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HIMSS19 Mobiele App

Afhangend van uw telefoon, bezoek 
Apple’s app store of Google play.
Zoek voor HIMSS19 en download de 
HIMSS19 app.

Om je profiel te verbeteren en te 
beginnen met je agenda, log in met je 
naam en wachtwoord van je HIMSS19 
registratie

INHOUD

Download 
de App 
vandaag!

Welkom in Orlando!

En welkom bij het HIMSS Dutch 
Community programma. Een speciaal 
programma voor de Nederlandse 
Delegatie naast de jaarlijkse HIMSS 
conferentie 2019. Het programma is 
in samenwerking met HIMSS Europe, 
Nictiz, VMBI en Cognicum voor u 
georganiseerd. 

Meer dan 200 Nederlandse zorg 
en welzijn professionals en ICT 
professionals nemen dit jaar deel aan 
het programma. HIMSS is dé plek 
voor het uitwisselen van succesvolle 
toepassingen, het delen van kennis 
en om te leren van sprekers en 
vernieuwers van het hoogste niveau. 

In de huidige tijd genieten de meeste 
mensen en sectoren van economische 
voorspoed. Tegelijkertijd is er een 
steeds nijpender tekort aan middelen. Er 
is tekort aan gekwalificeerd personeel 
en er staat grote druk op beschikbare 
gelden. Parallel hieraan worden we 
geconfronteerd met een groeiende 
vraag naar zorg. Anders gezegd, 
het elastiek wordt aan twee kanten 
uitgerekt. Schaarste heeft vaak een 
nare bijsmaak. Mensen staan in een 
overlevingsmodus en zijn gericht op 
de korte termijn. Echter, schaarste kan 
ook leiden tot positieve resultaten. 
Denk aan innovatie en een vergroot 
probleemoplossend vermogen. Met de 
creativiteit van de mens kan op korte 
termijn al veel worden opgelost. Maar, 
hoe houden we de lange termijn doelen 

helder? Een strategie voor de eigen 
organisatie is van groot belang om te 
overleven, maar doe je dat allen of juist 
samen? ‘Wie wil ik zijn en wat is mijn 
positie in de maatschappij?’
Tijdens het Nederlands programma 
van HIMSS 2019 in Orlando zetten we 
u aan het denken aan de hand van 
inspirerende sprekers die innovatief aan 
de slag zijn gegaan met de uitdagingen 
waar zij voor staan. Onderwerpen als de 
juiste zorg op de juiste plek, innovatie, 
financiële (perverse) prikkels, focus op 
preventie en goed werkgeverschap 
komen allemaal aan de orde. En wat 
kan m-health, e-health en de laatste 
ontwikkeling op het gebied van ICT 
daaraan bijdragen.
Doe met ons mee en pak 
elke gelegenheid aan om met 
gelijkgestemde en internationale 
delegaties te netwerken: van 
ontbijt tot aan Holland House. Het 
programmaboek biedt u alle benodigde 
informatie voor een inspirerende 
HIMSS19. 

We hopen dat u HIMSS19 zult waarderen 
en wensen u een goede tijd toe in 
Orlando. 

Vriendelijke groeten, 

Carl Verheijen namens het HIMSS Dutch 
Community Team

WELKOM
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21:00–22:30 Holland House receptie
We starten HIMSS19 met een welkomstborrel. Ontmoet hier de overige 
deelnemers van de HIMSS Nederlandse Delegatie, partners, en blijf op de 
hoogte van het programma.

Locatie:  
Grand A

06:30–08:00 Ontbijt
Ontbijt met de Nederlandse delegatie in het Rosen Centre

Locatie:  
Grand A

08:30–12:30 Seminar Locatie:  
Grand B

08:30 Carl Verheijen
#Dagvoorzitter - meer informatie op pagina 12

09:00 Kees Klarenbeek
#Leiderschap - meer informatie op pagina 12.

09:45 Christine Aberson
#ICT - meer informatie op pagina 13

10:30 Koffiepauze

11:00 Jan Jaap Ensing
#HR - meer informatie op pagina 13

11:45 Frido Kraanen
#Finance - meer informatie op pagina 14

12:30–12:45 Lunch
U krijgt een lunchbox mee in de bus, in aanloop naar het aansluitende 
referentiebezoek aan het Florida Hospital Innovation Lab.

ZONDAG 10 FEBRUARI

MAANDAG 11 FEBRUARI

MAANDAG 11 FEBRUARIHIMSS19 vindt plaats van zondag 10 februari tot en met vrijdag 15 februari.  Het programma 
bestaat uit 4 onderdelen, namelijk het HIMSS Dutch Community programma, het algemene 
HIMSS19 programma, het sociale programma en het programma van de partners. De 
onderdelen zijn te onderscheiden met de bijbehorende kleuren.

Sociaal Programma Commercieel Programma 
Dutch Community Programma Algemeen HIMSS Programma

06:30–08:00 Ontbijt
Ontbijt met de Nederlandse delegatie in het Rosen Centre

Locatie:  
Grand A

08:30–10:00 Opening keynote HIMSS19

Zal Consumer-Directed Exchange de Healthcare Mar-
ketplace verstoren?
Patiënten, zorgverleners en zorgverleners de juiste informatie geven op een 
effectieve en veilige manier, is nog nooit zo belangrijk geweest voor een 
succesvolle transformatie van de gezondheidszorg. Klantgerichte uitwisseling 
en patiëntvriendelijke technologie brengen zorgcoördinatieplanning in 
handen van elke patiënt en zijn zorgteam. 

Sluit aan bij internationaal erkende leiders en HIMSS CEO, Hal Wolf, terwijl 
wij de beleidsimpact en de verstoringen van de marktversterking die 
consumenten met zorg leveren, onderzoeken.

Locatie:  
OCCC, 
Valencia 
Ballroom

10:00–18:00 HIMSS Annual Conference Beurs
De beursvloer is open: Verken de beurs of sluit aan bij één van de 
partnersessies

Locatie: 
OCCC

10.30 -12.00 Interoperabiliteitstour met thema Patiëntparticipatie
Deze tour is aansluitend aan de keynote openingssessie: “Will Consumer-
Directed Exchange Disrupt the Healthcare Marketplace”. We staan aan 
de vooravond van een paradigmashift in de zorg en veilig, betaalbaar en 
gebruiksvriendelijk informatie uitwisselen is belangrijker dan ooit. Patiënt 
én zorgverlener staan hierin centraal. In Nederland zien we het MedMij 
programma en de ontwikkeling van PGO’s. In deze tour besteden wij 
speciaal aandacht aan praktische voorbeelden, waarbij met IHE-profielen de 
samenwerking wordt ondersteund - resultaat: wereldwijd schaalbaar - en de 
uitwisseling tot stand is gebracht.

Aanmelden onder vermelding van de tour: secretariaat@ihe-nl.org
Tijdens de Himss : Tie Tjee +31 653270383 of Marlene Gigase +31 
622908605

Locatie:  
Interoperability 
Showcase 
Booth: 9100

DINSDAG 12 FEBRUARI

12:45–18:00 Referentiebezoek FHIL
In het Florida Hospital Innovation Lab wordt elke dag gewerkt aan nieuwe, 
creatieve oplossingen voor diverse uitdagingen binnen de zorg. Op de 
campus zijn meerdere Research & Development centers, een 3D printing lab, 
Research Institute, Nicholson Center en Florida InnovatOR (een OR met MRI 
technologie) gevestigd.

19:00–21:00 Holland House BBQ
Samen met alle deelnemers van de HIMSS Nederlandse Delegatie rondt u op 
een leuke en interactieve manier de eerste dag af.

Locatie: bij 
het
Zwembad
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12:00–13:30 Lunch Dutch & Nordic Community
Geniet van de sessie: “Het ontketenen van de kracht van interoperabele 
gegevens: de Nederlandse en de Noordse manier!” en lunch daarna samen 
met de Noordse delegatie

Locatie:  
Grand A

13:30–15:30 Partnersessie Intersystems & KPMG
KPMG en InterSystems organiseren samen een sessie over de noodzaak 
van regionale samenwerking in de zorg, de wijze waarop dit kan worden 
georganiseerd en hoe technisch de uitwisseling van informatie kan worden 
geborgd.

Netwerkgeneeskunde
Het ziekenhuis is onderdeel van een groter zorgnetwerk van verschillende 
zorgaanbieders en professionals. De zorg wordt in toenemende mate 
verleend in samenwerking tussen partners uit dit netwerk inclusief de patiënt 
zelf. Maastricht UMC+ werkt aan datastandaardisatie om informatie tussen 
verschillende partijen in de zorg uit te kunnen wisselen. Dit is een harde 
randvoorwaarde om te komen tot netwerkgeneeskunde.
Spreker: Joep Veraart, CMIO Maastricht UMC+

Governance op regionale samenwerking
Zorgsystemen op landelijk en regionaal niveau moeten transformeren om 
effectief te blijven, steeds opnieuw. Door toenemende kennis, de ontwikkeling 
van best practices en politieke en maatschappelijke veranderingen staan 
kwaliteit en kosteneffectiviteit van zorgsystemen continu onder druk. 
Samenwerking is nodig om de zorg op een goede manier in de regio te 
organiseren. Een goede besturing van deze samenwerking is essentieel.
Spreker: Anna van Poucke, sectorleider KPMG Health
 

Van een gesloten vestingmentaliteit naar actieve 
samenwerking in het zorgstelsel - Ziekenhuis innovatie 
en transformatie in de 21ste eeuw
Ziekenhuizen worden geconfronteerd met een tweeledig vraagstuk bij hun 
zoektocht naar een platform voor innovatie. Aan de ene kant hebben ze het 
platform nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de snelle veranderingen 
in hun operationele omgeving. Aan de andere kant moeten ze ook regionale 
zorginitiatieven ondersteunen. Immers, een ziekenhuis is maar één aspect 
tijdens de zorgreis van een patiënt. Deze presentatie beschrijft hoe 
ziekenhuizen een tweesporenbeleid kunnen voeren met HealthShare als 
innovatieplatform, dat een ecosysteem van partners ondersteunt, terwijl het 
prima functioneert met elk EPD en de levering van op de burgers afgestemde 
zorg over de gehele regio mogelijk maakt.
Spreker: David Hancock, InterSystems
 

Paneldiscussie
Marja van Dieijen-Visser, voorzitter RvB Maastricht UMC+
Robert van Eggermont, InterSystems
Anna van Poucke, sectorleider KPMG Health
Hylke Kingma, KPMG Digital Health, CIO ai Maastricht UMC+

Locatie:  
Grand B

DINSDAG 12 FEBRUARI

14:00–16:30 Beurstour D&A
Vanzelfsprekend organiseert D&A ook deze HIMSS-editie een interessante 
beurstour. We nemen u mee langs een aantal toonaangevende leveranciers 
die aansprekende klantvoorbeelden presenteren. We geven duiding bij de 
getoonde ontwikkelingen en lichten samenhang en bruikbaarheid toe. Om 
een optimale D&A beurstour te kunnen verzorgen is het aantal deelnemers 
beperkt. Nu al opgeven? Stuur een mail naar himss@dnagroup.nl 

15:30–17:00 Interoperabiliteitstour met thema Registratie aan de 
bron
Gegevens eenmalig vastleggen, inzien en delen, dat is het meest kosten 
efficiënt en gebruikersvriendelijk. Veel informatiebronnen worden gekoppeld 
onder het motto “eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik”. IHE-profielen 
ondersteunen die registratie aan de bron, maar dat is voor velen niet 
zichtbaar. Als dit meer zou worden toegepast, scheelt dit geld en tijd in het 
zorgnetwerk. In deze tour besteden wij speciaal aandacht aan de toepassing 
hiervan en de ondersteuning van netwerkzorg.

Aanmelden onder vermelding van de tour: secretariaat@ihe-nl.org
Tijdens de Himss : Tie Tjee +31 653270383 of Marlene Gigase +31 
622908605

Locatie:  
Interoperability 
Showcase 
Booth: 9100

17:30–19:00 Internationale Receptie
HIMSS organiseert een receptie voor alle internationale gasten op HIMSS19. 
Borrel onder andere met delegaties uit China, Brazilië, de Nordic Community 
en de Duitse en Franse delegatie.

Locatie: 
OCCC, Zaal 
340 AB 
(Sunburst)



98 www.himssdutchcommunity.orgHIMSS19 | Februari 11–15, 2019 | Orlando

07:00–09:00 Ontbijt
Ontbijt met de Nederlandse delegatie in het Rosen Centre

Locatie:  
Grand A

09:00–12:00 Partnersessie D&A, Forcare, Vitalhealth

Partnersessie D&A, Forcare, Vitalhealth
Op deze ochtend nemen D&A, Forcare en Philips VitalHealth u mee in de 
belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering van zorg, patient 
engagement en netwerkzorg. Aansprekende klantcases uit de VS en NL 
laten de toegevoegde waarde in de dagelijkse praktijk zien. Bestuursadviseur 
Wilfrid Opheij geeft inzicht in de succesfactoren van netwerkzorg en Philips 
CEO Frans van Houten zal als keynote speaker zijn visie op healthcare geven.

Locatie:  
Grand B

09:30–18:00 HIMSS Annual Conference Beurs
De beursvloer is open: Verken de beurs of sluit aan bij één van de 
partnersessies.

Locatie: 
OCCC

12:00–13:30 Lunch
Geniet van uw lunch met de Nederlandse delegatie. 

Locatie:  
Grand A

13:30–14:30 Partnersessie Intermax

IT-governance: het vergeten landschap… 

Gaat u mee op ontdekkingsreis?
De rol van IT binnen ziekenhuizen verandert in hoog tempo. De transitie van 
beheer naar regie vraagt een herziening van de bestaande governance en 
een juiste afstemming tussen vraag en aanbod. Implementatie van EPD’s, Lab- 
en PACS-systemen hebben een grote impact op de zorgprofessionals, maar 
ook op de IT-organisatie. IT-systemen worden afhankelijker van elkaar en het 
beheer wordt complexer en specialistischer. Nieuwe dienstverleners, nieuwe 
(cloud-)IT, andere contractvormen, een betere functionele ondersteuning van 
IT aan de zorg: zomaar wat zaken die om een betere afstemming vragen 
tussen zorg en IT. Veel ziekenhuizen en leveranciers worstelen hiermee. D&A 
en Intermax hebben samen hun praktijkervaring gebundeld en delen hun visie 
graag met u om dit vergeten governance-landschap te ontginnen en samen 
middels hoogwaardige IT de zorg beter te faciliteren. Vraagstukken die Ludo 
Baauw (Algemeen Directeur Intermax) tijdens deze sessie zal behandelen: 
• Hoe blijft u in gesprek met gebruikers van zorgapplicaties en hoe houdt u 
grip op al uw IT-dienstverleners?
• Hoe komt u van ondoorgrondelijke contracten tot werkbare afspraken?
• Hoe zorgt u voor een applicatielandschap waar continue verbetering 
centraal staat?

Locatie:  
Grand B

WOENSDAG 13 FEBRUARI

13:30–15:00 Interoperabiliteitstour met aandacht voor diverse 
use cases
Uitwisseling van gegevens bij de use cases zoals Geboortezorg en 
Oncologische netwerken is zeer actueel in Nederland. Het XDS-profiel 
is een bekend profiel inmiddels, maar er is meer mogelijk. Ter inspiratie 
in deze tour besteden we speciaal aandacht aan het gebruik van IHE- 
profielen en de ondersteuning van de samenwerking in specifieke use 
cases.  Klantgerichte uitwisseling en patiëntvriendelijke technologie brengen 
zorgcoördinatieplanning in handen van elke patiënt en zijn of haar zorgteam.

Aanmelden onder vermelding van de tour: secretariaat@ihe-nl.org
Tijdens de Himss : Tie Tjee +31 653270383 of Marlene Gigase +31 
622908605

Locatie:  
Verzamelen bij 
Grand A

14:30–15:30 Partnersessie Salves

Controle over kwaliteit en meer tijd voor Zorg!
Is uw ziekenhuis een (toekomstig) gebruiker van HiX-software, het EPD van 
Chipsoft? Laat u dan informeren over de mogelijkheid om nieuwe releases 
(updates en hotfixes) volledig geautomatiseerd te testen.

Stijn Vedder, Manager Proces- en InformatieManagement bij het Elkerliek 
Ziekenhuis (Helmond) geeft u een kijkje achter de schermen. Hoe helpt 
geautomatiseerd testen om de kwaliteit te verhogen? Laat u inspireren door 
praktijkervaringen van het Elkerliek Ziekenhuis.

Jasper Sens, Managing consultant van Salves, geeft een demo van de HiX 
TestAutomation dienst en laat u zien hoe besparingen in beheeruren worden 
gerealiseerd en uren voor echte zorg worden gecreëerd.

Locatie:  
Grand B

15:30–16:30 Partnersessie Nuance

Hoe het gebruik van het EPD transformeren en de 
administratieve registratiedruk van de zorgverlener 
radicaal reduceren?
Kunt u zich een toekomst inbeelden waarbij de zorgverlener performanter 
werkt, de patiënt beter is geïnformeerd en de zorgregistratie radicaal wordt 
verminderd door de inzet van AI? Nuance presenteert zijn visie op de 
zorgregistratie en de manier waarop Artificiële intelligentie en natuurlijke 
spraakherkenning, door Nuance ontwikkeld, vandaag reeds het dagelijks 
werk van de arts wijzigt en de service naar de patiënt verhoogt. Ontdek 
de toegevoegde waarde van de medical virtual assistants voor zowel 
zorgverlener, patient en hoe deze bijdraagt aan een disruptieve ervaring van 
de zorg.

Bent u klaar om uw organisatie te transformeren met AI-verrijkte 
toepassingen?

Locatie:  
Grand B

17:00–19:00 Holland House receptie
Wederom een uitgelezen gelegenheid om uw netwerk te versterken onder 
het genot van een hapje en een drankje.

Locatie: 
Harry’s – 
café bij het 
zwembad

PROGRAMMA
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07:00–09:00 Ontbijt
Ontbijt met de Nederlandse delegatie in het Rosen Centre

Locatie:  
Grand A

09:30–16:00 HIMSS Annual Conference Beurs
De beursvloer is open: Verken de beurs of sluit aan bij één van de 
partnersessies.

Locatie: 
OCCC

10:30–11:30 Interoperabiliteitstour met thema Grensoverstijgend
Wanneer de bronsystemen voor uitwisseling gebruik maken van IHE-
profielen, dan ondersteunt dat ook - naast wet-en regelgeving - internationale 
uitwisseling. In deze interoperabiliteitstour aandacht voor complexe 
samenwerkingen en aansluitend Europese presentaties. Tijdens de tour 
tonen we de waarde voor de patiënt van het toepassen van IHE-profielen 
bij samenwerkingen tussen zorgverleners over de landsgrenzen heen.  Een 
primeur van een internationale showcase!

Aanmelden onder vermelding van de tour: secretariaat@ihe-nl.org
Tijdens de Himss : Tie Tjee +31 653270383 of Marlene Gigase +31 
622908605

Locatie: 
Verzamelen 
Interoperability 
Showcase 
Booth: 9100

11:30–13:30 Lunch
Geniet van uw lunch met de Nederlandse delegatie. 

Locatie:  
Grand A

19:00–22:00 Avondprogramma HIMSS Special 

Event: Seaworld (optioneel)
HIMSS heeft SeaWorld Orlando afgehuurd special voor de HIMSS delegaties. 
U kunt kaarten toevoegen tijdens uw registratie. 

DONDERDAG 14 FEBRUARI

13:30–14:30 Closing keynote HIMSS19
Mick Ebeling, CEO, Not Impossible Labs  
Not Impossible: Pushing the Bar on Innovation

Locatie:  
OCCC, 
Valencia 
Ballroom

VRIJDAG 15 FEBRUARI

SPREKERS

CARL VERHEIJEN
Directeur kennis en innovatie, Noaber Foundation

#Dagvoorzitter 

In de zorg krijgen we steeds meer te maken met schaarste op het 
gebied van personeel, de budgetten staan onder druk en ruimte voor 
innovatie is er nauwelijks meer. Hoe kunnen we in de huidige tijd, met 
volop mogelijkheden op het gebied van  e-health, ict en datamogeli-
jkheden er toch voor zorgen dat we minder armoedige keuzes gaan 
maken.

Maandag 11 februari  |  8:30–12:30
Locatie: Grand B

KEES KLARENBEEK
Chairman board of directors, Sint Maarten Medical Center

#Leiderschap

Het St. Maarten Medical Center verkeerde financieel gezien op de 
rand van de afgrond. Ook het land Sint Maarten lukte het niet om een 
sluitende begroting op te stellen. Financiële middelen zijn er schaars, 
en gezien de ligging van het land en de jonge democratie bestaan er 
veel uitdagingen.

Twee van de grootste uitdagingen zijn politieke en economische 
stabiliteit. Daarbij is de toegang tot de personeelsmarkt beperkt en 
omgeven met complexiteit. De vernietigende orkaan Irma heeft een 
extra dimensie aan deze problematiek toegevoegd. De schaarste in 
het lokale aanbod van ziekenhuiszorg heeft tot een achterstand in 
zorgverlening geleid en heeft mede het land financieel ontwricht. In 
een dergelijke situatie kunnen de oplossingen om de schaarsteprob-
lematiek het hoofd te kunnen bieden niet vanuit een enkele entiteit 
komen. Een radicale aanpassing op macro, meso en micro niveau is 
noodzakelijk om de schaarste van lokale ziekenhuiszorg om te buigen 
naar toegankelijke en betaalbare zorg.

Maandag 11 februari  |  8:30–12:30
Locatie: Grand B

PROGRAMMA
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CHRISTINE ABERSON
Chief Nursing Information Officer, Ziekenhuisgroep

#ICT

Tijdens het HIMSS Dutch Community programma zal Christine nuttige 
inzichten delen over o.a. verpleegkundig leiderschap, de kenmerken 
van excellente zorg volgens Magnet Hospitals en het verenigen van 
ICT en zorg. Naast haar werk als Chief Nurse Information Officer bij 
Noordwest Ziekenhuisgroep is Christine voorzitter van de Verplee-
gkundige Advies Raad (VAR) en verpleegkundig specialist.

Maandag 11 februari  |  8:30–12:30
Locatie: Grand B

JAN JAAP ENSING
Directeur HR, Erasmus MC

#HR

De huidige krapte op de arbeidsmarkt is vervelend voor patiënten en 
bewoners van zorginstellingen. Te weinig personeel betekent dat de 
zorg- en dienstverlening niet optimaal is. Voor de zorgprofessionals 
die dagelijks aan het werk zijn, betekent de schaarste op de arbeids-
markt vaak een hogere werkdruk, extra diensten, minder opleiding-
smogelijkheden, etc. Tegelijkertijd zien we veel nieuwe initiatieven 
ontstaan om de zorg toch te kunnen aanbieden. Denk aan autom-
atisering, andere beroepsgroepen, etc. Oplossingen die misschien 
anders niet mogelijk waren geweest (of niet nodig waren geweest). 
Schaarste biedt dus ook kansen.

In het geval van schaarste zijn er drie fases te onderscheiden. Tijdens 
de eerste fase (de probleemfase) kan er sprake zijn van een groeiend 
tekort aan gekwalificeerde medewerkers, waardoor een grote druk 
op zowel mens als budget ontstaat. Als de vraag naar zorg tegeli-
jkertijd blijft toenemen, schieten mensen en organisaties vaak in een 
overlevingsmodus, gericht op de korte termijn. Echter, met flexibiliteit, 
probleemoplossend vermogen en creativiteit kan al veel worden 
opgelost. Dat is de tweede fase: ‘in control komen’.

De derde, meest fundamentele en belangrijke fase is het ‘in control 
blijven’. Want hoe kunnen we, onder de druk van alledag, voorkomen 
dat er op langere termijn opnieuw een probleem ontstaat? Dat betek-
ent investeren in het heden voor resultaten op termijn.

Maandag 11 februari  |  8:30–12:30
Locatie: Grand B

FRIDO KRAANEN
Principal director Zorg en Duurzaamheid (Health and Sustainability), 
PGGM

#Finance 

Verschillende perspectieven van schaarste in de zorg die ons gedrag 
van vandaag sturen en het zorglandschap van morgen vormgeven. Is 
schaarste goed en de verdeling het echte dilemma?

Maandag 11 februari  |  8:30–12:30
Locatie: Grand B

SPREKERS
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HIMSS KEYNOTE SPEAKERS

TUESDAY 12 FEBRUARY | 08:30–10:00

OPENING KEYNOTE SESSION: 
Will Consumer-Directed Exchange Disrupt the Healthcare Marketplace? 

Aneesh Chopra
President, CareJourney

Seema Verma
CMS Administrator

Karen DeSalvo
Former National  
Coordinator for Health 
IT and Consumer- 
Directed Exchange 
Advocate

MODERATOR:

Hal Wolf
CEO, HIMSS

Michael Leavitt
Founder, Leavitt Partners

TUESDAY 12 FEBRUARY | 17:30–18:30

SPECIAL VIEWS SESSION: 
Will Consumer-Directed Exchange Disrupt the Healthcare Marketplace? 

Alex M. Azar II
Secretary

Health and Human 
 Services

Seema Verma
CMS Administrator

FRIDAY 15 FEBRUARY | 08:30–10:15

FIRST MORNING SESSION
Embracing Innovation in Healthcare: A Conversation with the National Coordinator 

Don Rucker, MD
National Coordinator for Health Information Technology (ONC)
U.S. Department of Health and Human Services

SECOND MORNING SESSION
Healing from Within: Leading Change,  
Inspiring Action 

Susan DeVore
President & CEO, Premier

FRIDAY 15 FEBRUARY | 13:15–14:30

CLOSING KEYNOTE SESSION
Not Impossible: Pushing the Bar on Innovation 

Mick Ebeling
CEO, Not Impossible Labs , Two-Time SXSW Innovation Award Winner, Au-
thor, Not Impossible: The Art and Joy of Doing What Couldn’t Be Done
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TOURS OVER DE BEURSVLOER

HAAL MEER UIT DE HIMSS19!
De HIMSS is overweldigend groot. Er zijn honderden bedrijven met duizenden 
oplossingen op het gebied van Zorg ICT. Hoe zorgt u ervoor dat u bij de juiste leverancier 
terecht komt, objectieve informatie krijgt en nergens hoeft te wachten? Door aan te sluiten 
bij de Beurstour. 

Ervaren Nederlandse experts verzorgen interessante tours langs relevante leveranciers en 
demonstraties, geven uitleg en beantwoorden vragen. Ook krijgt u een samenvatting van 
de trends op het thema waarvoor u zich inschrijft. Kortom, met een special interest tour 
wordt uw bezoek aan de HIMSS nog doeltreffender.

IHE INTEROPERABILITEITSTOURS
IHE is een internationaal en wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en 
leveranciers van ICT in de zorgsector. De showcases die u tijdens onze IHE Tours op de 
HIMSS te zien krijgt, zijn gebaseerd op uses cases uit de praktijk. Dit sluit aan bij de wens 
van de minister. In zijn brief stelt hij immers, dat wetgeving gebaseerd dient te zijn op 
genoemde use cases. 

Met behulp van de IHE ontwikkelen leveranciers producten, die op interoperabiliteit 
getest zijn door IHE. Hierdoor wordt interoperabiliteit gewaarborgd en zorginformatie 
uitgewisseld, gebaseerd op internationale standaarden.

DINSDAG 12 FEBRUARI | 14:00–16:30

D&A Beurstour
Vanzelfsprekend organiseert D&A ook deze HIMSS-editie een interessante beurstour. We nemen u mee langs 
een aantal toonaangevende leveranciers die aansprekende klantvoorbeelden presenteren. We geven duiding 
bij de getoonde ontwikkelingen en lichten samenhang en bruikbaarheid toe. Om een optimale D&A beurstour te 
kunnen verzorgen is het aantal deelnemers beperkt. Nu al opgeven? 

Stuur een mail naar himss@dnagroup.nl

Meer informatie over IHE : www.ihe-nl.org
Max aantal deelnemers per groep: 10. In verband met plannen van aantal groepen svp van 
te voren aanmelden.
Aanmelden onder vermelding van de tour: secretariaat@ihe-nl.org
Tijdens de Himss : Tie Tjee +31 653270383 of Marlene Gigase +31 622908605

WOENSDAGMIDDAG | 13:30–15:00

Interoperabiliteitstour met aandacht voor diverse use cases
Uitwisseling van gegevens bij de use cases zoals Geboortezorg en Oncologische netwerken is zeer actueel in 
Nederland. Het XDS-profiel is een bekend profiel inmiddels, maar er is meer mogelijk. Ter inspiratie in deze tour 
besteden we speciaal aandacht aan het gebruik van IHE- profielen en de ondersteuning van de samenwerking in 
specifieke use cases.  Klantgerichte uitwisseling en patiëntvriendelijke technologie brengen zorgcoördinatieplan-
ning in handen van elke patiënt en zijn of haar zorgteam.

Locatie: Verzamelen bij Rosen Centre, Grand A

DONDERDAGOCHTEND | 10:30–11:30–12:30

Interoperabiliteitstour met thema Grensoverstijgend
Wanneer de bronsystemen voor uitwisseling gebruik maken van IHE-profielen, dan ondersteunt dat ook - naast 
wet-en regelgeving - internationale uitwisseling. In deze interoperabiliteitstour aandacht voor complexe samen-
werkingen en aansluitend Europese presentaties. Tijdens de tour tonen we de waarde voor de patiënt van het 
toepassen van IHE-profielen bij samenwerkingen tussen zorgverleners over de landsgrenzen heen.  Een primeur 
van een internationale showcase!

Locatie: Verzamelen Interoperability Showcase Booth: 9100

DINSDAG 12 FEBRUARI | 10:30–12:00

Interoperabiliteitstour met thema Patiëntparticipatie
Deze tour is aansluitend aan de keynote openingssessie: “Will Consumer-Directed Exchange Disrupt the 
Healthcare Marketplace”. We staan aan de vooravond van een paradigmashift in de zorg en veilig, betaalbaar en 
gebruiksvriendelijk informatie uitwisselen is belangrijker dan ooit. Patiënt én zorgverlener staan hierin centraal. 
In Nederland zien we het MedMij programma en de ontwikkeling van PGO’s. In deze tour besteden wij speciaal 
aandacht aan praktische voorbeelden, waarbij met IHE-profielen de samenwerking wordt ondersteund - resultaat: 
wereldwijd schaalbaar - en de uitwisseling tot stand is gebracht.

Locatie: Verzamelen Interoperability Showcase Booth: 9100

DINSDAGMIDDAG | 15:30–17:00

Interoperabiliteitstour met thema Registratie aan de bron
Gegevens eenmalig vastleggen, inzien en delen, dat is het meest kosten efficiënt en gebruikersvriendelijk. Veel 
informatiebronnen worden gekoppeld onder het motto “eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik”. IHE-profielen 
ondersteunen die registratie aan de bron, maar dat is voor velen niet zichtbaar. Als dit meer zou worden toege-
past, scheelt dit geld en tijd in het zorgnetwerk. In deze tour besteden wij speciaal aandacht aan de toepassing 
hiervan en de ondersteuning van netwerkzorg. 

Locatie: Verzamelen Interoperability Showcase Booth: 9100
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SESSIES VAN PARTNERS

DINSDAG 12 FEBRUARI | 13:30–15:30

Intersystems & KPMG
KPMG en InterSystems organiseren samen een sessie over de noodzaak van regionale samenwerking in de 
zorg, de wijze waarop dit kan worden georganiseerd en hoe technisch de uitwisseling van informatie kan worden 
geborgd.

 

Netwerkgeneeskunde

Het ziekenhuis is onderdeel van een groter zorgnetwerk van verschillende zorgaanbieders en professionals. De 
zorg wordt in toenemende mate verleend in samenwerking tussen partners uit dit netwerk inclusief de patiënt 
zelf. Maastricht UMC+ werkt aan datastandaardisatie om informatie tussen verschillende partijen in de zorg uit te 
kunnen wisselen. Dit is een harde randvoorwaarde om te komen tot netwerkgeneeskunde.

Spreker: Joep Veraart, CMIO Maastricht UMC+

 

Governance op regionale samenwerking

Zorgsystemen op landelijk en regionaal niveau moeten transformeren om effectief te blijven, steeds opnieuw. 
Door toenemende kennis, de ontwikkeling van best practices en politieke en maatschappelijke veranderingen 
staan kwaliteit en kosteneffectiviteit van zorgsystemen continu onder druk. Samenwerking is nodig om de zorg op 
een goede manier in de regio te organiseren. Een goede besturing van deze samenwerking is essentieel.

Spreker: Anna van Poucke, sectorleider KPMG Health

 

Van een gesloten vestingmentaliteit naar actieve samenwerking in het zorgstelsel - Ziekenhuis innovatie en 
transformatie in de 21ste eeuw

Ziekenhuizen worden geconfronteerd met een tweeledig vraagstuk bij hun zoektocht naar een platform 
voor innovatie. Aan de ene kant hebben ze het platform nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de snelle 
veranderingen in hun operationele omgeving. Aan de andere kant moeten ze ook regionale zorginitiatieven 
ondersteunen. Immers, een ziekenhuis is maar één aspect tijdens de zorgreis van een patiënt. Deze presentatie 
beschrijft hoe ziekenhuizen een tweesporenbeleid kunnen voeren met HealthShare als innovatieplatform, dat 
een ecosysteem van partners ondersteunt, terwijl het prima functioneert met elk EPD en de levering van op de 
burgers afgestemde zorg over de gehele regio mogelijk maakt.

Spreker: David Hancock, InterSystems

 

Paneldiscussie

Marja van Dieijen-Visser, voorzitter RvB Maastricht UMC+

Robert van Eggermont, InterSystems

Anna van Poucke, sectorleider KPMG Health

Hylke Kingma, KPMG Digital Health, CIO ai Maastricht UMC+

Locatie: Rosen Center, Grand B

WOENSDAG 13 FEBRUARI | 09:00–12:00

D&A, Forcare, Vitalhealth
Op deze ochtend nemen D&A, Forcare en Philips VitalHealth u mee in de belangrijkste ontwikkelingen op het 
gebied van digitalisering van zorg, patient engagement en netwerkzorg. Aansprekende klantcases uit de VS 
en NL laten de toegevoegde waarde in de dagelijkse praktijk zien. Bestuursadviseur Wilfrid Opheij geeft inzicht 
in de succesfactoren van netwerkzorg en Philips CEO Frans van Houten zal als keynote speaker zijn visie op 
healthcare geven.

Locatie: Rosen Center, Grand B

WOENSDAG 13 FEBRUARI | 13:30–14:30

Intermax: IT-governance: het vergeten landschap… 
Gaat u mee op ontdekkingsreis?
De rol van IT binnen ziekenhuizen verandert in hoog tempo. De transitie van beheer naar regie vraagt een 
herziening van de bestaande governance en een juiste afstemming tussen vraag en aanbod. Implementatie 
van EPD’s, Lab- en PACS-systemen hebben een grote impact op de zorgprofessionals, maar ook op de IT-
organisatie. IT-systemen worden afhankelijker van elkaar en het beheer wordt complexer en specialistischer. 
Nieuwe dienstverleners, nieuwe (cloud-)IT, andere contractvormen, een betere functionele ondersteuning van IT 
aan de zorg: zomaar wat zaken die om een betere afstemming vragen tussen zorg en IT. Veel ziekenhuizen en 
leveranciers worstelen hiermee. D&A en Intermax hebben samen hun praktijkervaring gebundeld en delen hun 
visie graag met u om dit vergeten governance-landschap te ontginnen en samen middels hoogwaardige IT de 
zorg beter te faciliteren. Vraagstukken die Ludo Baauw (Algemeen Directeur Intermax) tijdens deze sessie zal 
behandelen: 

• Hoe blijft u in gesprek met gebruikers van zorgapplicaties en hoe houdt u grip op al uw IT-dienstverleners?

• Hoe komt u van ondoorgrondelijke contracten tot werkbare afspraken?

• Hoe zorgt u voor een applicatielandschap waar continue verbetering centraal staat?

Locatie: Rosen Center, Grand B

WOENSDAG 13 FEBRUARI | 14:30–15:30

Salves
Controle over kwaliteit en meer tijd voor Zorg!

Is uw ziekenhuis een (toekomstig) gebruiker van HiX-software, het EPD van Chipsoft? Laat u dan informeren over 
de mogelijkheid om nieuwe releases (updates en hotfixes) volledig geautomatiseerd te testen.

Stijn Vedder, Manager Proces- en InformatieManagement bij het Elkerliek Ziekenhuis (Helmond) geeft u een kijkje 
achter de schermen. Hoe helpt geautomatiseerd testen om de kwaliteit te verhogen? Laat u inspireren door 
praktijkervaringen van het Elkerliek Ziekenhuis.

Jasper Sens, Managing consultant van Salves, geeft een demo van de HiX TestAutomation dienst en laat u zien 
hoe besparingen in beheeruren worden gerealiseerd en uren voor echte zorg worden gecreëerd.

Locatie: Rosen Center, Grand B
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WOENSDAG 13 FEBRUARI | 15:30–16:30

Nuance
Hoe het gebruik van het EPD transformeren en de administratieve registratiedruk van de zorgverlener radicaal 
reduceren?

Kunt u zich een toekomst inbeelden waarbij de zorgverlener performanter werkt, de patiënt beter is geïnformeerd 
en de zorgregistratie radicaal wordt verminderd door de inzet van AI? Nuance presenteert zijn visie op de 
zorgregistratie en de manier waarop Artificiële intelligentie en natuurlijke spraakherkenning, door Nuance 
ontwikkeld, vandaag reeds het dagelijks werk van de arts wijzigt en de service naar de patiënt verhoogt. Ontdek 
de toegevoegde waarde van de medical virtual assistants voor zowel zorgverlener, patient en hoe deze bijdraagt 
aan een disruptieve ervaring van de zorg.

Bent u klaar om uw organisatie te transformeren met AI-verrijkte toepassingen?

Locatie: Rosen Center, Grand B

BEZOEK OOK ONZE PARTNERS OP DE BEURSVLOER

Partner Standnummer Partner Standnummer

Cerner 2941 Carestream 2741

Hewlett Packard Enterprise 3321 ChipSoft 451

InterSystems 1559 Fujifilm 4159

Nuance 3345 Oracle 2305

Agfa 3359 Sectra 1079

SESSIES VAN PARTNERS

Mark your calendars and make 
plans to join us again next year.

THE LEADING HEALTH 
INFORMATION
AND TECHNOLOGY 
CONFERENCE
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SOCIAAL PROGRAMMA

Van zondag tot en met donderdagochtend is Grand A en B de zalen van de Nederlandse delegatie. Het Holland 
House verplaatst zich per avond.

ZONDAG 10 FEBRUARI | 21:00–21:30

Welkomstborrel
Ontmoet de deelnemers van de HIMSS Dutch Community reis tijdens de welkomstborrel.

Locatie: Grand A

MAANDAG 11 TOT EN MET DONDERDAG 14 FEBRUARI

Ontbijt en lunch
Van maandag tot en met donderdag wordt ontbijt en lunch geserveerd in de Grand A zaal.

Locatie: Grand A

MAANDAG 11 FEBRUARI | 12:30–18:00

Referentiebezoek FHIL 
In Florida Hospital Innovation Lab wordt elke dag gewerkt aan nieuwe, creatieve oplossingen voor diverse 
uitdagingen binnen de zorg. Op de campus zijn meerdere Research & Development centers, een 3D printing lab, 
Research Institute, Nicholson Center en Florida InnovatOR (een OR met MRI technologie) gevestigd. Dit bezoek 
wordt verzorgd door Cognicum.

MAANDAG 11 FEBRUARI | 19:00–21:00

Holland House: BBQ
Samen met alle Nederlandse deelnemers van ons programma de dag afronden en de ervaringen uitwisselen 
onder het genot van een drankje tijdens de BBQ

Locatie: bij het zwembad

DINSDAG 12 FEBRUARI | 17:30–19:00

International Reception
HIMSS organiseert een receptie voor alle internationale deelnemers van HIMSS19. Borrel met de “Nordics”, de 
Belgen, de Fransen, en andere, niet-Europese delegaties.

Locatie: OCCC, Room 340 AB (Sunburst)

WOENSDAG 13 FEBRUARI | 17:00–19:00

Holland House: Receptie
Wederom een uitgelezen gelegenheid om uw netwerk te versterken onder het genot van een hapje en een 
drankje.

Locatie: Harry’s

DONDERDAD 14 FEBRUARI

HIMSS Speciaal evenement: Seaworld
HIMSS heeft SeaWorld Orlando afgehuurd speciaal voor de HIMSS delegaties. U kunt kaarten toevoegen tijdens 
uw registratie.
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PROGRAMMA- EN ORGANISATIECOMMISSIE 

KARLIJN DE BRUIN
eHealth Expert 
Nictiz

JESSE FALK
Marketing & communicatiemanager 
Cognicum

DRS. CONCHITA HOFSTEDE-KLEYWEG
Manager Expertisecentrum 
Nictiz

DRS. KEES DE JONG
Partner 
D&A Medical group

PAULA OUT
Travel & Operations manager 
Cognicum

SANDER POST
Voorzitter bestuur / Chairman 
VMBI

PATRICK VAN DER SCHAAF
CEO
Cognicum

AMBER HIDDING
EMEA Communities
HIMSS
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THANK YOU TO OUR PARTNERS

Nictiz is het expertisecentrum voor standaardisatie 
en eHealth.  Nictiz helpt veldpartijen bij de 
ontwikkeling, de implementatie en het beheer van 
informatiestandaarden. Naast het gestandaardiseerd 
vastleggen en uitwisselen van informatie, ondersteunt 
Nictiz de zorgsector bij de inzet van eHealth. Onze 
kennis stellen we beschikbaar via de jaarlijkse 
eHealth-monitor, diverse publicaties, platforms en 
gastdocentschappen aan universiteiten, hogescholen 
en beroepsopleidingen in de zorgICT.

HIMSS, Nictiz, VMBI en Cognicum coördineren 
een op inhoud en netwerk gericht programma 
voor de Nederlandse delegatie naar HIMSS19 in 
Orlando.

ORGANISERENDE PARTNERS

Holland House Partner
Cognicum organiseert en ontwikkelt conferenties, 
studiereizen, netwerkbijeenkomsten, workshops 
en andere bijeenkomsten voor management, 
bestuurders in de zorg, onderwijs, overheid en 
multinationals. Met de inhoud als leidraad faciliteren 
we met veel persoonlijke aandacht bijeenkomsten 
waar netwerken een belangrijk aspect is. Onze 
kracht is het ontzorgen zowel voor u als voor de 
deelnemers.

ICT in de gezondheidszorg is een breed en 
veelomvattend terrein. De VMBI wil een gids 
op dat gebied zijn. Wij richten ons op medici, 
verpleegkundigen, wetenschappers, studenten, 
managers, adviseurs, informatici en gebruikers die 
betrokken zijn bij de ICT in de gezondheidszorg.

De VMBI is opgericht ten behoeve van diegenen 
die werkzaam zijn op het gebied van de medische 
informatica/informatiekunde in de breedste zin. 
De VMBI kent leden en student-leden en is in 
principe bedoeld voor al diegenen die zich voor het 
vakgebied interesseren
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THANK YOU TO OUR PARTNERS

At Cerner, we’re continuously building on our 
foundation of intelligent solutions for the health 
care industry. Our technologies connect people and 
systems at more than 27,000 facilities worldwide, 
and our wide range of services support the clinical, 
financial and operational needs of organizations of 
every size. We have innovated at the intersection of 
health care and information technology. Our mission 
remains to contribute to the improvement of health 
care delivery and the health of communities. Health 
care is too important to stay the same.(tm)
If you need more information, or want to talk to the 
Benelux delegation, visit our booth during HIMSS 
2019, Orange County Convention Center, booth 
number: 2941.

IHE, Integrating the Healthcare Enterprise, is een 
internationaal en wereldwijd samenwerkingsverband 
tussen gebruikers en leveranciers van ICT in de 
zorgsector opgericht in 1998 in de V.S. IHE promoot 
het gecoördineerd gebruik van gevestigde zorg- en 
ICT standaarden zoals DICOM en HL7, HL7 FHIR 
om specifieke klinische behoeften ten aanzien van 
optimale patiëntenzorg in te vullen. Het doel van IHE 
is om zorgprocessen probleemloos te laten verlopen. 
Informatieuitwisseling is hierbij onontbeerlijk. Of die 
informatieuitwisseling ook daadwerkelijk mogelijk 
is, wordt getest op jaarlijkse Connectathons. Uit de 
testevents blijkt of zorg ICT hardware en software 
van verschillende leveranciers ook daadwerkelijk 
interoperabel zijn. Kortom, systemen ontwikkeld 
overeenkomstig IHE communiceren beter met elkaar, 
zijn eenvoudiger te implementeren en maken het 
zorgverleners mogelijk om informatie effectiever 
te gebruiken. Voor meer informatie: www.ihe-nl.org 
secretariaat@ihe-nl.org

SENIOR PARTNERS

D&A is toonaangevend in de digitale transformatie 
van de zorg. We adviseren zorginstellingen 
over digitale strategie en toepassing van 
informatietechnologie. Omdat we ook doeners zijn 
en daadwerkelijk willen bijdragen, beperken we 
ons niet tot advies. We begeleiden zorginstellingen 
bij de implementatie van oplossingen, zoals 
EPD, patiëntportalen, beeldmanagement, 
laboratoriuminformatisering en informatie-uitwisseling. 
Door het optimaliseren van processen en het 
verkrijgen van inzicht met behulp van analytics, 
werken we continu aan betere zorg. En daar 
profiteren zorgverleners én patiënten van.

AFFILIATE PARTNER

Furore is de ICT-dienstverlener in de zorg en 
wetenschap. Wat Furore uniek maakt, is onze 
jarenlange ervaring (25 jaar) en grote domeinkennis. 
Veel van onze medewerkers komen uit de praktijk 
en combineren ICT-expertise met diepgaande kennis 
van de markt. Wij spreken dezelfde taal en kennen de 
uitdagingen. Samen met u zetten wij graag dat stapje 
extra in de weg naar oplossing en resultaat.
Met onze kritische en onbevangen blik leveren wij 
diensten op het gebied van software-implementatie, 
softwareontwikkeling en technisch advies.

Forcare is wereldwijd een van de meest 
toonaangevende en innovatieve leveranciers van IHE 
XDS netwerken. Wij ondersteunen alle IHE profielen 
die door zorgprofessionals gebruikt worden voor 
het gemakkelijk delen van patiëntgegevens, helpen 
u profiteren van workflows waarin samenwerking 
met anderen wordt georganiseerd en verbinden 
zorgnetwerken. Sinds december 2017 maakt Forcare 
onderdeel uit van Philips. Zie voor meer informatie 
www.forcare.com/nl

De Nederlandse gezondheidszorg zit midden in de 
grootste transitie ooit. Aangedreven door vergrijzing, 
globalisering en nieuwe technologieën zijn we op 
weg naar Health 2.0 - topkwaliteit zorg gecombineerd 
met de beste performance, duurzame groei en 
slimme digitale oplossingen. Een toekomst waarin de 
patiënt ook consument is, met hoge verwachtingen. 
Als strategisch partner helpt EY u klaar te stomen 
voor deze nieuwe wereld. We doen dit aan de hand 
van drie pijlers:
• Verantwoord in control: de basis op orde hebben, 

daar ondersteunen wij zorgorganisaties bij.
• Optimale prestaties: niet alleen de zorgvraag en
• kosten stijgen, ook de wensen van patiënten.
• Zorg van de toekomst: welke digitale strategie 

past bij uw organisatie?
www.ey.nl/zorg

De zorg is primair een zaak van mensen die 
zorgen voor mensen. De inzet en toenemende 
afhankelijkheid van technologie wordt hierin steeds 
groter. Primaire processen die nodig zijn om de zorg 
te optimaliseren en/of te vereenvoudigen, worden 
steeds vaker ondersteund door ICT systemen. 
Deze digitalisering van de zorg is nog steeds in 
volle gang, waarbij diverse zorgleveranciers zich in 
verschillende levensfases bevinden als het gaat om 
de volwassenheid van hun ICT systemen. Hewlett 
Packard Enterprise en Aruba, a Hewlett Packard 
Enterprise Company dragen dagelijks bij aan het 
bereiken van de doelstellingen van haar klanten. 
Door onze kennis van de zorg te combineren met 
marktleidende oplossingen op het gebied van 
Cloud, Hybride IT, Mobiliteit, Io(M)T, Security en 
de bijbehorende dienstverlening, heeft HPE een 
groot aandeel in de toenemende digitalisering van 
zorg in Nederland en daarbuiten. Door middel van 
gerichte overnames en een uitgebreid ecosysteem 
aan partners, biedt HPE totaaloplossingen aan die 
zorginstellingen in staat stellen om hun doelstellingen 
te bereiken.

Intermax Cloudsourcing is onderdeel van de 
Intermax Group, die werd opgericht in 1994 en 
verder bestaat uit Bizway, Guardian360, NFIR 
en Intermax Datascience. Samen houden zij 
complexe cloudinfrastructuren en geavanceerde 
securitydiensten 24/7 beschikbaar. Ook voor 
forensische IT-dienstverlening is de Intermax Group 
hét aanspreekpunt. Er werken in totaal 110 mensen; 
stuk voor stuk specialisten op het snijvlak tussen 
cloudtechnologie en cybersecurity. De Group 
werkt voor organisaties die niet zonder een veilige 
en betrouwbare IT-omgeving kunnen, is 100% 
Nederlands en geheel zelfstandig gefinancierd. 
Intermax is onder meer de bedenker van de Nationale 
Anti-DDoS Wasstraat en de eerste partij in Europa die 
een cyberverzekering in de eigen dienstverlening 
integreerde.
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SENIOR PARTNERS

THANK YOU TO OUR PARTNERS

Zorgaanbieders, applicatieleveranciers en overheden 
in 111 landen vertrouwen al meer dan 35 jaar op onze 
geavanceerde softwaretechnologie om doorbraken 
in ketenzorg te realiseren. InterSystems levert 
platformen met data management, strategische 
interoperabiliteit en real-time analyse van alle 
mogelijke gegevens. Dit platform maakt het onze 
klanten mogelijk om te genieten van de voordelen 
van een geconnecteerde gezondheidszorg met als 
resultaat, een betere patiëntzorg met een effectieve 
kostenbeheersing.

Ons zorgsysteem neemt een belangrijke plaats in 
binnen onze samenleving. Gezond oud worden is 
een belang dat voor een groeiende groep mensen 
centraal staat. We gunnen elkaar moderne en 
hoogwaardige zorg op de momenten dat we dit nodig 
hebben en willen tegelijk dat deze betaalbaar blijft.
KPMG begeleidt complexe financiële, technologische 
en operationele verandertrajecten in deze tijden van 
transitie. We helpen klanten in de zorg, farma & life 
sciences succesvol omgaan met multidisciplinaire 
vraagstukken. En zetten onze regionale, nationale en 
mondiale perspectieven in om echte samenwerking 
te creëren.

Technologie is er voor de arts, niet andersom. 
Daarom maakt Nuance systemen die de menselijke 
intelligentie ondersteunen en versterken en zo artsen 
meer tijd geven. Wereldwijd profiteren meer dan 
500.000 artsen bij 10.000 zorginstellingen van de 
medische en financiële voordelen die de oplossingen 
van Nuance bieden. Onze bekroonde intelligente 
spraakherkenningsoplossingen hebben de manier 
waarop patiëntgegevens in het EPD worden 
vastgelegd volledig getransformeerd. De voordelen 
zijn enorm, zeker nu artsen steeds meer tijd kwijt 
zijn aan de registratie van medische gegevens. 
Kunstmatige intelligente zorgt voor een vermindering 
van de werkdruk en plaatst de patiënt weer in het 
middelpunt van de zorg. Dankzij nieuwe oplossingen 
op basis van kunstmatige intelligentie is Nuance 
koploper op het gebied van deze technologische 
ontwikkelingen.

Cloud diensten spelen een steeds prominentere rol 
in de huidige informatievoorziening van organisaties. 
Door verschillende oorzaken worden verschuivingen 
en veranderingen in het IT landschap noodzakelijk, 
op verschillende niveaus en vaak met dezelfde 
timing. Denk daarbij aan de invloed van veranderend 
klantgedrag en -verwachtingen, nieuwe economische 
realiteiten, ‘disruption’ van ecosystemen en 
industrieën, en dat samen met de steeds snellere 
adoptie en innovatie van opkomende - en bestaande 
technologie. In de praktijk zijn volgens ons end-
to-end ‘gebruikservaring’ (Customer Experience), 
flexibiliteit en innovatie, key-drivers van deze digitale 
transformatie. Vanuit deze gedachte gelooft Open 
Line in een sterk partnerschap met haar klanten in 
een gezamenlijke aanpak bij de realisatie van cloud 
behoeften en digitale transformatie inspanningen. 
We adviseren, ontwerpen, bouwen en managen 
IT (cloud) infrastructuren voor klanten in diverse 
branches. Strategische samenwerking met klanten én 
technologie partners is in onze opvatting de sleutel 
tot geslaagde innovatie, en is pas dan succesvol 
als onze klanten de toegevoegde waarde zien én 
ervaren. Tenslotte wordt het succes voor een groot 
deel bepaald door mensen. We bieden infrastructuur 
gebaseerd op producten en diensten van ‘best-of-
breed’, A-label technologie partners. Diensten zoals: 
IaaS en PaaS, trusted private-, public- en hybride 
cloud oplossingen en allemaal in een betaalbaar 
managed services concept. De ideale cloudmix: 
“Open Line’s trusted cloud”.

PharmaPartners biedt samenwerkende zorgverleners 
en patiënten al veertig jaar geïntegreerde 
zorgsystemen die toegang geven tot betrouwbare, 
actuele en complete (patiënten)informatie. 
PharmaPartners verbindt voor verbetering en 
realiseert, samen met klanten en partners, de beste 
eerstelijnszorg door het inzetten van onmisbare ICT 
toepassingen, in de verbinding van zorgprofessionals 
rondom de patiënt. PharmaPartners legt de focus op 
gezondheidswinst met geïntegreerde patiëntgerichte 
24-uurszorg. PharmaPartners is onderdeel van 
Total Specific Solutions (TSS). TSS bestaat uit 
gespecialiseerde ICT-bedrijven met een focus op een 
specifieke expertise of marktsector: vertical market 
software. Meer informatie: www.pharmapartners.nl

Salves Testservices Zorg is een onafhankelijke 
adviesorganisatie gespecialiseerd in Software Testen 
en -kwaliteit binnen de zorgmarkt.
Salves staat voor betrokkenheid, openheid en 
een persoonlijke samenwerking met aandacht 
voor de unieke situatie waarin ziekenhuizen en 
zorginstellingen zich bevinden. De professionals van 
Salves kunnen terugvallen op jarenlange ervaring in 
IT en domeinkennis van de zorgsector.
Salves is dé testspecialist voor EPD’s, met een solide 
aanpak voor projecten, testvolwassenheid en het 
opzetten van beheer. Daarnaast heeft Salves een 
volledig geautomatiseerde testdienst ontwikkeld 
voor HiX met als resultaat, een enorme besparing in 
beheeruren, meer wendbaarheid en extra uren voor 
echte zorg.



3332 www.himssdutchcommunity.orgHIMSS19 | Februari 11–15, 2019 | Orlando

ASSOCIATE PARTNERS

THANK YOU TO OUR PARTNERS

Beter Healthcare specialiseert zich in advisering, 
(her) implementatie en projectmanagement van 
business- en zorgprocessen voor healthcare-
organisaties. Met ons enthousiaste team van ervaren 
professionals werken wij met passie bij onze klanten 
en ondersteunen wij bij een groot aantal projecten.
Beter Healthcare wil vooroplopen in (zorg)innovatie, 
procesverbetering en nieuwe technieken. Continue 
opleiding en kennisuitwisseling vormen daarbij een 
belangrijke basis. Onze medewerkers krijgen daarom 
voldoende ruimte om zich te ontwikkelen tot de beste 
consultants in de healthcare branche.
Wij hebben ruime ervaring in de zorg- en ICT branche 
en spreken de taal van de verschillende stakeholders 
in het primaire zorgproces, het administratieve 
proces en de ondersteunende informatietechnologie. 
Op deze manier biedt Beter Healthcare bewezen 
meerwaarde op operationeel, tactisch en strategisch 
niveau.

AFAS Software ontwikkelt, levert en implementeert 
één geïntegreerde ERP-applicatie. Zorginstellingen 
automatiseren hiermee het volledige 
secundaire proces: o.a. HRM, Payroll, Financieel, 
Ordermanagement (inkooplogistiek, purchase to 
pay), CRM en Projecten. Deze applicatie, AFAS 
Profit, integreert via webservices real-time met 
dienstroosterplanning en ZIS/EPD. Ruim 450 
zorginstellingen, waaronder 45 ziekenhuizen kozen al 
voor de software van AFAS. Ons motto: wij inspireren 
beter ondernemen!

A pioneer in health IT, Agfa HealthCare supports 
healthcare enterprises to deliver quality care and 
make intelligent decisions for their communities and 
populations. Since 2018, it has focused 100% on the 
health IT domain, including Hospital IT, Integrated 
Care and Imaging IT. These intelligent solutions 
complement each other to create proven, trusted 
health IT ecosystems.
Agfa HealthCare has built on continuous innovation 
and investment to become the undisputed electronic 
medical record market leader in Europe, with over 
1300 installs, and the global Enterprise Imaging 
market leader, with over 3000 installs. Integrated 
Care is an increasingly critical component of Agfa 
HealthCare’s offer, supporting the evolution towards 
coordinated care and patient engagement.

Vanwege de vergrijzing van de bevolking en de 
toenemende administratieve druk op de zorg, 
wordt het steeds belangrijker om blindelings 
te kunnen vertrouwen op digitale systemen 
binnen zorginstellingen. Deze systemen dienen 
werkprocessen binnen de zorg te vereenvoudigen en 
te verbeteren.
Alphatron Medical biedt ‘medische workware’ 
waarmee zorgprofessionals soepel en prettig 
kunnen werken in het complete zorgproces. Onze 
integrale aanpak maakt ons een unieke speler 
die daadwerkelijk flow in de zorg creëert. Onze 
specialisten ontwikkelen daarvoor samen met 
opdrachtgevers complete oplossingen door slimme 
toepassing en integratie van hard- en software. Van 
medische werkplekken en het mobiele zorgstation 
AMiS tot aan routine cardiodiagnostiek, de Healthcare 
Content Managementsystemen van JiveX en Mach7 
tot aan uitwisseling van medische data via XDS 
infrastructuren en het XDM Netwerk Nederland.

FUJIFILM heeft haar missie, -visie en -waarden 
opnieuw gedefinieerd met in de basis haar toewijding 
om superieure Value-Based Healthcare oplossingen 
te creëren, voor zowel onze klanten als de Patiënt.
Met een Comprehensive Care Enterprise Imaging-
strategie op basis van een volledig geïntegreerde 
True Vendor Neutral Healthcare omgeving met 
specifieke FUJIFILM-technologieën waarmee 
we klinische resultaten verbeteren, workflow-
effectiviteit & efficiëntie optimaliseren en belangrijke 
kostenbesparingen realiseren met daarbij bijzondere 
aandacht voor de werkelijke eHealth interoperabiliteit 
van beelden en documenten, van medisch specialist 
tot de Patiënt.
Ervaar het voordeel van ons Most Powerfull Enterprise 
Imaging Synapse Platform, gecombineerd met onze 
toewijding van lange termijn strategische partnerships 
met uw zorginstelling.
Enterprise Imaging is onze DNA

Centric offers Software Solutions, IT Outsourcing, 
Business Process Outsourcing and Staffing Services. 
We enable our customers to focus on their core 
businesses with our technological solutions, 
administrative services and more than 5,000 qualified 
professionals in Europe. The combination of our 
thorough IT knowledge and our years of experience 
with specific industry processes, distinguishes us from 
traditional IT suppliers and administrative suppliers.
Centric believes in the power of innovation as a 
boost for sustainable growth. By connecting with 
professionals, partners and customers, we deliver 
innovative, pragmatic solutions and services that 
support the responsible growth of our company and 
enhance stability for customers and partners.

ChipSoft provides a comprehensive, state-of the-art 
Microsoft based, fully integrated, and innovative 
EMR/EHR solution that is extremely flexible and 
configurable. All of our functionalities are developed 
in-house, placed in the same technical layer and use 
the same single clinical data repository. ChipSoft’s 
solution, better known as HiX, optimizes workflows, 
increases patient safety, minimizes workload and 
ensures data sharing in the most technically advanced 
and safe environment. HiX can support the complete 
chain of care in a multi-location setting. Many of our 
clients have been awarded with a ‘stage 6’ EMRAM by 
HIMSS Analytics Europe (HAE). For more information, 
visit: www.chipsoft.com

Eén enterprise imaging-platform, gebouwd rond 
een Unified Core, biedt een eenvoudige manier om 
afbeeldingen die in uw instelling zijn gegenereerd, te 
consolideren, te beheren en te delen. 
De complexiteit van uw IT-omgeving heeft direct 
invloed op de efficiëntie en kwaliteit van zorg. Geef 
specialisten, verwijzers, beheerders en patiënten 
onbelemmerde maar veilige toegang tot alle 
diagnostische informatie die ze nodig hebben om 
effectief samen te werken. 
Met het Clinical Collaboration Platform kunt u 
snel modules implementeren die samenwerken 
met uw bestaande systemen. Het platform biedt 
op internationale (IHE) standaarden gebaseerde 
oplossingen, zowel lokaal als via de cloud, en 
variërend van diagnostisch, VNA, XDS tot Artificial 
Intelligence. 
Lees verder op: 
www.carestream.com/clinical-collaboration 
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ASSOCIATE PARTNERS

THANK YOU TO OUR PARTNERS

Opkomende technologieën doorbreken oude 
paradigma’s en bieden nieuwe kansen. Bij Oracle 
hebben we innovatieve technologieën ingebouwd in 
elk aspect van onze cloud, waardoor zorgorganisaties 
hun activiteiten, processen en ervaringen kunnen 
vernieuwen en verbeteren.
Oracle biedt een complete set SaaS-, PaaS- en IaaS-
oplossingen om vandaag tegemoet te komen aan 
de behoeften van de gezondheidszorg van morgen. 
Oracle Cloud biedt gezondheidszorginnovatie met 
ERP, HCM, SCM, EPM, IoT, AI en Blockchain.
Oracle biedt dagelijks aan vele Nederlandse 
ziekenhuizen en zorgverzekeraars oplossingen voor 
bedrijfsvoering, analyses en onderzoek. Dit alles 
om kosten te verlagen en de interne en externe 
tevredenheid, de patiëntervaring en de gezondheid 
van de bevolking te verbeteren

Mobiquity is a digital engagement provider that 
strategizes, designs, builds, and optimizes data-driven 
solutions for more than 200 leading brands around 
the world. We are a collective of unique individuals 
- over 600 employees spread across 3 continents 
and 10 offices - with a mission to humanize digital 
experiences. Our team of consultants, designers, 
engineers, and data scientists engages consumers, 
patients, and employees across all channels. 
Each day, 50 million users interact with Mobiquity’s 
solutions – for placing mobile orders to tracking 
patient trends and receiving continuous care™. We 
believe in the transformation of healthcare by digitally 
enabling consumers to take charge of their own 
health.

M&I/Partners is een onafhankelijk ICT-adviesbureau 
voor de zorg en overheid. Met ruim drie decennia 
ervaring en meer dan 100 vakgedreven professionals 
zijn wij een betrouwbare partner voor alle 
ICT-oplossingen, strategisch en tactisch. M&I/
Partners adviseert en begeleidt haar klanten bij 
het ontwikkelen van een digitale en ICT-strategie 
en ondersteunen bij de bestuurlijke vragen die 
daaruit voortvloeien. Ook werkt zij aan de realisatie 
van de plannen in de vorm van projectleiding, 
implementatiemanagement of interim-management.
 
M&I/Partners begeleidt en adviseert zorginstellingen 
bij informatisering en digitale transformatie. E-Health 
en nieuwe technologieën maken het mogelijk de 
kwaliteit van de zorg te vergroten en te verbeteren. 
Met de inzet van onze adviseurs en slimme 
toepassingen willen wij bijdragen aan het kwalitatief 
verbeteren van de zorg. Een gezonde zorg is ook 
onze zorg.
 
Ontdek meer op www.mxi.nl

i³ groep zorgt met een combinatie van jarenlange 
ervaring, diensten en technologie dat de Nederlandse 
gezondheidszorg is toegerust op de uitdagingen van 
morgen. De informatie die zorgprofessionals nodig 
hebben om hun patiënten te helpen zijn dankzij ons 
HCS (Healthcare Content Services) van onze partner 
Hyland / OnBase ongeacht hun bron of bestemming 
overal veilig en inzichtelijk. Graag nodigen wij u uit 
voor een demonstratie van de HCS oplossingen van 
Hyland op hun stand op de HIMSS. Gecombineerd 
met onze kennis van de Nederlandse zorgsector, kan 
hiermee ook uw ziekenhuishuis orde scheppen in alle 
klinische, gestructureerde en ongestructureerde data 
zodat u een 360 graden patiëntbeeld kunt creëren.

RAM Infotechnology is Cloud Service Partner voor de 
gezondheidszorg en overheid. De filosofie van het 
bedrijf is modulair uitbesteden: Maatwerk-ICT op basis 
van standaardcomponenten. RAM-IT heeft ruim 200 
klanten. Met het eigen label eCumulus heeft RAM-IT 
een multi-cloud platform voor werkplek-, hosting- en 
netwerkdiensten. RAM-IT is met RAM Mobile Data en 
RAM track-and-trace onderdeel van de RAM Groep. 
Samen hebben zij ruim 190 medewerkers in de 
Benelux.

SmartMed is een medicatiemanagement systeem 
voor artsen, apothekers, verpleegkundigen en 
andere zorgverleners. Het gehele proces rondom 
patiënt en medicatie kan ermee worden uitgevoerd 
en aangestuurd. Ofwel het EVS, het ZAIS en de TDR. 
Het is uniek omdat het één native cloud platform 
is waarin alle medicatie-informatie van een patiënt 
wordt vastgelegd en waarmee zorgverleners 
kunnen communiceren met elkaar en de patiënt. De 
informatie omvat zowel de historische als actuele 
situatie van de patiënt, de behandeling, de medicatie, 
de bewaking, het gebruik, de logistiek en diverse 
analyses.

Sectra is een toonaangevende leverancier van 
Imaging IT-oplossingen die de gezondheidszorg 
ondersteunen in het bereiken van patiëntgerichte 
zorg. Het portfolio van Sectra bestaat uit een 
Enterprise Image Management-oplossing voor 
beeldintensieve afdelingen, zoals radiologie, 
pathologie, cardiologie en orthopedie, een Vendor 
Neutral Archive (VNA) en oplossingen voor 
intra- en extramurale informatie-uitwisseling. Voor 
het vijfde achtereenvolgende jaar heeft Sectra 
PACS de prijs ‘Best in KLAS’ gekregen voor de 
hoogste klanttevredenheid. Sectra richt zich al 
ruim 25 jaar op het efficiënter maken van klinische, 
beeldproducerende afdelingen. Vandaag de dag 
maken meer dan 1.800 zorginstellingen wereldwijd 
gebruik van Sectra’s systemen en services.

Telindus Healthcare werkt met gespecialiseerde 
zorgteams en zorgspecifieke oplossingen. Door 
deze focus begrijpen wij de problematiek en 
spreken uw taal. Binnen de gezondheidszorg zien 
wij dat de digitale transformatie steeds meer nieuwe 
toepassingen mogelijk maakt. Dit vraagt steeds 
meer van de ICT-infrastructuur en de effectieve 
beveiliging daarvan. Telindus biedt een prachtig 
portfolio dat optimaal aansluit bij ziekenhuizen, GGZ 
organisaties en zorginstellingen. Steeds vaker wordt 
Telindus gezien als echte kennisorganisatie, waarbij 
het dienstenportfolio mede door enkele recente 
overnames alleen maar completer én unieker is 
geworden.

Technologie heeft geen bewustzijn, maar mensen 
wel. Vanuit Vosko zijn wij onszelf bewust van 
onze verantwoordelijkheid; wij verzekeren 
medisch personeel veilige en realtime toegang tot 
patiëntinformatie en een optimale ondersteuning 
bij de digitalisering van de zorg. De IT-infrastructuur 
moet altijd een stap voor lopen om iedere dreiging 
het hoofd te kunnen bieden en iedere innovatie 
te ondersteunen. Wij doen meer dan alleen het 
ontwerpen, realiseren en beheren van het IT-
fundament. Wij bieden best practice oplossingen, een 
optimale gebruikerservaring én een ongeëvenaard 
netwerk aan kennis gedurende de gehele 
levenscyclus van de kritische IT-infrastructuur.
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The Dutch  
Delegation 
Hotel

Rosen Centre Hotel

9840 International Drive 
Orlando, Florida 32819

T: (407) 996-9840 

www.rosencentre.com

HIMSS19 
Venue 

Orange County  
Convention Center 
9899 International Dr,  
Orlando, FL 32819, USA  
T +1 407-685-9800

www.occc.net

BA

PLATTEGROND

A

ALGEMENE INFORMATIE

HOTEL

HIMSS Nederlandse delegatie 
Rosen Centre Hotel
9840 International Drive, Orlando, Florida, 
USA

HIMSS19

Orange County Convention Center
9800 International Drive, Orlando, Florida, 
USA

LOCATIE SESSIES

Inhoudelijke sessies van ons programma 
vinden plaats in Grand Ballroom B van het 
Rosen Centre Hotel

HOLLAND HOUSE

Gedurende de week wordt het Holland 
House gehouden op verschillende locaties 
van het Rosen Centre Hotel. Bekijk het 
programma voor de exacte locaties.

WIFI

Gratis wifi zal beschikbaar zijn.

BADGE 

De badge en congresdocumenten kunnen 
worden opgehaald bij de registratiebalie, 
tegenover de Grand D&E zalen in het 
Rosen Centre hotel of bij de registratie 
balie in de lobby. U zult gevraagd worden 
om identificatie. De openingstijden en 
locatie van de balie: maandag 11 februari 
07:00h-19:00h | dinsdag 12 februari 
07:00h-18:00h. U dient uw congresbadge 
tijdens alle inhoudelijke en sociale 
bijeenkomsten te dragen, vanaf maandag 
11 februari.

MEER INFORMATIE?

Heeft u assistentie nodig of wenst u meer 
informatie, neem dan contact op met:

Amber Hidding
HIMSS Dutch Community Coordinator
T. +34 655 345 741
E. ahidding@himss.org 
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@HIMSSEurope #HIMSSEurope18
@Health2eu #health2con

www.himsseuropeconference.eu

SAVE THE DATE  
11–13 JUNE 2019
Helsinki, Finland

Platinum partners: In collaboration with:

#HIMSSEurope19  #health2con www.himsseuropeconference.org

STUDIEREIZEN

MERCY VIRTUAL CARE CENTER
Chesterfield, Missouri, VS 

VAN INNOVATIE NAAR IMPLEMENTATIE 
Cary, North Carolina, VS

THE WORLD ACCORDING TO MAYO CLINICS
Rochester, Minnesota, VS

HEALTH INNOVATIE
Boston, Massachusetts, VS
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MERCY VIRTUAL CARE CENTER 

INLEIDING

Mercy Virtual Care Center, het ziekenhuis 
zonder bedden, is de uitvalsbasis voor 
een groot team van medisch specialisten. 
Door het gebruik van o.a. tweezijdige 
camera’s, geavanceerde online tools en 
real-time patiëntdata kunnen de clinici 
hun patiënten ‘zien’, waar zij zich ook 
bevinden. Bijvoorbeeld in één van Mercy’s 
traditionele ziekenhuizen, bij een (huis)arts 
of in sommige gevallen bij de patiënt thuis.

Met deze studiereis brengen we een 
bezoek aan de innovatieve faciliteiten 
van Mercy Virtual in Chesterfield, die in 
2006 van start zijn gegaan. Diensten die 
op dit moment virtueel worden geleverd 
omvatten:
• vConsult  
• vAlert

• vEngagement
• vSitter
• Nurse on Call
• vKids
• vHospitalist
• vICU
• vSepsis
• vStroke
• vEmergency
• CareManagement

Voordat we doorreizen naar HIMSS19 zal 
er ook een bezoek gebracht worden aan 
de Washington University of Medicine 
in St. Louise en de indrukwekkende 
Gateway Arch.

Hannieta Beuving reist 
met deze studiereis mee,
zij is te bereiken via:
     +31 6 46 84 36 63    
     hannieta@cognicum.com

AANVULLEND PROGRAMMA

DONDERDAG, 7 FEBRUARI I Chesterfield

Vlucht Amsterdam - Atlanta - St.Louis09:35 - 13:15

Aankomst St.Louis
Transfer naar Hotel Hyatt Riverfront

17:10

VRIJDAG, 8 FEBRUARI I Chesterfield

Mercy Virtual  
• Rondleiding
• Introductie Mercy Virtual
 Mr. Vance B. Moore (President - Business Integration) 
 & Dr. Gavin Helton MD (President – Clinical Integration)
• Open forum discussion                   
  Gil Hoffman (CIO) & Scott Richert (CTO) & Greg Sonnenberg (VP sales)

08:30 - 12:00

Cisco
Debrief & Lunch

12:30 - 14:00

Cortex Innovation Community
• Introductie
• Rondleiding
• Discussie/forum met Ascention Health en/of Washington Univ MedSchool

14:30 - 16:00

Sociaal programma16:00 - 19:30

Gezamenlijk diner19:30

Light dinner20:30
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ZATERDAG, 9 FEBRUARI I Chesterfield

Ontbijt in hotel7:30

Transfer naar luchthaven08:30

Vertrek WN 2909 naar Orlando11:10

Aankomst Orlando14:30

Transfer naar Rosen Centre hotel en Check In14:30 - 16:00

MERCY VIRTUAL CARE CENTER 

AANVULLEND PROGRAMMA

ORGANISERENDE PARTNERS

Cisco
Cisco is wereldwijd leider in IT en helpt graag met uw ambities 
rondom het opzetten van een virtueel ziekenhuis. In dit virtuele 
ziekenhuis maken wij zorg, tijd- en plaats onafhankelijk. Hierdoor 
kunt u eenvoudiger samenwerken met ketenpartners en zijn 
zorgpaden beter te optimaliseren terwijl patiëntinformatie verwerkt 
wordt volgens de FAIR data principes. Ook ontwikkelden wij samen 
met HIMSS analytics een Infrastructure Adoption Model (INFRAM). 
Met INFRAM krijgt u eenvoudig inzicht in de status van uw IT-
infrastructuur en helpen wij uw infrastructuur (security, collaboration, 
datacenter/cloud, analytics, IOT en netwerk) klaar te maken voor 
morgen. Meer info hierover op: https://pages.himssanalytics.org/
infram-white-paper.html

PARTNERS
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VAN INNOVATIE NAAR IMPLEMENTATIE 

INLEIDING

It is our objective to provide you with new 
insights into the future business model of 
healthcare: What will a ‘virtual’ healthcare 
organization look like, and how can data 
and advanced analytics like artificial 
intelligence be used in daily care. And 
moreover: how to get these promising 
concepts really implemented.

In addition, you will have a unique 
opportunity to network with both US and 
Nordic healthcare providers. During the 
study tour we have invited Cleveland 
Clinics and Mercy Virtual Health to inspire 
and share their experiences with us. A 
large part of the tour will be spent jointly 
with the Nordic HIMSS Community. 
Participants of leading hospitals, like 
Karolinkska, will join us in all workshops.

So if you are a board member, CMIO or 
CIO of a hospital or care provider, please 
have a look at the near final agenda and 
sign up to join us!

Warm regards,

Jelle Brouwer, 
Director Healthcare SAS NL

Wilco Bothof, 
Partner Healthcare and Life Sciences, 
Quint Wellington Redwood

Frank Willems, 
Managing Partner Digital Strategy, Quint 
Wellington Redwood

Hannieta Beuving reist 
met deze studiereis mee,
zij is te bereiken via:
     +31 6 46 84 36 63    
     hannieta@cognicum.com

AANVULLEND PROGRAMMA

DONDERDAG, 14 FEBRUARI I Cary

Transfer naar de luchthaven van Orlando
Vlucht DL106 naar Raleigh/Durham om 9:19

06:45

Aankomst Raleigh/Durham11:00

Transfer naar SAS 11:30

Lunch12:00

Dag bij de Executive Business Center SAS

Transfer naar restaurant19:15

Diner bij Ruth’s Chris Steak House19:30 - 22:30

Transfer naar hotel22:30

Transfer naar hotel Raleigh Marriott Crabtree Valley hotel
Check in hotel: 18:00
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VAN INNOVATIE NAAR IMPLEMENTATIE 

AANVULLEND PROGRAMMA

Ontbijt.07:00

Transfer naar SAS07:30

Workshop met St. Mercy Health over eHealth08:00

Transfer naar luchthaven Raleigh–Durham15:30

Vertrek naar Amsterdam via New York18:09

VRIJDAG, 15 FEBRUARI I Cary

Aankomst Schiphol

ZATERDAG, 16 FEBRUARI I Cary

10:40

PARTNERS

ORGANISERENDE PARTNERS

Quint
Optimale afstemming van mensen, processen en technologie is 
een voorwaarde voor succes van Zorg organisaties. Hierbij staat de 
menselijke factor centraal, want mensen zijn en blijven het hart van 
digitale transformatie. Quint helpt bij het realiseren van duurzame 
digitale transformatie door mensen, processen en technologie 
met elkaar te verbinden. Zo versnellen en verankeren we digitale 
transformaties en brengen we technologie tot waarde voor de 
organisatie en haar omgeving. Quint is volledig toegewijd aan haar 
eigen mensen, die de gebundelde kracht van de Quint organisatie 
inzetten om de opdracht succesvol te volbrengen.

SAS 
SAS is marktleider in analytics. Door middel van innovatieve software 
en dienstverlening, helpt en inspireert SAS klanten over de hele 
wereld om data om te zetten in inzichten. Voor de gezondheidzorg 
is SAS de partij om uw eigen data gedreven ambities te realiseren. 
Het SAS Viya platform biedt een volledig integrale data-
management, analytics en toepassing omgeving. Dit maakt het 
mogelijk om op transparante en controleerbare wijze geavanceerde 
analyses end-to-end in te zetten voor uw beslisondersteuning, 
zowel klinisch als bedrijfsmatig. Value based healthcare op 
gepersonaliseerd niveau.
 
Al sinds 1976 levert SAS haar klanten wereldwijd 
‘THE POWER TO KNOW’.
Meer informatie: www.sas.com/nl
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THE WORLD ACCORDING TO MAYO CLINICS

INLEIDING

Een studiereis naar de bron van de 
Amerikaanse gezondheidszorg. Onder 
leiding van de oud CIO van Mayo Clinic 
dompelen we in Rochester twee dagen 
onder in het gedachtengoed van Mayo 
Clinic.

De eerste vestiging van Mayo Clinic is in 
1889 gestart in Rochester (Minnesota) door 
vader William Worrall en zijn zonen William 
James en Charles Horace Mayo. Inmiddels 
is Mayo Clinic wereldwijd voorbeeld voor 
zorginstellingen in patiënt benadering, 

openheid en transparantie, digitalisering 
en performance. Amerikaanse 
presidenten worden hier behandeld, 
Mayo Clinic is een systeem, een way 
of work.  Een absolute must voor u als 
zorgprofessional om uw HIMSS19 bezoek 
mee te verdiepen.

The world according to Mayo Clinic

Ruben Teuwen reist 
met deze studiereis mee,
hij is te bereiken via:
     +31 6 57 57 25 21
     ruben@cognicum.com

AANVULLEND PROGRAMMA

DONDERDAG, 14 FEBRUARI I Rochester

Transfer naar de luchthaven van Orlando
Vlucht DL 1809 naar Minneapolis om 7:55

05:30

Aankomst Minneapolis / transfer naar hotel in Rochester
Check-in Double Tree hotel

12:00 - 13:00

Tour Mayo Clinic
Ontmoet Matt Dacy in de Development Offices bij de Mayo lobby

15:00

Discussie
Met Mayo Clinic Center voor Connected Care

16:00

Diner 
Presentatie Dr. Les Wold Mayo Clinic Center

18:00

VRIJDAG, 15 FEBRUARI I Rochester

Presentatie “Shared Decision Making”
Door Dr. Victor Montori

07:00 - 9:00

Tour in Charter House09:30

Tour Well Living Lab10:45
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THE WORLD ACCORDING TO MAYO CLINICS

AANVULLEND PROGRAMMA

Tour Mayo Clinic Center for Innovation
Door Dr. Doug Wood

12:00

Dan Abraham Healthy Living Center13:30

Transfer naar Minneapolis14:30

Sociaal event

Transfer naar luchthaven

Vlucht KL0656 naar Amsterdam21:25

ZATERDAG, 16 FEBRUARI I Rochester

Aankomst Schiphol12:15

PARTNERS

ORGANISERENDE PARTNERS

VitalHealth
Philips VitalHealth is in 2006 opgericht door Mayo Clinic en Noaber 
Foundation en in 2017 overgenomen door Koninklijke Philips 
(NYSE: PHG, AEX: PHIA). Als onderdeel van Philips’ population 
health portfolio, wil Philips VitalHealth de gezondheid van mensen 
verbeteren en betere gezondheidsresultaten mogelijk maken 
door digitale oplossingen voor waardegedreven en collaboratieve 
zorg. Philips VitalHealth is onderdeel van een sterk ecosysteem 
van geïntegreerde oplossingen. Zorgorganisaties worden in 
staat gesteld hun patiëntenpopulatie beter te begrijpen, zorg 
te coördineren en patiënten te betrekken in hun zorg. Philips 
VitalHealth is een leider in uitkomsten meten, zorgcoördinatie en 
patient engagement, gebaseerd op het Philips VitalHealth Platform.

D&A
D&A is toonaangevend in de digitale transformatie van de zorg. We 
adviseren zorginstellingen over digitale strategie en toepassing van 
informatietechnologie. Omdat we ook doeners zijn en daadwerkelijk 
willen bijdragen, beperken we ons niet tot advies. We begeleiden 
zorginstellingen bij de implementatie van oplossingen, zoals EPD, 
patiëntportalen, beeldmanagement, laboratoriuminformatisering en 
informatie-uitwisseling. Door het optimaliseren van processen en het 
verkrijgen van inzicht met behulp van analytics, werken we continu 
aan betere zorg. En daar profiteren zorgverleners én patiënten van.
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HEALTH INNOVATIE

INLEIDING

Health Innovatie: Een camera die de 
gemoedstoestand van mensen kan meten 
om ze te monitoren en hierop te acteren, 
bijvoorbeeld op het station of in een 
ziekenhuis. Of technologie die ervoor 
zorgt dat soldaten de helft minder energie 
verbruiken zodat ze langer en met 
meer bepakking kunnen lopen. Het lijkt 
toekomstmuziek, maar is dat al lang niet 
meer. Het MIT Lab (Massachusetts Institute 
of Technology) bijvoorbeeld bedenkt voor 
vragen als deze een antwoord en een 
toepasbare technologie.

De ziekenhuiswereld loopt qua 
innovatief vermogen achter op de 
consumentenwereld. Denk aan het 
werken met smartphones en tablets op 
de verpleegafdeling en OK. De grootste 

uitdaging is vaak, hoe pas ik deze 
technologie toe? Om alvast inzicht te 
geven in de mogelijkheden organiseren 
we een beurstour tijdens de HIMMS. 
Vervolgens reizen we door naar Boston 
waar je geïnspireerd wordt om dit om te 
buigen in praktische oplossingen in onze 
dagelijkse zorgpraktijk.

We brengen een bezoek aan de 
indrukwekkende campus van Harvard, 
een plek waar we worden meegenomen 
in échte innovatieve ontwikkelingen.

Health Innovatie vanuit een ander perspectief

Paula Out reist met 
deze studiereis mee,
zij is te bereiken via:
     +31 6 20 07 88 97     
     paula@cognicum.com

AANVULLEND PROGRAMMA

DONDERDAG, 14 FEBRUARI I Boston

Transfer van hotel naar de luchthaven 
Vlucht naar Boston om 07:00

04:30

Aankomst Boston
Definitieve programma volgt binnenkort 

09:51

Lunch12:30

Hotel check-in17:30

Aperitief en diner  19:00

VRIJDAG, 15 FEBRUARI I Boston

Gezamenlijk ontbijt in het hotel07:00

Check-out en transfer naar Harvard Campus09:00

Rondleiding 
Onder leiding van een gids over de Harvard Campus met de indrukwekkende 
gebouwen.

09:30

Transfer naar lunchlocatie11:30
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HEALTH INNOVATIE

AANVULLEND PROGRAMMA

Lunch
Definitieve programma volgt binnenkort

12:00

ZATERDAG, 16 FEBRUARI I Boston

Aankomst in Amsterdam08:30

Transfer naar de luchthaven van Boston16:30

Vertrek directe vlucht naar Amsterdam19:50

(Programma nog onder voorbehoud)

PARTNERS

ORGANISERENDE PARTNERS

Nutanix
Nutanix is met zijn Enterprise Cloud Platform in staat om een 
volwaardig en kosten-efficiënt alternatief te bieden voor publieke 
cloud-diensten, welke niet altijd geschikt zijn voor het draaien 
van mission critical-applicaties. Het vormt zowel een ‘single pane 
of glass’ om gevirtualiseerde applicaties te monitoren maar biedt 
ook Application Mobility Fabric. Hiermee kan worden bepaald 
welke cloud (public of private) het meest efficiënt, met de beste 
performantie en tegen de laagste kosten kan worden ingezet voor 
verschillende (zorg) applicaties.

Buitenhuis Advies
Stel je voor: je hebt oneindig veel geld, een enorme hoeveelheid 
aan slimme mensen en mogelijkheden. Wat zou jij daarmee doen 
voor je bedrijf, afdeling of instelling? Wat zou jij beter willen maken 
waardoor de zórg echt verandert/verbetert? Het thema van dit jaar is 
schaarste. Schaarste heeft vaak iets negatiefs, maar kan ook leiden 
tot innovatie want je kijkt op een andere manier naar de problemen. 
Ook Buitenhuis Advies bekijkt problemen graag vanuit een ander 
perspectief en dan specifiek in de ziekenhuiswereld.
Wij zijn een dynamisch, kleinschalig advieskantoor gesitueerd in Den 
Haag. De adviseurs hebben specifieke kennis en ervaring op het 
gebied van ziekenhuis ICT, financiële en administratieve processen 
in de zorg. We werken op basis van wederzijds vertrouwen, 
openheid en uitdagende doelen. Buitenhuis Advies heeft zich 
ontwikkeld aan de operationele kant van zorginstellingen. Hierdoor 
hebben we uitgebreide kennis van de praktijk binnen vrijwel alle 
lagen van de organisatie.

EY
De Nederlandse gezondheidszorg zit midden in de grootste 
transitie ooit. Aangedreven door vergrijzing, globalisering en nieuwe 
technologieën zijn we op weg naar Health 2.0 - topkwaliteit zorg 
gecombineerd met de beste performance, duurzame groei en 
slimme digitale oplossingen. Een toekomst waarin de patiënt ook 
consument is, met hoge verwachtingen. Als strategisch partner helpt 
EY u klaar te stomen voor deze nieuwe wereld. We doen dit aan de 
hand van drie pijlers:
• Verantwoord in control: de basis op orde hebben, daar 
ondersteunen wij zorgorganisaties bij.
• Optimale prestaties: niet alleen de zorgvraag en
kosten stijgen, ook de wensen van patiënten.
• Zorg van de toekomst: welke digitale strategie past bij uw 
organisatie?
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HOLLAND HOUSE 2019

ORGANISERENDE PARTNERS

Ascom 
Ascom is een internationale aanbieder van ICT oplossingen die de 
processen in de gezondheidszorg optimaliseren, zowel voor de 
zorgprofessional als voor de patiënt. Vanuit onze visie streven wij 
ernaar om hiaten in de digitale informatievoorziening te dichten en 
de beste beslissingen mogelijk te maken – altijd en overal. Niets is 
zo belangrijk als informatie. Met name in de zorg. Alleen de juiste 
informatie op het juiste moment op de juiste plek kan leiden tot 
de juiste beslissing. Dat beseffen we bij Ascom maar al te goed. 
Daarom staat onze bewezen technologie uitsluitend in het teken 
van het stroomlijnen van communicatie. Dit om de zorg nog beter, 
effectiever en efficiënter te krijgen, https://www.ascom.com/nl/

NetApp
NetApp® is de grootste onafhankelijke leverancier van 
datamanagement en helpt zorg en welzijn klanten al ruim 25 jaar bij 
het opslaan, beheren, beschermen en uitnutten van data. We zijn 
een vertrouwde verschijning in het alsmaar veranderende landschap 
van startende technologie-bedrijven. We helpen deze sector 
met het laten werken van data voor het verbeteren van de zorg. 
Met onze zorg ‘data fabric’ kunnen gegevens tussen afdelingen, 
zorgaanbieders en cloudproviders snel, makkelijk en eenvoudig 
worden ontsloten om zo de zorg verder te verbeteren en uit te 
breiden. Voor meer informatie kijk op: 
https://www.netapp.com/us/solutions/healthcare.aspx

Cisco
Cisco is wereldwijd leider in IT en helpt graag met uw ambities 
rondom het opzetten van een virtueel ziekenhuis. In dit virtuele 
ziekenhuis maken wij zorg, tijd- en plaats onafhankelijk. Hierdoor 
kunt u eenvoudiger samenwerken met ketenpartners en zijn 
zorgpaden beter te optimaliseren terwijl patiëntinformatie verwerkt 
wordt volgens de FAIR data principes. Ook ontwikkelden wij samen 
met HIMSS analytics een Infrastructure Adoption Model (INFRAM). 
Met INFRAM krijgt u eenvoudig inzicht in de status van uw IT-
infrastructuur en helpen wij uw infrastructuur (security, collaboration, 
datacenter/cloud, analytics, IOT en netwerk) klaar te maken voor 
morgen. Meer info hierover op: https://pages.himssanalytics.org/
infram-white-paper.html

ORGANISERENDE PARTNERS

SAP
SAP richt zich in de gezondheidszorg op de verbetering van de 
patiëntervaring, het optimaliseren van de uitkomsten voor elke 
individuele patiënt, het in staat stellen van het
medisch personeel om zo optimaal mogelijk te presteren, het 
vergroten van de operationele efficiency van de zorginstellingen en 
het toepassen
van data gedreven applicaties ten behoeve van zorgverleners en 
onderzoekers.

Hitachi
Data is your story! Hitachi Vantara helps decision makers build new 
revenue streams, create better customer experiences, and lower 
business costs. Hitachi Vantara is analytics, industrial / healthcare 
expertise and technology rolled into one great solution provider. The 
world is changing the way we work and we are changing the way 
the world works.

NEXUS
Zorgverleners ondersteunen in het leveren van de beste zorg. 
NEXUS Nederland maakt dit mogelijk met innovatieve software voor 
de zorgsector. Als suite én als modulaire plug-in. NEXUS werkt met 
open systemen zodat innovaties probleemloos kunnen worden 
geïntegreerd in de bestaande infrastructuur van de klant.   NEXUS is 
klaar voor de toekomst. U ook?

CINX
CINX is uw partner voor strategisch advies, regie op programma’s of 
projecten en de inzet van managementprofessionals. Centraal in onze 
aanpak staat de aandacht voor de mens en de impact van de digitale 
transformatie op organisatie en cultuur.

m a n a g e m e n t  e n  i c t  p r o f e s s i o n a l s

W W W . C I N X . N L
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ORGANISERENDE PARTNERS

Dytter
Dytter, is een platform die zorgvragers en zelfstandige (zzp) 
zorgprofessionals rechtstreeks met elkaar verbindt.
 Dytter brengt vraag en aanbod samen in de thuiszorg op een 
eenvoudige en transparante wijze. De zorgvrager kan via het 
platform met onze matchmaking app de zorg kiezen en boeken 
waar en wanneer hij/zij dit wenst. Net zo eenvoudig als bij Airbnb, 
Uber of Booking.com. De afrekening vindt plaats zowel direct als 
indirect via de verzekeraar.
Wie is de zorgverlener?
• Verpleegkundige niveau 4, 5 (DYTTER PRO)
• Verzorgende niveau 2+, 3 (DYTTER CARE PLUS)
• Mantelzorger, verzorgende niveau 1, 2 (DYTTER CARE)
Wie is de zorgvrager?
• Gebruiker van thuiszorg
• Mantelzorger van gebruiker van thuiszorg
• Thuiszorg organisatie die zorgverleners boekt voor het invullen
van hun flexibele schil

Veeam 
“Veeam is marktleider op het gebied van Intelligent Data 
Management for the Hyper-Available Enterprise™. Het Hyper-
Availability Platform van Veeam is de meest complete oplossing 
om klanten te helpen hun databeheer te automatiseren 
en de beschikbaarheid van data te garanderen. De 
klanttevredenheidsscores zijn de hoogste in de IT-branche: 3,5 keer 
het gemiddelde in de sector. www.veeam.com/nl”

ICTZ
De zorgmarkt is continu in ontwikkeling. Zorgprocessen moeten 
op slimme en doelmatige wijze ingericht worden. Het gebruik van 
technologie wordt hierbij steeds relevanter, terwijl het faciliteren 
van nieuwe technologie steeds minder de focus heeft van 
zorginstellingen zelf. De kerntaak van zorginstellingen is het leveren 
van uitstekende patiëntenzorg. Wij geloven dat wij zorginstellingen 
daadwerkelijk kunnen ontzorgen. Dat maken wij waar door onze 
focus te leggen op één zorginformatieysteem: ChipSoft HiX. Waarom 
we die focus hebben? Omdat dat is waar we goed in zijn en doordat 
de focus op één specifiek systeem ons inhoudelijk een voorsprong 
geeft. Elke dag met één systeem werken zorgt voor diepgaande 
kennis van het onderwerp, op alle aspecten die daarmee te maken 
hebben.

ORGANISERENDE PARTNERS

Microsoft
Intelligente en innovatieve zorg
Technologie heeft ons leven de afgelopen tien jaar ingrijpend 
veranderd. Dankzij digitale technologieën zijn we productiever en 
communiceren, leren en werken we anders. Met cloud-technologie 
heeft nu iedereen in de zorg beschikking tot snelle innovatie dankzij 
ongelimiteerde rekenkracht. Kunstmatige intelligentie maakt zorg 
persoonlijker en versnelt het behandelproces.
Computersystemen kunnen met kunstmatige intelligentie (AI) zien, 
horen, leren en redeneren. Hierdoor kunnen onderwijs, research en 
gezondheidszorg enorm verbeteren. Een mooi voorbeeld hoe AI in 
de zorg ondersteuning biedt, zie je bij het InnerEye research project.
Microsoft wil helpen patiënten en medewerkers, processen en 
diensten sterker te maken met innovatieve oplossingen van onszelf 
en onze partners en de zorginstellingen te begeleiden naar de 
nieuwe digitale werkelijkheid.

Voor meer informatie over health en AI, kijk op 
aka.ms/Health19

Proact
Proact is Europa’s meest vooraanstaande datacenter- & 
clouddienstenprovider en security services specialist voor de 
Healthcare sector.
Door het adviseren in en leveren van flexibele, toegankelijke en 
veilige IT-oplossingen en -diensten, helpen we organisaties en 
autoriteiten risico’s
en kosten te verlagen en tegelijkertijd hun flexilibiteit, productiviteit 
en efficiëntie te vergroten.

Deloitte
From digital evolution to revolution, from strategy to delivery, Deloitte 
Digital provides the capabilities to support Healthcare Organizations 
in the digital era. Part business, part creative, part technology, one 
hundred percent digital.



CONTACT

Amber Hidding 
HIMSS Dutch Community
Coordinator
T. +34 655 345 741
E. ahidding@himss.org

De HIMSS Dutch Community heeft als missie 
kennisdeling tot stand te brengen tussen alle 

belanghebbende partijen met het hetzelfde 
doel: zorgen voor een betere gezondheidszorg 
door middel van IT. De community zorgt ervoor 

dat Nederlandse belanghebbende partijen 
toegang hebben tot de meest inspirerende 

leiders en geavanceerde technologie. Ook zorgt 
de community ervoor dat de kennisdeling in 

stand blijft wanneer technologieën en innovaties 
voortdurend de gezondheidszorg veranderen.


