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Een fantastisch 2022!





Over BlueHealth Innovation Center



STRATEGIE

STUDENTEN START-UPS ZORGACTOREN

GENK – ANTWERPEN – GENT 



IDEATION
from nothing to idea

INCUBATION
from idea to business plan

ACCELERATION
from business plan to market

SCALING
from market to internationalization



INDUSTRIEZORG- & ACADEMISCHE

INSTELLINGEN

OVERHEID
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Over deze LiveStream…



Vragen, Suggesties, Polls,…

#BHIC
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Korte intro
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2004 - eind 2011
PhD en postdoc

2012 - …  
IT Projectmanager
- Brug naar klinische
diensten
- Spinofftraject
- Projecten met 
klinische data, 
klinische studies, 
ondernemers
- EPD-implementatie

2020 - …
Regiomanager
Antwerpen

2020 - …
Portfoliomanager
Early-stage 
investeringen in 
digital health 
startups



Deze sessie

• Ervaringen delen
• Samenwerkingen tussen startups/IT solutions providers en ziekenhuizen

• IT in ziekenhuizen

• Conclusies
• Geen silver bullet

• Case by case grote verschillen

• Evenwichtsoefening
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Samenwerken met ziekenhuizen als startup

• Wie moet ik overtuigen en hoe?

• Welke aspecten moet ik afdekken?
• Structuur van ziekenhuis en beslissingstraject

• Wettelijke vereisten

• Type van samenwerkingsmodel of overeenkomst

• Scope van product/service  welke (klinische) diensten

• Integratie in de klinische workflow
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Structuur en beslissingstraject
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Algemene structuur

• Medische/klinische diensten
• Departementshoofd

• Kliniekhoofd

• (Senior) artsen

• Verpleegkundigen + verpleegkundig specialisten

• Verpleegkundigen, artsen, specialisten in opleiding

• Medisch-technische diensten

• Administratie, waaronder aankoop, facilities, ICT, 
communicatie, financiële dienst, …
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Beslissingsorganen

• Raad van Bestuur

• Directiecomité

• Medische Raad

• Materialencommissie

• Ethisch Comité (onafhankelijk)
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Aandachtspunten 

• Zijn artsen zelfstandig of in dienstverband? -> belang van buy-in

• Klinische diensten hebben vaak hun eigen budget voor innovatieve
toepassingen

• Potentieel conflict met gecentraliseerde ICT-aanpak
• Belang van de dienst vs. belang van het ziekenhuis

• Expectation management is belangrijk

• Gecentraliseerde aanpak neemt tijd en resources in beslag
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Entry points

• Binnen het ziekenhuis
• Key Opinion Leaders (KOLs)
• Innovatiemanagers
• Departmentshoofd (departementsmeeting?)
• ICT departement
• Domeinexperts (klinisch, ICT, data,…)

• Buiten het ziekenhuis
• Farmabedrijven (vb. Neuroventi & UCB)
• Partnerbedrijven wiens software al in het ziekenhuis aanwezig is
• Resellers
• Congressen, werkgroepen, projecten,…
• Andere ziekenhuizen
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Top-down of bottom-up?

• Afhankelijk van type product/service en beslissingscriteria
• Oplossing voor een specifieke aandoening/dienst? -> dienst-specifiek

• Oplossing voor klinische workflow? -> CMO & team

• Grote (financiële) benefits voor ziekenhuis? -> CFO & team

• Grote impact op personeel? -> HR directeur & team

• Nood aan integratie met EPD? -> CIO & team

• Benefits elders dan waar de kost zit?

• Vnl. kwaliteitsgerelateerde benefits?

• ...

• Stakeholder management
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Take-aways

• Leer het ziekenhuis kennen
• Algemeen of universitair
• Belangrijke specialisaties
• IT-infrastructuur
• Key opinion leaders, early adopters,…
• Beslissingsproces

• Ken je concurrenten

• Zoek een believer die je door het beslissingsproces

loodst (intern of extern aan het ziekenhuis)
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Samenwerken met ziekenhuizen als startup

• Wie moet ik overtuigen en hoe?

• Welke aspecten moet ik afdekken?
• Structuur van ziekenhuis en beslissingstraject

• Wettelijke vereisten

• Type van samenwerkingsmodel of overeenkomst

• Integratie in de klinische workflow
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Wettelijke vereisten
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Compliance

• GDPR compliance – Data Processing Agreement (DPA)

• CE marking voor Medical Devices & notified body
• Bewijs van conformiteit met Europese standaarden op vlak van gezondheid, 

veiligheid en milieu

• Class I, IIa, IIb, III

• MDR

• Klinische studies

• Goedkeuring door Ethisch Comité
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Terugbetaling in België

• mHealthBelgium validatiepiramide (cijfers januari 2022)
• M1: 23 apps

• M2: 11 apps

• M3: 1 app

• Cf. Online Essential over mHealth-piramide

(te herbekijken via https://www.bluehealthu.care/on-demand)

• Verzekeraars: tegemoetkoming voor medische apps
• Partena (nu Helan): tot 20 euro/jaar indien in piramide

of voorgeschreven door arts (focus op preventie + revalidatie)

• CM: tot 20 euro/jaar indien in piramide

• …29
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Take-aways

• Volg de wetgeving, maar blijf pragmatisch

• Gebruik templates waar mogelijk
• Vb. Zorgnet-icuro DPA: https://www.zorgneticuro.be/publicaties/clausules-

om-op-te-nemen-contracten-met-verwerkers

• Leer het aankoopproces kennen (ga eens langs bij dienst Aankoop)

• Win expertadvies in mbt. CE, pyramide, MDR, klinische studies

• Het gebeurt vaak dat startups hun strategie wijzigen op basis 
van wettelijke vereisten (omwille van hoge kost)
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Samenwerken met ziekenhuizen als startup

• Wie moet ik overtuigen en hoe?

• Welke aspecten moet ik afdekken?
• Structuur van ziekenhuis en beslissingstraject

• Wettelijke vereisten

• Type van samenwerkingsmodel of overeenkomst

• Integratie in de klinische workflow
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Samenwerkingsmodel
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Aankoop vs. samenwerking

• Voor aankoop is ziekenhuis gebonden aan regels, afhankelijk van de 
grootte van het contract
• Varieert van 3 offertes tot Europese openbare aanbesteding

• ! Check de specifieke grenswaarden

• Focus op co-creatie met ziekenhuizen
• Buy-in voor validatie en (potentieel) gebruik in klinische praktijk

• Meer positieve reacties dan wanneer je ziekenhuizen benadert
voor een sales pitch
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1. Pilootproject

• Opportuniteit voor startups om voet aan wal te zetten

• Beperkt in duur en scope

• Typisch niet onderhevig aan aanbesteding omwille van beperkte 
totaalkost

• Perfect voor vroege validatie van MVP en businessmodel
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2. Retrospectieve data

• Wanneer je klinische data nodig hebt om je AI-model/software te
valideren (bijvoorbeeld)

• Houd rekening met
• Gestructureerde vs. ongestructureerde data

• Datakwaliteit, -integriteit & -volledigheid

• On-premise data-analysis vs. datatransfer

• GDPR en DPA
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3. Klinische studies

• Prospectieve datacollectie

• Elk onderzoek op menselijke proefpersonen

• Evaluatie van klinische/farmacologische effecten van interventie

• Evaluatie van veiligheid en efficiëntie van interventie
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3. Klinische studies – workflow

• Sponsor schrijft studieprotocol

• Feasiblity study
• Is de potentiële onderzoeker geïnteresseerd?

• Aantal potentiële deelnemers?

• Siteselectie
• Sponsor bezoekt onderzoeker en studieteam

• Kan het ziekenhuis aan alle vereisten van protocol en sponsor voldoen?

• Financiële overeenkomst

• Goedkeuring door Ethisch Comité
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3. Klinische studies

• Regulation-heavy

• Documentation-heavy

• Electronic Data Capture (EDC / eCRF)

• Monitoring visits

• Resource-intensive
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Samenwerken met ziekenhuizen als startup

• Wie moet ik overtuigen en hoe?

• Welke aspecten moet ik afdekken?
• Structuur van ziekenhuis en beslissingstraject

• Wettelijke vereisten

• Type van samenwerkingsmodel of overeenkomst

• Integratie in de klinische workflow
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Integratie in de workflow
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IT-infrastructuur in een ziekenhuis*

Clinical data 
warehouse

Electronic 
Medical 
Record

Hospital 
Information 

System

Patient 
engagement 

portal

41 * Beperkt tot de oplossingen relevant voor deze sessie. Dramatische oversimplificatie



Verschillen tussen diensten

• Zeer mature IT-infrastructuur (vb. Intensieve zorg, chirurgische diensten) vs. 
minder mature IT-infrastructuur in andere diensten

• EPD-implementaties zijn werk van lange adem
• Doel: ‘leveling the playing field’ + all-in-one solution
• Grote impact, zowel financieel als qua resources
• Grote impact op bandbreedte voor andere projecten (cf. ‘all-in-one’)
• Big bang vs. stapsgewijze go-live

• EPD’s in België
• Primuz, nexuzhealth, Chipsoft, Cerner, Epic, Zorgi
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“Is integratie in het EPD noodzakelijk?”

• Pro
• Naadloze integratie in (klinische) workflow

• Con
• Integratie is resource-intensief de eerste keren voor een startup

• Vaak ook interne kost voor ziekenhuis

• Investeren in API’s en HL7/FHIR-integraties is duur voor een startup
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“Hoe integreren?”

• Verschillende methodes
• Applicatie openen vanuit het EPD binnen de juiste patiëntcontext

• Data-export uit applicatie en import in EPD (vb. via pdf voor archief)

• API

• Verzenden en ontvangen van HL7 datastromen

• FHIR-integratie: volledige mapping van applicatie op EPD-datamodel
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Aandachtspunten voor integratie-aanpak

• ICT + diensten bepalen welke aanpak verkozen wordt (case per case)

• Ziekenhuizen verkiezen bepaalde methodes (dus implementeer ze
allemaal…?)

• Link met Hospital Information System en Active Directory is vaak
noodzakelijk
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Wrapping up
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Samenwerken met ziekenhuizen als startup

• Wie moet ik overtuigen en hoe?

• Welke aspecten moet ik afdekken?
• Structuur van ziekenhuis en beslissingstraject

• Wettelijke vereisten

• Type van samenwerkingsmodel of overeenkomst

• Integratie in de klinische workflow
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Contact

• Deze sessie was het resultaat van vele gesprekken met startups, 
scaleups, CIO’s, (ziekenhuis)collega’s, clinical trial centers, … over de 
afgelopen 10 jaar

• Ik hoor graag jullie bedenkingen en aanvullingen

• kim@bhic.care

• +32 475 26 37 83
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Vragen



one more thing



Schrijf je in op de nieuwsbrief via www.bhic.care/nieuwsbrief 

Nog meer topics in 2022…



#BHIC

Survey



info@bhic.care

Bedankt!


