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Rationale and Droom 

Innovation strategy

Critical success

factors & experiences

Paradigma shifts

ICT & 

Rol vd CIO & CMIO

▪ Vanuit eigen kracht bijdragen aan maatschappelijke uitdaging 

▪ Koppelen van kwaliteitsverbetering aan volumereductie 

▪ Inzetten op zorginhoudelijke meerwaarde in 4 zorgmodellen
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▪ IT Governance: Innovatie & Informatisering Raad

▪ Droom = dokter in de lead 

▪ Waar is Informatisering noodzakelijke ondersteuning en waar 

kritische innovatie facilitator

• Patiënt in het ziekenhuis -> 400,000 bewoners van de regio

• Van PxQ -> Outcome financing

• Van specialisme georiënteerd -> zorgmodel orientatie

• Zorgaanbod leidend -> Patient leidend

▪ Informatisering in ‘Droom innovatie’

▪ Rol van de CIO 



Start of Droom Innovation: 
will we be changed or will we lead change?
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We konden ons de 

verandering laten overkomen

Maar we hebben er voor gekozen zelf 

het initiatief te nemen

Top-down: door zorgverzekeraars en 

overheid

Bottom-up: vanuit eigen kracht

▪ Regiovisie zorgverzekeraars

▪ Focus op laag complexe zorg

▪ Volumenormen dreigen ziekenhuis steeds 

verder uit te hollen

 Persoonlijk: Artsen zijn sterk gericht op 

persoonlijk contact met de patiënt  

 Korte lijnen: Medische staf waar men 

elkaar makkelijk kan vinden

 Ervaren artsen: Specialist zelf aan bed 

en in de spreekkamer

 Mensgerichte omgeving: 

Kleinschaligheid, gebouw en locatie 

maakt dat patiënten zich ‘thuis’ voelen



Bernhoven creates health specific Value 
in four ‘’care-models (M. Porter, C. Christensen)’’

Speerpunten van Droom strategie
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Acute zorg: Op de 

SEH het beste van 

Bernhoven laten zien
 Intensiveren van de 

samenwerking met 

HAP

 Versterken inhoudelijke 

expertise op de SEH 

 Inrichten van een 

mensgerichte SEH

 Bijdragen aan regiovisie 

hoog-complexe acute 

zorg

Interventie zorgstraten: 

Selectief aanbod met 

boven-regionale allure.  

 Alleen voldoende volume 

interventies aanbieden

 Apart organiseren van 

interventies in zorgstraten

 Samenwerken met de 

regio voor laag volume 

verrichtingen

 Personaliseren van 

zorgproces

Diagnose- en indicatiestelling: Breed aanbod 

van  gepersonaliseerde en gezamenlijke 

besluitvorming
 Meer mogelijk maken in en ondersteunen van de 1e lijn

 Verhogen van de kwaliteit van (monodisciplinaire) 

besluitvorming 

 Inzetten op integrale diagnostiek

Chronische zorg: Netwerkzorg binnen en 

buiten ziekenhuismuren
 Organiseren van zorg samen met 1e lijn

 Integraal begeleiden  multimorbide ouderen

 Uitbreiden van netwerk zorg



Starting point for the new design is the patient journey in the 
4 care models; together they comprise all care activities
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2 voordeuren in Droom ziekenhuis 2 mogelijke vervolgstappen

Acute zorg

D&I

Patiënt in 1e

lijn

DiagnoseTriage

Uitstroom/ 

vervolg

Verwijzing/ 

trechtering

Behandeling Opname
Uitstroom/ 

vervolg

Diagnose 
Advies/ 

behandelplan

Chronische zorg

Begeleiden in netwerkIntake

Sturen op samenwerking 

met ketenpartners

Aansturen van het end-to-

end acute zorg proces

Interventie zorgstraten

Interventie
Pre-

operatief
Post-operatief

Uitstroom/ 

vervolg

Aansturen van integraal 

zorgproces van opname, 

ingreep, herstel en ontslag

Sturen op kwaliteit van 

besluitvorming en 

samenwerking met 1e lijn



The Droom Innovation Strategy is based on the conviction
that quality is the recipe for cost reduction.

Van De Vicieuze Cirkel Van Efficiency Naar Kwaliteit Als Vliegwiel

Nog meer 

verrichtingen

Minder tijd 

voor de patiënt , 

Minder tijd 

voor kwaliteit

Efficiency

verbeteren

Hogere 

kosten

Minder

kosten Minder onnodige

en vermijdbare 

zorg

Kwaliteit

Meer tijd voor de 

patiënt,

Meer tijd voor

kwaliteit
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Our innovation strategy is supported by growing awareness 
that more healthcare is not always better 
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Rationale and Droom 

strategy

Critical success

factors & experiences

Paradigma shifts

ICT & 

Rol vd CIO & CMIO
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▪ IT Governance: Innovatie & Informatisering Raad

▪ Droom = dokter in de lead 

▪ Waar is Informatisering noodzakelijke ondersteuning en waar 

kritische innovatie facilitator



Critical success factor: trust and financial arrangement for
longer period of time (>1 year, ideally 4-5)
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 Agenda van kwaliteit en zorgverbetering 

in plaats van afkalving en verschaling

 Toekomstbestendig maken van het 

ziekenhuis voor de regio

 Kwaliteit onderbouwde schadelast 

reductie

 ‘Ventiel’ voor kwalitatief afbouwen en 

optimaal verdelen van regionale 

zorgvraag

▪ IT Governance: Innovatie & 

Informatisering Raad, CMIO voorzitter

▪ Droom = dokter in de lead, prioriteiten 

I&I agenda

▪ Ambi-dextrous organisation (CQM): 

waar is Informatisering noodzakelijke 

ondersteuning en waar kritische 

innovatie facilitator?



Droom is from, for and by docters, but needs support on 
the information side
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Droom strategie en 

initiatieven

Organisatie 

aansturing

Eigenaarschap

Dokter in the lead on 3 levels

 Droom strategie ontworpen door specialisten 

 Elk initiatief heeft medisch specialist als kartrekker

 Droom transformatie gedragen door 2 medisch directeuren

 Breed gesteund door Medisch Leiders in de RVE raad

 Voorsorteren op participatie model: specialisten in 

loondienst, maar mede eigenaar van het ziekenhuis

 Eigenaarschap van de Innovatie initiatieven, ook op 

informatiseringsvlak: projecten, time-boxes

Invulling
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Rationale and Droom 

strategy

Critical success

factors & experiences

Paradigma shifts

ICT & 

Rol vd CIO & CMIO
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• Patiënt in het ziekenhuis -> 400,000 bewoners van de regio

• Van PxQ -> Outcome financing

• Van specialisme georiënteerd -> zorgmodel orientatie

• Zorgaanbod leidend -> Patient leidend
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Rationale and Droom 

strategy

Key success factors 

& experiences

Paradigma shifts

ICT & 

Rol vd CIO & CMIO

1

2

3

4 ▪ Informatisering in ‘Droom innovatie’

▪ Rol van de CIO & CMIO

▪ Waar haal je je support???

▪ You’re not alone!



ICT innovatie & rol van de CIO CMIO
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outcome

measurement

IT landscape

Continuity of 

Care model

EMRAM 

stage 6

Information 

domain



CIO/CMIO: Modellen om begrip te creëren tussen partijen
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Volwassenheid van elektronisch vastleggen 
van medische informatie scoren

Doelstelling en gap analysis, 
roadmap

Bernhoven situatie 2013

Bernhoven doelstelling 2017

Mogelijk om alle klinische 

informatie van patiënt in

systeem intern

Nog veel klinische informatie 

van patiënt alleen op papier

3 Multidisciplinaire statusvoering 



CIO/CMIO: Roadmaps creëren voor gemeenschappelijk 
besef van tijd en stuurinformatie voor innovatie proces. 
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4 Integrale stuurinformatie

Droomdashboard 
op MIS

• Inrichten dashboardomgeving waarin de voortgang van Droom 
initiatieven gevolgd kan worden door verantwoordelijk 
managers

• Standaard presentatie van de outcomes

Ontsluiten droom 
initiatieven uit 
statusvoering

• Op basis van vastgestelde meetparameters wordt relevante 
data ontsloten uit digitale H3 statusvoering

Opleveren Cloud
Datawarehouse

• Samenbrengen van vooraf gedefinieerde relevante outcome
data uit verschillende systemen voor cross analysis

• Integrale rapportage op outcomes mogelijk



CIO/CMIO: Uitgangspositie helder maken, niet alles kan 
(meteen)
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Bernhoven applicatie landschap

6 Architectuurlandschap regio Bernhoven



CIO/CMIO: Andere aanvliegroute inbrengen in de 
discussie tussen dokter en IT
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6 Architectuurlandschap regio Bernhoven



CIO /CMIO: De andere spelers (huisartsen en rest van de keten) 
meenemen in de visie en vertalen naar concrete stappen
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Doel-
stelling

6 Architectuurlandschap regio Bernhoven



Collaboration
Surveys | Member Directory | Focus Groups | Online & In-person 

Events & Education
CIO Forums | Healthcare CIO Boot Camp | CMIO Leadership Academy | College LIVE

Certification & Professional Development
CHCIO | Job Postings | Awards & Scholarships | Speaking Engagements

News & Research
Surveys | Research Reports | Healthcare CIO Smartbrief | KnowledgeHub Repository

Public Policy
Leadership Council & Committee | Washington Debrief

…and much, much more!

CIO /CMIO: wat is mijn support-net? 2000+ collega´s



Spreading professional 

development and best practices 

across the health IT landscape. 

Focusing on the unique needs of 

their designated roles while 

emphasizing the common skill of 

leadership that unites them.

CHIME members may also join these groups based on their responsibility 

CIO /CMIO: 3000+ in security, applications en techniek



CIO /CMIO: ProfessionalDevelopment& Education



♦ LEARN keys to today’s health information executive success

♦ LEVERAGE industry thought leaders knowledge

♦ REINFORCE lessons with interactive exercises and coaching

♦ COLLABORATE with peers facing similar challenges

♦ BUILD a strong network for support and promote teamwork

CIO /CMIO: You’re not alone!



International Support

2,300+
US & International Members




