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The only thing we know!
Verandering
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Verandering



De snelheid van verandering neemt toe!
Verandering
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Vanaf begin jaren ‘90 loopt de verkoop van het bandje sterk terug. Nog voor 
de millenniumwisseling wordt de compact cassette doodverklaard.

Wie weet er wat een cassettespeler is?

Hij wist het niet

Hij ook niet



Weerstand
Verandering
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Zo’n vaart zal het allemaal niet lopen.

Bron: website NIS

Wat is volgens u meestal de eerste 
reactie op (snelle) verandering? 

“Schade is van alle tijden. En zolang er nog onherstelbare 
medische schade bestaat zal onze beroepsgroep blijven 
bestaan.”



In de gezondheidszorg en 
financiële sector gaat 

enorm veel veranderen



Even voorstellen
Richard Faas
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INFORMATICA

POLITICOLOGIE

VvAA

MOBILE DOCTORS

ZORGVERNIEUWING

INNOVATIE BIG DATA

SERIOUS GAMING
QUANTIFIED SELF

ROBOTICA

TELEMEDICINE

3D PRINTING

DIGITAL HEALTH STARTUPS
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Reizen

Alles beter, sneller en/of goedkoper
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Technologie & deeleconomie

FotoIndustrie door Instagram

Fotografie
telecom door WhatsApp 

Telecommunicatie
de taxisector door UBER

Vervoer
Denk aan reisbranche door 

AirBNB



Drones
Technologie & deeleconomie
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$100.000

2008

$700

2014

Als we kijken naar de wijze waarop 
drones zich hebben ontwikkeld zien we 
dat ze in slechts een periode van 6 jaar 
tijd 142 keer goedkoper zijn geworden 
en in deze periode ook beter en sneller.

Van 100.000 naar 700 dollar.

6jaar

142X



De toekomst van de ambulance
Technologie & deeleconomie
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15min

Wettelijk

6min

Ideaal

De wettelijke norm voor  ambulance 
aanrijtijden is 15 minuten.15min

Uit onderzoek blijkt echter dat de meeste 
overlevingskansen bij een hartstilstand liggen binnen de 
eerste cruciale 6 minuten. In de praktijk wordt de norm 
van 15 minuten helaas met regelmaat overschreden.

Oplossingen zijn extra personeel en 
standplaatsen, maar de kosten 
hiervan lopen in de vele miljoenen. 

6min

Kosten



De Ambulance Drone
Verandering
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DRONES
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4 TOPICS  
There are many variations of passages of lorem ipsum available, but the majority have suffered of as alteration in some form, by injected 

humour randomized words which don't look even slightly believable. If you are going to use A passage of lorem ipsum, you need to be sure. 
There are many variations of passages of lorem ipsum available

QUANTIFIED SELF3D PRINTING BIG DATA STARTUPS



Een toekomst in de zorg?
3D Printing
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3D Printing



Van toen tot nu
3D Printing
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2007 2014

In 2007 kostte een 3D Printer met beperkte 
mogelijkheden ongeveer $ 40.000.

3D Printen toen

2007
In 2014 waren de kosten gemiddeld $ 100 en waren 
de mogelijkheden uitgebreider.

3D Printen nu

2014
Dit betekent dat in een periode van slechts 7 jaar de 
prijs met een factor van 400X is verlaagd. 400x

$100.000 $700
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“DOKTER, IK LOOP OVER 
STRAAT EN NIEMAND KIJKT 

NAAR ME!” 

“HOE JULLIE OMGAAN MET 
VERANDERING IS ESSENTIEEL” 

Mobile Doctors



Self-tracking is hot 
Quantified Self
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Quantified 
Self



Self knowledge through numbers
Quantified Self
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“Steeds meer 
mensen doen 
aan self-
tracking. 
Gewoon omdat 
het kan, leuk is 
en inzicht geeft 
in de 
gezondheid”



Van Big Data naar Big Dating
Big Data
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Big Data



Een wereld zonder MS
Big Data
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Samen voor 
een MS vrije 

wereld.



The world is your gym
Big Data
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Medisch Onderzoek
Big Data
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Research Kit is een open source framework waarmee researchers en 
developers apps kunnen ontwikkelen en op grote schaal data kunnen 

verzamelen.

Apple Researchkit

ResearchKit is al in gebruik.

Collectieve onderzoeken



Watson
Big Data

22



23

BURGER PATIËNT PROFESSIONAL INSTITUTEN POLITIEK

De burger moet 
beseffen dat 
zelfmonitoring begint 
als je gezond bent

Iedereen wil 
persoonlijke zorg, 
dus neem als patiënt 
zelf de regie

Zorgprofessionals 
moeten zich continu 
afvragen of je 
voldoende informatie 
hebt om je beslissing 
op te baseren  

Zorginstituten 
moeten beseffen dat 
de waarde van de 
zorg belangrijker is 
dan de kosten

De politiek moet de 
(e-)burger stimuleren 
om zichzelf te 
monitoren en data 
beter beschikbaar 
maken

Ecosysteem
Big Data



Startup Silicon Valley
Startups
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Startups



Jack Andraka Pieter Doevendans

Twee succesverhalen
Startups
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Hoe gaat u om met deze ontwikkelingen?
Conclusie
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Conclusie





Blijf op de hoogte
/MobileDoctorsNL

LIKE ONS OP FACEBOOK   WORD EEN CONNECTIE  DISCUSSIER MEE  DOWNLOAD ONZE APP  

www.MobileDoctors.nl 
Mobile Doctors gelooft dat we samen de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren. Dit doen we door een plek te creëren waar 

zorgvernieuwers elkaar kunnen inspireren om praktische digitale toepassingen te beoordelen, te implementeren, verder te ontwikkelen en 
kennis rond deze innovaties met elkaar te delen..


