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Dit is een meer dan boude uitspraak

vandaar

De volgende disclaimer



“Ik ben mij zeer bewust dat ik met de hiernavolgende 
uiteenzetting, waarbij standpunten worden geuit die 
ingegeven zijn door de input van visionaire denkers 
en ons voorbijsnellende maatschappelijke trends, 
mijn positie als verantwoordelijke van de sector 
Algemene Ziekenhuizen binnen de koepelorganisatie 
Zorgnet Icuro op ernstige wijze onder druk zet en 
zelfs het risico loop op relatief korte termijn deze 
functie als dusdanig te zien verdwijnen.”



NIEUWE ZIEKENHUIZEN





Trends en evoluties

KCE studie 289A (2017) : Benodigde ziekenhuiscapaciteit in 2025 en 
benodigde criteria voor aanbodbeheersing van complexe kankerchirurgie, 
radiotherapie en materniteit.



• KCE studie 282 As (2017) : Hoe kan dagchirurgie in 
België verder worden uitgebreid?

Hip Replacement Surgery … 

In One Day



Zorg thuis





As predicted in 1960!



Hospital of the future

• Detecteren van de relevante trends

• Koppelen aan bevraging van (toekomstige) 
patiënten

• Internationale voorbeelden



Belangrijke trends

• Technologie (cfr. verder)

• Flexibiliteit in (infra)structuur

• Zorg buiten de muren van het ziekenhuis

• Kennis en competenties samenbrengen

• Financiering investeringen



Top prioriteiten
patiënten

Top 5 : 
1. Specialisten op de hoogte
2. Specialistische centra
3. Doorverwijzing
4. Welbevinden medewerkers
5. Iedereen op de hoogte

Top 10 :
6. Minimale wachttijden
7. Vermijden medische fouten
8. Zelf arts/ziekenhuis kiezen
9. Zelf mee regie behandeling
10. Internationale uitwisseling zo nodig





Predictibiliteit en preventie





AI vs. 101 radiologists – Physics world (2019)



The role of AI in Pathology – Technology networks (2017)





Telemedicine







Evolutie naar virtualisatie zorg



Mercy Virtual Care Center





Conclusie

• Trends zijn talrijk, duidelijk en evolueren razendsnel

• Zelfs een virtueel hospitaal heeft nog altijd stenen 
nodig

• Toekomst maar we moeten meedenken

• (Wellicht toch nog jobzekerheid tot 
pensioenleeftijd)



Dank voor uw aandacht.

Vragen?


