
Mario Huyghe

CEO Philips Belgium - Luxemburg

Studiedag Geïntegreerde Zorg
13 mei 2017

Impact van ‘integrale zorg’ 

op een technologiebedrijf

© Mario Huyghe/Philips 2017



Mario Huyghe

CEO Philips Belgium - Luxemburg

Studiedag Geïntegreerde Zorg
13 mei 2017

‘integrale zorg’

technologie 



Mario Huyghe

CEO Philips Belgium - Luxemburg

Studiedag Geïntegreerde Zorg
13 mei 2017

‘integrale zorg’ 

Ceci n’est pas technologie



Landschap gezondheidszorg in beweging

Consolidatie van 91 ziekenhuizen naar 25 netwerken

Transformatie naar integrale zorg binnen regionale

gezondheidszorgnetwerken

Focus shift naar zelf-management en ’outpatient care’

‘Evidence-based’ gezondheidszorg van  ‘Prestaties’ via 

‘Conventies’ naar ‘Outcome based’ en ‘Pay for performance’
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Philips transformeert in een gefocust gezondheidsbedrijf

+ Wellcentive

+ PathXL + Illumina

Activiteitstransformatie

2011 2016



Onze Missie

Gezond leven Preventie Diagnose Behandeling Home careChronische zorg

Het leven van mensen verbeteren
door relevante innovatie

‘Health Continuum’



Health Continuum gedreven door  gezondheids(zorg)transformatie

Zorg verschuift naar
lagere kostenomgeving
en wordt genetwerkt

Consumenten zijn
nauwer betrokken bij

hun gezondheid

Overgang naar value-based 
healthcare zal kost verlagen, 
toegankelijkheid verhogen en

uitkomst verbeteren

Digitale oplossingen openen deur voor nieuwe modellen

Artificial Intelligence Platform Economy IoT

Value-based care Precision MedicineVirtual Care NetworksPopulation Health

Cyber Security

Gezond leven Preventie Diagnose Behandeling Home careChronische zorg
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Health Continuum : technologie als ‘enabler’

Gezond leven Preventie Diagnose Behandeling Chronische zorg

Care
coördinatie

Anatomische
intelligentie

Interventionele
oplossingen

GenomicsKlinische 
pathologie

Gezond leven

Therapie-
compliantie

Preventie op ‘point of need’



Integrale Zorg opent weg naar echte ‘value based healthcare’

• Gecoordineerde (gezondheids)zorg over het 
continuum

• Systematisch meten van health outcome en
kosten over het health continuum

• Segmentatie in cohortes met gelijke
behoeftes en risico’s

• Definiëren van interventies om waarde voor
elke cohort te verbeteren

• Alignering van financieringsmodellen naar
outcomes

Intensive ambulatory 
& acute care

Chronic patient management, 
hospital discharge & aging well

Wellness & prevention

Triple Aim
‘Population

Health’
Kost per

capita

Individuele
gezondheidszorg

ervaring
Triple Aim is een initiative van het ‘ Institute of Healthcare Improvement’ (www.ihi..org)



Transformatie naar
gezondheidsconsumentgedreven Geïntegreerde Zorg

Gepersonaliseerde
Connected Care 
services

PharmaSociale zekerheid/
Verzekeraar

24/7 dienst

Research Dokters

Chronische/Thuiszorg Hospitalen

Gezondheids-
zorgers
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Transformatie naar
gezondheidsconsumentgedreven Geïntegreerde Zorg

Door open innovatie en co-creatie komen tot 
oplossingen voor geïntegreerde zorg



Open innovatie is deel van ons DNA
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Inside-out:
Open onze kennis naar de wereld

Outside-in:
Leverage the kennis in de wereld



HealthSuite Labs faciliteren co-creatie van 
geïntegreerde zorgoplossingen

Pharma
bedrijven

Philips
design

Philips
Partners

Philips
BusinessesResearch

Patiënten

Care
netwerken

Philips
HTS

Klinische & zorg-
professionals



HealthSuite Labs faciliteren co-creatie van 
geïntegreerde zorgoplossingen



HealthSuite Digital Platform enabler voor open ontwikkeling

Gezondheidsinformatie

Gezondheidszorg-informatie

Een toolset op maat van 
gezondheidszorg specifiek voor
ontwikkeling en co-creatie van 

gezondheids- en
gezondheidszorgtoepassingen

HealthSuite
Digital Platform

Gezond leven Preventie Diagnose Behandeling Chronische zorg



Geïntegreerde oplossingen en samenwerkingsmodellen

Consulting Competenties

Geïntegreerd zorgpad Training

Werkflow optimizatie Klinische optimalizatie Strategisch ontwerp

Programam management

Zorgintegratie Data Analyse Patiënt ervaring

Health Transformation Services : voor succesvolle implementatie

Gezond leven Preventie Diagnose Behandeling Chronische zorg



Geïntegreerde Zorg

Realisaties
Praktijkvoorbeelden

Patient app Online community

Healthsuite
Digital platform









* Niet beschikbaar in Belgische markt



Geïntegreerd technologie- en zorgproces
ondersteunen medicatie therapiecompliance voor
patiënten met cardiovasculaire condities

Geïntegreerd medicatiemanagement

voor een optimale therapiecompliantie 

H e al th y  l i v i n g  P r e v e n t i o n D i ag n o s i s Tr e atm e n t H o m e  c ar eG e z o n d L e v e n P r e v e n t i e D i ag n o s e B e h an d e l i n g Z o r g Th u i s

AP19 mHealth project medicatiemanagement 



Heart on Track eHealth zorgproces 
om herhospitalisatie, verblijfsduur en 
exacerbaties te vermijden bij CHF 
patiënten door home monitoring



Gebaseerd op significante populatie gezondheidsdata van 
millioenen personen, Caresage oplossing voorspelt risico voor de 
individuele patient met zijn individuele zorgbehoeftes

Predictieve
technologie voor
risico-gebaseerde

begeleiding en zorg

* Niet beschikbaar in Belgische markt



Zorgkost
Her-admissies

-75%-34%

Verblijfduur
Hospitalizaties

-49%-50%

Virtuele Zorg
Engageren van patiënten met  
chronische condities voor self-
managent thuis

* Niet beschikbaar in Belgische markt



Beslissingscriteria
voor markttoegang
of marktintroductie

Patient app Online community

Healthsuite
Digital platform



PharmaSociale zekerheid/
Verzekeraar

24/7 dienst

Research Dokters

Chronische/Thuiszorg Hospitalen

Gezondheids-
verleners

• Entropie in transformatie naar gëintegreerde zorg
• Gedefinieerd businessmodel
• Financiering

• Duurzaamheid
• Opschaalbaarheid

• Legaal kader



En waar bent U ?
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Geïntegreerde
gezondheidszorg

Geïntegreerd
zorgnetwerk

Silo
ziekenhuis

Silo
gezondheidszorger



Key takeaways
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Zorgplatformen op basis 
van kennis-gedreven
oplossingen

Transitie naar Value 
based care en
Population Health

Co-creatie standaard
bij complexe
gezondheids(zorg)-
transformatie

Geïntegreerde zorg
met actief patient-
engagement




