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08.00 - 09.30

Ontvangst en registratie

08.30 - 09.15

Refresher IHE Nederland course door Robert Breas - MedicalPhit

Plenaire Opening
09.45-09.55 Welkom
Evert Sanders, gebruikersvoorzitter IHE Nederland
Tie Tjee, leveranciersvoorzitter IHE Nederland
09.55-10.05 Introductie jaarcongres IHE met dagvoorzitter Gert-Jan Borghuis

09.45 - 11.00

10.05-10.25 Keynote door Casper Smeets – 7D
10.25-10.55 Keynote door Hugo J. van Haastert - Europese Commissie
De European Health Data Space (EHDS) is een nieuwe ster aan het firmament. Vergeleken met bijvoorbeeld Wegiz is dit Europese
initiatief de Jupiter naast Moeder Aarde. Maar wat is het eigenlijk, wat moeten we ervan verwachten en hoe zouden we de
beleidskometen EHDS en Wegiz in één baan kunnen brengen?
10.40-10.55 Keynote door Samrend Saboor - Siemens Healthineers

10.55-11.00 Q&A
11.00 - 11.30

Pauze

11.30 - 12.15

Sessieronde 1
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Afspraken maken rond
standaarden

Wat zijn de parallellen tussen de
HealthTech en de FinTech?
Founda Health vindt zijn roots in de
FinTech en bouwt een innovatieve
oplossing voor het delen van
medische data tussen applicaties.
Open, gestandaardiseerde en goed
gedocumenteerde APIs staan
daarbij centraal. Kunnen de
innovaties die de financiële wereld
al heeft zien ontstaan ook worden
toegepast binnen de zorg?
Met Andries Hamster – Founda en
Danielle van der Meer – Beter
Healthcare

Space

Crisis paraatheid

Door innovaties binnen de zorg worden er
steeds grotere hoeveelheden data
verzameld, door een steeds grotere groep
aan sensoren en meetapparatuur. Hoe
houden we deze data beheersbaar, veilig, en
zorgen we dat er waarde wordt toegevoegd
aan de zorg? Om deze, en meer, vragen te
beantwoorden neem ik jullie mee naar het
ontstaan van onze aarde: The Big Bang.

"I never stopped getting ready. Just in case."
- Chris Hadfield - de eerste Canadees die in
de ruimte wandelde.

Met Stefano Langendijk - Oracle
CERN OpenLabs

Wat betekent de opkomst en
beschikbaarheid van ‘Real World Data’
bronnen? En hoe kan de integratie van data
nieuwe inzichten genereren? In deze sessie
zal de opkomst en het gebruik van
Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)
centraal staan.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat
geldt op aarde net zoals in de ruimte. De
coronacrisis liet zien wat de gevolgen zijn van
disrupties in gezondheid en bescherming tegen
infectieziekten. Welke bijdragen leveren
internationale standaarden in het op orde
krijgen en houden van een duurzame
informatievoorziening over infectieziekten? En
zorgt dit voor een fundament in pandemische
paraatheid waarmee we ons optimaal
voorbereiden op wat er kan komen in de
toekomst? En wat betekent dat voor de zorg,
voor beleidsmakers en voor de burger van
morgen?
Met Coen van Gool - RIVM/ WHO en
Trudy Hagg – IHE Europe

Met Robert Dossin - Cerner
Enviza Learning Network

12.15 - 13.15

Lunch

12.50 - 13.10

- Lunchsessie: “Het IHE Testing continuüm in Nederland” Pascal Looijé, co-founder, Interoplab
1

13.15

- Sessieronde 2
1
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Op zoek naar kansen

Samenwerken

ISS, het International Space Station, is geboren uit de ruimtewedloop
tussen de VS en de Sovjet-Unie. De grootmachten begonnen op hun
eigen eilandje met hun eigen ontwikkelingen, governance en
innovaties. Dit bleek op lange termijn niet vol te houden, aangezien het
In het kader van ‘Leren van andere landen’ en in afstemming met het inefficiënt en enorm kostbaar bleek. Voor een goedlopend
traject ‘Versnellen en Verbeteren’ (V&V), hebben Nictiz en IHE
ruimtevaartprogramma moesten de grootmachten samenwerken. En
Nederland in september een studiereis georganiseerd naar de IHEdaarmee werd ISS geboren.
Europe Connectathon in Montreux. In een voorbereidend traject
Zijn er parallellen met het zorglandschap met al haar diversiteit?
inventariseerde een Nederlandse delegatie elementen die een
Moeten we samenwerking omarmen of blijven we het door
nationale teststrategie idealiter moet bevatten om tot succes te
omstandigheden zelf moeten doen? Hoe kunnen we elkaar vinden en
leiden. Op basis van de verdiepingssessies en de gesprekken met
wat kunnen we leren van de samenwerking rondom het ISS?
meerdere landen over hun teststrategie doet de delegatie een aantal
aanbevelingen. Op het jaarcongres delen Nictiz en het bestuur van
Met Renske Veenstra - Santeon
IHE Nederland de lessons learned en de gedane aanbevelingen aan
o.a. VWS.

Terugblik Montreux-reis
Nationale Test Strategie

Met Wouter de Haan - Nictiz, Onno Gabel - IHE en Martina
Bartelink - VIPP OPEN

IHE Handreikingen
In opdracht van IHE Nederland zijn er twee handreikingen
geschreven voor de volgende zorgprocessen:
•
•

Medisch Disciplinair Overleg (MDO) Oncologie
Transmuraal Laboratorium

Twee auteurs die vanuit de praktijk hebben meegewerkt aan deze
handreikingen nemen u mee in het proces dat is doorlopen. Ze
geven aan welke lessen zij geleerd hebben en wat u in uw
dagelijkse werk aan deze handreikingen heeft.
Met Igor Schoonbrood - MUMC en Brain Sanderse – StarSHL

Wat kan de zorg leren van gegevensuitwisseling in andere sectoren
zoals banken, luchtvaart en energie?
Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wegiz moeten het
veld echt aan de slag. Essentieel is een veilig transport van data,
want zonder transport staat alles stil.
Maar hoe ontwerpen we een kosteneffectief zorgnetwerk dat
veilig, schaalbaar en interoperabel is? Hoe kan hetzelfde
netwerk gebruikt worden in het kader van zowel Wegiz als van
EHDS? En welke rol spelen IHE profielen hierbij?
Met Wim de Koning - Bastion 365
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14.00 - 14.10

Zaalwissel

14.10 - 14.55

Sessieronde 3
Timing

Innoveren

“...3, 2, 1, lift off!” Daarmee begint elke raketlancering. Iedereen
weet precies wie, wat, waar en vooral, wanneer. Timing is van
cruciaal belang. Timing is een zaak van inzicht en overzicht. Van
planning en scaling. Als het daar al misgaat, gaat het eigenlijk
overal in het proces wel mis.
Toch lijken we deze les maar niet over te willen nemen in de zorgICT. Pilots, programma’s, wetten en regels gaan naar hartelust van
start, schieten langs elkaar heen, kruisen elkaars banen. En als de
willekeurige deadlines naderen, kunnen we alleen maar hopen dat
het allemaal net goed gaat komen.

Het toepassen van goede machine learning en goede AI vereist
goede data. Maar waar zet je die data neer? Hoe regel je
toegang tot de data en houd je rekening met het privacy
vraagstuk? En meer technisch: hoe houd je de performance
goed voor het gebruik van de data? Allemaal vragen die hebben
gespeeld bij de AI pipeline met betrekking tot de IC data en wat
die voor innovatieve mogelijkheden biedt.

Met Eric de Boer - Health Cloud Initiative/ OIZ bestuur en Amy
Ahluwalia - Tenzinger/ OIZ bestuur

Met Björn van der Ster, Postdoctoral Researcher at AMC Academic Medical Center

Nederlandse intensive cares gaan op grote schaal samenwerken
en gegevens delen om de behandeling van ernstig zieke
patiënten te verbeteren. Die data komen vooral uit IC-apparatuur
zoals bewakingsmonitoren en beademingsmachines. De
combinatie van behandelgegevens en kunstmatige intelligentie
kan duidelijk maken welke behandeling het beste werkt bij welke
patiënt. De samenwerking heet icudata.nl en is uniek in de
wereld.
Met Patrick Thoral - Internist-intensivist at Amsterdam UMC,

location VUmc
14.55

- Pauze
1
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Plenaire Slotsessie
15.30 –15.35 Introductie van de slotsessie door dagvoorzitter Gert-Jan Borghuis
15.35 - 15.55 Ronde tafel – Observeren met Renske Veenstra (Santeon), Marcel Smeets (OIZ), Mick van Hattem
(Programmabureau Luchtvaart) en Casper Smeets (7D). Voertaal Engels
15.55 - 16.15 Keynote door Mick van Hattem - Programmabureau Luchtvaart
15.30

- 16.15 - 16.35 Keynote door Mark de Lange - Ministerie van VWS
1
Terugkeer op aarde
7
. 16.35 - 16.50 IHE gecertificeerden door Onno Gabel - IHE bestuur
0
0 16.45 - 17.00 Afsluiting Jaarcongres
Gert-Jan Borghuis - dagvoorzitter
Tie Tjee - leveranciers voorzitter IHE Nederland

17.00

- Borrel
1

