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Drie vragen aan ons allebei

1. Hoe kijk je naar het verleden?
2. Hoe kijk je naar het heden?
3. Hoe kijk je naar de toekomst?



Everard



Woord vooraf



Het verleden

Planmatig werken

Empirisch, op basis van:
• Data, metingen, indicatoren
• EBM

En referentieel met:
• Modellen 
• Best practices
• Protocollen, pathways

• En dat is ook prima



Zo innoveren we ook

Planned change
• Verandering en innovatie is maakbaar, mits we de 

goede dingen doen.

• Klassieker:
– Bennis, W. G., Benne, K. D., & Chin, R. (1961). The planning of change. : 

Holt, Rinehart, and Winston.

– Maar ook: Green & Kreuter, Wensing & Grol, Van Linge



en zo geven we vorm aan de 
MIZW

REFLECTIE 
Reflectieve vaardigheden
Adviesvaardigheden
Mindfulness, discussie, 
eindartikel

EMPIRIE

Methoden en
Technieken 1 + 2
EBP

EMERGENTIE
Vraagsturing
Delen GVenVM (STM)
Skillslab

REFERENTIE

Strategie en Beleid
IKM
BLF,   TO

GEPLAND

SPONTAAN



2. Het heden

Onzekerheid neemt toe, mogelijkheid 
voor controle neemt af.



Minder planning, meer spontaan

Geplande verandering               Spontane verandering



Homan 

Homan (2005) stelt dat
75 tot 80 procent
van de veranderingen
in organisaties
spontane
veranderingen zijn. 



3. De toekomst

Meer tijd voor Rensie, kinderen en kleinkinderen
Op reis met Rensie (naar Hanoi, waar altijd emergentie is)

Bridge 
Blijven schrijven (Josien, Wil, Marlou, Marcel…)
Golf



Golf?



spontaan

gepland

3. De toekomst



Ook hier is nodig: lef

“Progress is not possible without deviation from the norm”.

Frank Zappa,
American 
Composer
1940-1993



De toekomst

• Professionaliteit moet weer ruimte krijgen
• Professionele dialoog
(vgl RvV 2017, context-based practice ipv 
evidence based practice) 

• Reflectie venster 
– Collective reflexivity

https://www.ijic.org/articles/10.5334/ijic.5935/


De toekomst

• Experimenteer ruimte
• (trajectontwerp ???)

• Emergentie venster
– Zelf-organisatie
– Vbd Orkaan Katarina
– Ook ehealth

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166697


Emergence is the phenomenon where out of a diverse 
network of interacting internal and external elements in 
the course of time arises a coherent new pattern, that is 
unpredictable, unexpected, unplanned and irreducible to 

the separate parts.

Van Kemenade (2019).

Definitie emergentie



Integrative review naar
complexity leadership: Medusa?

Mogelijk maken (enable)
Eenheid smeden (share needs)
Dromen (dream)
Uitwisselen (interact)
Sensitief voor de context

(context sensitivity)
Aanpassen (adapt)



En dan misschien

… in eHealth?
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Rolien



1. Het verleden: de start
Context:
• Babyboomer: kan het ook anders of beter? Experimenteer!

Missie:
• Het leven boven de ziekte uittillen

Visie:
• Verpleegkunde (behoeft emancipatie)

Instrumenten:
• George Evers: verpleegkundige grondbegrippen (1981)
• Benner: novice to expert (1982)
• Koene et al.: integrerende verpleegkunde: wetenschap in praktijk (1982)



Reflectie vanuit patientperspectief:

techniek kan het leven boven de ziekte uittillen

Insulinepen (1983)



Reflectie vanuit patientperspectief:

werken met een behandelmodel biedt kansen voor integratie van zorg

WCS model (1984)



Reflectie vanuit patientperspectief: 

werken met ICT biedt kansen voor personalisatie en integratie van zorg

Tvfoon (2004)



Reflectie om te sturen: 
werken met Ehealth betekent een nieuwe werkomgeving creëren

What is Ehealth? Eysenbach (2001):
an emerging field in the intersection of medical informatics, public 
health and business, referring to health services and information 
delivered or enhanced through the Internet and related technologies. 

In a broader sense, the term characterizes not only a technical
development, 
but also a state-of-mind, 
a way of thinking, 
an attitude and a commitment for networked, global thinking, 
to improve health care locally, regionally, and worldwide 
by using information and communication technology.



2. Wat weten we nu? 
Ontwikkeling in tijdperken

1.Ontdekking

2. Acceptatie

3. Verspreiding

4. Integratie



2. Wat weten we nu? 
Ontdekking

Centrale vraag:
• Is het mogelijk dat zorg ook op 

afstand geleverd wordt?

Wat gebeurde er?
• Wild West
• oogkleppen

29



2. Wat weten we nu?
Ontdekking

++  Patiënt
• makkelijk te leren

+ ?   Professional
• het kan

+/- Techniek
• geen plug ‘n play

?    Organisatie
• ver van mijn bed show

??   Business case 
• niet te overzien, marktwerking

30



2. Wat weten we nu? 
Acceptatie

Centrale vraag:
• Is ehealth ook voor mij, 
• als stakeholder, relevant?

Wat gebeurde er?
• Branchevereniging Netwerk Zorg op 

Afstand
• VWS Transitie Platform 
• projecten (KOALA, Interapy, Viedome, 

Meavita)

31



2. Wat weten we nu? 
Acceptatie

++ Patiënt
• veilig gevoel
• verschil tussen patiëntgroepen
• geen infrastructuur

+? Professional
• minder exacerbaties
• zelfmanagement groeit
• risicobeheersing mogelijk
• cockpit
• collega’s geloven het niet

32



2. Wat weten we nu? 
Verspreiding

Centrale vraag:
• Hoe zou het in de regio,
• bij een bepaalde patiëntengroep 
• toegepast kunnen worden?

Wat gebeurde er?
• eczeemportaal
• IVF poli
• inluisteren
• Grip op je dip
• professionele helpdesk

33



2. Wat weten we nu? 
Verspreiding

Patiënt
• zorg op afstand heeft zelflerend effect
• juiste zorg op juiste tijd
• focus scherper

Professional
• focus op behoeften scherper
• presentie → zelfmanagement
• vangnet nodig
• kennis transparant
• duurzame zorg

34



2. Wat weten we nu?
Integratie van eHealth zorg

Keep in Touch-zorg (2010)



2. Wat weten we nu?
Integratie van eHealth zorg

1. Werkt het? 
– Techniek is geen probleem
– Patient gelijkwaardig → Cocreatie
– Start met early adopters

Mits:
– Infrastructuur ontwikkelen
– Integratie in professionele richtlijnen

– (Financieel) kader aanpassen

2. Helpt het?
– Onvoldoende onderzocht



2. Wat weten we nu?
Integratie van eHealth zorg

Succesfactoren internet
1. Verbinding (emails, beeldbellen, whatsapp, zoom)
2. Bewegingen versterken (gezonde leefstijl)
3. Toegang tot informatie

Succesfactoren gezondheidszorg
1. Personalisatie
2. Integratie

Beheer nodig



3. De toekomst
De context

Drie generaties: uitnodigen, beschermen, optillen



3. De toekomst
De context

Filosofisch perspectief:
Donna Haraway (1944)
bioloog, filosoof en wetenschapshistoricus 
A Cyborg Manifesto (1985)
Een cybernetisch organisme, oftewel een cyborg, is 
een vermenging van mens en machine
- wij zijn zelf cyborgs

Politiek perspectief op de EU:
- Faciliteert e-communicatie
- borgt publieke waarden zoals privacy, 

autonomie en transparantie



3. De toekomst

spontaan

gepland

De missie
De gelijkwaardige en gelukkige mens

wordt ondersteund door
veilige gepersonaliseerde en geïntegreerde zorg

De visie



3. De toekomst
zorg voor een goede basis

1. Wees nieuwsgierig, richt de blik vooruit
2. Los zaken op

– Bouw aan wederzijds vertrouwen
– Ga altijd in gesprek. Ook al wordt het heftig, blijf streven naar 

gesprek
– Ga uit van duidelijke principes

3. Weet wat de belangrijke zaken zijn
4. Laat geen kansen voorbijgaan

5. Rust, reinheid, regelmaat, orde



3. De toekomst
er is reden voor optimisme

Nieuwe perspectieven
Frisse ontwikkelaars
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4. Gezamenlijke conclusie:
epistemic fluency

Collectieve
Reflectie

Referentie

Empirie

Emergentie



Wij wensen jullie toe

• Dat alumni, studenten en docenten 
van de MIZW

• kunnen blijven reflecteren en 
emergeren
– E-Boek Emergent Innoveren dl 1. en 2.



Als dank: Emergent Innoveren



Dank van ons beiden aan familie, 
collega’s en studenten voor het in ons 

gestelde vertrouwen


