden – en misschien 

mag ik het een bondgenoot noemen – op weg naar zorg van de toekomst. In mijn ogen is zij een dappere leider, die 

voorop gaat in de strijd om anderen te helpen. Zij is ook iemand die krachtig bepleit om vooral samen met patiënten 

en medewerkers te innoveren en om te redeneren vanuit de inhoud en het maatschappelijk doel. Om zo samen te 

werken aan de in haar ogen grootste transformatie in de zorg ooit, die alleen gaat werken als we de veranderingen 

met alle partijen samen tot stand brengen. Daarbij sluit ik mij graag aan.

Onderwijs hard nodig
Het onderwijs is één van de partijen die hard nodig zijn. Juist daarom is het zo mooi om in deze uitgave te lezen 

hoe Somaya Ben Allouch, lector Digital Life Centre aan de Hogeschool van Amsterdam, samenwerkt aan de 

zorgprofessional van de toekomst, binnen en buiten het onderwijs, samen met zorg en welzijn.

Samenwerken aan zorg van de toekomst vraagt om empathie, jezelf verplaatsen in de situatie van een ander. De 

toekomst vraagt om ons te verplaatsen, niet alleen in een ander mens, maar ook in een robot. Hoe denkt, werkt en 

handelt een robot? Hoe ziet sociale interactie eruit? Wat vraagt dit van patiënten en cliënten? Wat betekent dit voor 

de opleiding van personeel? Zijn er wellicht arbeidsvoorwaarden voor een robot? Zorgrobot-expert Xenia Kuiper 

neemt ons hierin mee.

Nieuwe innovaties en onderzoek
Ook in deze uitgave: ‘Gamen om te leren omgaan met chronische pijn’ en een ‘digitaal antibioticum’ tegen 

vermoeidheid tijdens of na de behandeling tegen kanker. Kleine digitale toepassingen met grote impact op de 

kwaliteit van leven.

Wij hopen dat u met ons mee rondscharrelt, op weg naar gezondheid en zorg van de toekomst. Ons erf is niet 

bewegwijzerd, maar we weten wel waar we uit willen komen: bij het verhogen van de kwaliteit van leven. Ik hoop 

dat deze editie u helpt om hierop verder te reflecteren.
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