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De gezondheidszorg is volop in beweging: de technologische innovaties 

volgen elkaar snel op, maar de betaalbaarheid en de vergrijzing blijven 

belangrijke uitdagingen. Hoe ziet de gezondheidszorg van de toekomst 

eruit? Professor Renaat Peleman (vakgroep Inwendige Ziekten), 

hoofdarts van het UZ Gent, schetst vier krachtlijnen.

MEERVOUDIGE ZIEKTEN 
WORDEN DE NORM

 
‘Ziekenhuizen zijn vandaag sterk gericht op de behande-
ling en het herstel van één acute ziekte, zoals een long-
ontsteking. Maar de bevolking veroudert, en daardoor 
krijgen we meer en meer multipathologieën: een samen-
spel van verschillende niet-acute aandoeningen. Mensen 
hebben bijvoorbeeld obesitas, diabetes en een verhoog-
de bloeddruk, wat een invloed heeft op nieren, hart en 
bloedvaten en waardoor, zonder behandeling, uiteinde-
lijk nierinsufficiëntie en hartfalen kunnen ontstaan.’
 
‘Zulke chronische aandoeningen kunnen we onmogelijk 
allemaal in een ziekenhuis behandelen. Een groot deel 
van preventie, behandeling en herstel zal terechtkomen 
bij de eerste lijn, met de huisarts als dirigent. Daar komt 
dan een heel “orkest” omheen van thuisverzorgers, 
mantelzorgers en verpleegkundigen. Het ziekenhuis 

wordt één onderdeel van die concentrische 
cirkels rond de patiënt. Het komt alleen nog 
in actie voor gerichte diagnoses en behande-
lingen waarvoor andere zorgverleners minder 
goed zijn uitgerust. En zelfs dan wordt het zie-
kenhuisverblijf zo veel mogelijk beperkt. Veruit 
het grootste deel van de interventies zal in het 
dagziekenhuis gebeuren.’
 
‘Anders gezegd: er komt een echelonnering van 
de zorg. Je krijgt instellingen die zich concen-
treren op standaardinterventies waarvoor geen 
hooggespecialiseerde kennis nodig is. Daar-
naast komt er een beperkt aantal expertisecen-
tra voor geavanceerde, hooggespecialiseerde 
zorg, waartoe ook de universitaire ziekenhui-
zen behoren. En tot slot zullen zich centra 
ontwikkelen zoals zorghotels, voor mensen 
met chronische aandoeningen of mensen die 
herstellen van een operatie.’
 

PRoF-leerstoel stimuleert innovaties 
in gezondheidszorg

MEER TECHNOLOGIE, 
MAAR OOK VEEL DUURDER
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Man van de praktijk
Professor Renaat Peleman is uit-

stekend geplaatst om de toekomst  

van de gezondheidszorg te schetsen: 

hij is hoofdarts van het UZ Gent.
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SAMENWERKING 
IS DE BOODSCHAP

‘Nu al merk je dat er specialisten te kort zijn, zeker in 
afgelegen regio’s en in sommige specialismen zoals geri-
atrie en endocrinologie. Die weinige specialisten moeten 
dan zeer veel wachtdiensten doen. Met de huidige aan-
dacht voor work-life balance en levenskwaliteit wordt dat 
onhoudbaar. Daarom zie je meer en meer samenwerking 
binnen een bepaald specialisme, over de ziekenhuis-
muren heen.’
 
‘Artsen uit verschillende ziekenhuizen vinden elkaar 
in die samenwerking vlotter en soms eerder dan hun 
directies. Voor de artsen is er een onmiddellijk voordeel: 

als je met collega-specialisten uit verschillende 
ziekenhuizen de wachtdiensten verdeelt, ben 
je maar één keer om de twee maanden van 
wacht, in plaats van eens om de twee weken.’

TECHNOLOGIE 
RUKT OP

‘De medische technologie wordt alsmaar 
geavanceerder. Ook patiënten zullen daarvan 
profiteren. The internet of things genereert een 
constante stroom aan medische informatie die 
een veel beter beeld biedt dan de huidige mo-
mentopnames bij de huisarts. Nu al kunnen apps 
je bloeddruk, hartslag en ademhalingsfrequentie 
telemonitoren. Die apps leveren ons informatie 
waarmee we vroegtijdig acute medische inciden-
ten kunnen voorspellen, zoals een hartaanval of 
een astma-aanval. Dat geeft ons de tijd om de 
nodige preventieve maatregelen te nemen.’

Huisarts als dirigent
‘Preventie, behandeling en herstel komen terecht bij 

de eerste lijn, met de huisarts als dirigent. Daar komt 

dan een heel “orkest” van zorgverleners omheen.’
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Professor Peleman is titularis van de ProF-leerstoel aan de 
UGent. Die leerstoel werd in 2014 ingesteld door de zorgdenk-
tank PRoF, wat staat voor Patient Room of the Future. Het 
doel: innovatieve doorbraken in de gezondheidszorg stimule-
ren en zo het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verruimen.
 
Professor Peleman: ‘Het ProF-consortium is een initiatief 
van Jan Van Hecke, CEO van de firma Boone Beter Bed. 
Samen met mensen uit de industrie en de non-profit heeft 
hij de denktank opgericht om na te denken over evoluties in 
de zorg. In 2009 is daar de Patient Room of the Future uit 
voortgekomen: een ziekenhuiskamer met veel innovatieve 
technologie die toch de sfeer uitstraalt van een gezellige 
huiskamer. Intussen heeft de denktank ook een patiënten-
kamer ontwikkeld voor een chirurgisch dagziekenhuis, op 
basis van het principe van de business seats in vliegtuigen. 
Compact, maar met veel privacy.’

 ‘De middelen van de ProF-leerstoel worden gebruikt 
om een prijs uit te reiken voor innovaties in de zorg. 
Het hoeft niet noodzakelijk om hoogtechnologische 
vernieuwingen te gaan. De winnaar van vorig jaar was 
het rusthuis van Mol. Cliënten die op een hometrainer 
fietsen, zien videobeelden van hun eigen straat zoals die 
er vroeger uitzag. De beelden bewegen mee met hun 
trapsnelheid. Dat maakt de oefeningen op de hometrai-
ner veel leuker, en het stimuleert het geheugen.’
 
‘Dit jaar zijn er intussen 16 inzendingen binnen. Op 25 mei 
2016 organiseren we een symposium waarop we de win-
naar bekendmaken. Gewezen EU-president Herman Van 
Rompuy overhandigt de prijs.’ 

www.prof-projects.com/prof-chair

DE PROF-LEERSTOEL

 
‘Voor de maximale integratie van medische 
informatie is er Dr. Watson van IBM. Dat is de op-
volger van Deep Blue, de schaakcomputer die in 
1997 wereldkampioen Garri Kasparov versloeg. 
Dr. Watson scant en interpreteert alle beschikba-
re online medische publicaties en informatie uit 
studies, en stelt op basis daarvan een diagnose. 
Die is nu soms al beter dan de diagnose van een 
team specialisten! Want zelfs de beste specialist 
kan niet alle literatuur kennen over een bepaal-
de aandoening. Dr. Watson kan dat wel.’

BETAALBAARHEID 
KOMT ONDER DRUK

‘Onlangs is de kaap overschreden van 
100.000 euro per jaar voor een geneesmid-
del tegen een zeldzame ziekte. Omdat een 
dergelijk geneesmiddel maar door een heel 
kleine groep mensen wordt gebruikt, kan de 

ziekteverzekering dat nog dragen. Binnenkort komen 
tientallen zulke niche-medicijnen beschikbaar. De vraag 
naar betaalbaarheid wordt dan echt wel pregnant.’
 
‘Veruit de grootste kostenstijging in de gezondheidszorg 
komt voort uit de technologie. Er worden steeds nieuwe 
hulpmiddelen ontwikkeld. Denk aan operatierobots die 
veel accurater zijn dan mensen, waardoor er bijvoorbeeld 
na prostaatoperaties veel minder gevallen van inconti-
nentie en impotentie zijn. Dat is goed nieuws, maar zo’n 
robot is bijzonder duur in gebruik. Macro-economisch 
levert het een besparing op: kortere ligduur, minder 
verwikkelingen. Micro-economisch betekent de aankoop 
een erg grote uitgave voor het ziekenhuis.’
 
‘De toegenomen kostprijs in de gezondheidszorg 
creëert een gezondheidszorg met twee snelheden. Mo-
menteel betalen we als patiënt gemiddeld 18 procent 
van de uitgaven in de gezondheidszorg zelf. De tech-
nologisch evolutie zal die bijdrage alleen maar doen 
toenemen, zelfs al vervangt de technologie bestaande, 
minder efficiënte technieken.’

4




