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Utrecht, april 2020 

 

Aanleiding 

In het Strategisch Beleidsplan 2020 – 2024 van de NVvH is als ambitie opgenomen dat wij aan de 

slag gaan met innovatie: ‘De NVvH onderschrijft het belang van (technologische) innovatie en is van 

mening dat de beroepsgroep een belangrijke rol heeft bij innovatie. Als geen ander weten medisch 

specialisten immers wat nodig is om de zorg te verbeteren.’ 

 

 Op weg naar 2024 werken wij daarom aan de volgende twee doelen: 

- in 2020 starten we met een brede verkenning naar het gebruik van en de verwachtingen ten 

aanzien van de (toekomstige) innovatieve ontwikkelingen in de chirurgische beroepspraktijk, 

- een denktank innovatie, waarbij meerdere partijen zich kunnen aansluiten. 

 

Uitkomsten brede verkenning 

Begin 2020 is gestart met ‘de brede verkenning naar het gebruik van en de verwachtingen ten 

aanzien van (toekomstige) innovatieve ontwikkelingen in de chirurgische beroepspraktijk’. Hiertoe is 

een (deels gestructureerde / deels open) vragenlijst ontwikkeld; deze vragenlijst is naar alle (actieve) 

chirurgen en naar alle AIOS verstuurd. In totaal zijn bijna 1800 individuele leden benaderd. Deze 

notitie biedt een overzicht van de belangrijkste uitkomsten. 

 

Aantallen en kenmerken respondenten 

In totaal hebben 71 leden van de NVvH de vragenlijst geretourneerd. Twee van deze leden zijn 

werkzaam in een zelfstandige kliniek; 33 leden zijn werkzaam in een academisch ziekenhuis en 36 

leden zijn werkzaam in een perifeer ziekenhuis. Als we kijken naar de leeftijd van de respondenten 

dan zien wij dat het merendeel van de respondenten tussen de 35 en 54 jaar oud is. De leden komen 

daarnaast uit verschillende subverenigingen. Relatief een grote groep is zowel lid van de NVCO als 

van de NVGIC. Dit geldt ook voor de NVvV en voor de VAGH. 

 

Type kliniek Aantal (N=71) 

Academisch ziekenhuis 33 

Perifeer ziekenhuis 36 

Zelfstandige kliniek 2 

Tabel 1: Verdeling type kliniek 

 

Subvereniging Aantal (N=71) 

NVCO 3 

NVGIC 7 

NVCO + NVGIC 15 

NVvV 11 

NVT 6 

NVKC 5 

VAGH 12 

Andere combinatie of non respons 12 



  3 

Tabel 2: Overzicht lidmaatschap  

 

Leeftijd Aantal (N=71) 

24 t/m 34 jaar 14 

35 t/m 44 jaar 23 

45 t/m 54 jaar 22 

55 jaar of ouder 12 

Tabel 3: Leeftijdsverdeling 

 

Aan de slag met innovatie 

Een belangrijke vraag is bij welk type innovatie de leden van de NVvH betrokken zijn; meerdere 

antwoordcategorieën waren mogelijk. Na analyse blijkt dat het merendeel van de respondenten op 

meerdere terreinen (tegelijkertijd) actief is. Slechts een minderheid (N=22) richt zich op één type 

innovatie. Inhoudelijk zijn de meeste leden aan de slag met: Artificial Intelligence (AI), een digitaal 

zorgplatform, Augmented Reality (AR) of Virtual Reality (VR), monitoring en diagnostiek op afstand of 

medisch 3-D printen. Innovaties worden gebruikt ten behoeve van de directe patiëntenzorg, voor 

onderzoek en/of onderwijs.  

 

De respondenten zijn van mening dat er meerdere succesfactoren zijn voor innovatie. Denk aan: 

samenwerking met technische universiteiten, vakgroepoverstijgende en/of multidisciplinaire 

samenwerking in het ziekenhuis of onderkenning van het belang van innovatie door de Raad van 

Bestuur. Minder relevant lijkt het feit of experimenten gemakkelijk kunnen worden opgeschaald 

binnen de beroepsgroep of de samenwerking met commerciële partijen en/of industrie. 

 

Ook in de dagelijkse praktijk werkt een groot aantal respondenten samen met technische 

universiteiten of met collega’s uit andere ziekenhuizen aan innovatie. Daarnaast voelt een behoorlijk 

aantal leden zich gesteund door de Raad van Bestuur en door de directe collega’s. Tot slot valt op dat 

innovatie geen onderdeel vormt van de opleiding en dat een deel van de respondenten gebrek aan 

tijd en aan financiële middelen ervaart. 

 

Type innovatie Aantal leden 

Artificial Intelligence 32 

Een digitaal zorgplatform 25 

Augmented Reality (AR) of Virtual Reality (VR) 21 

Monitoring en diagnostiek op afstand 20 

Medisch 3-D printen 17 

Wearables 16 

Personalised Medicine 15 

Gentherapie 2 

Menselijke augmentatie 1 

Medische drones 1 

Tabel 4: Overzicht type innovatie 
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Actief op één of meerdere terreinen Aantal leden (N=69) 

Actief met één type innovatie 22 

Actief met twee typen innovaties 16 

Actief met drie typen innovaties 14 

Actief met vier of meer innovaties  17 

Tabel 5: Actief op één of meerdere terreinen 

 

Toepassingsgebied Aantal 

Patiëntenzorg 54 

Onderzoek 50 

Onderwijs 19 

Tabel 6: Toepassingsgebied (meerdere antwoordcategorieën mogelijk) 

 

 

 

 

Staafdiagram 1: Antwoordcategorieën ‘Wat zijn naar uw mening de belangrijkste succesfactoren voor innovatie?’ 

9a Het belang van innovatie wordt onderkend door de Raad van Bestuur. 

9b Een innovatief werkklimaat binnen mijn vakgroep en/of een innovatieve houding bij mijn directe collega’s. 

9c Vakgroepoverstijgende en/of multidisciplinaire samenwerking in het ziekenhuis/kliniek waar ik werkzaam ben. 

9d  Succesvolle experimenten krijgen een follow up in de dagelijkse praktijk van mijn ziekenhuis. 

9e Gemakkelijke opschaling van succesvolle experimenten binnen de beroepsgroep. 

9f Samenwerking met andere ziekenhuizen/klinieken. 

9g Samenwerking met (technische) universiteiten. 

9h Samenwerking met commerciële partijen en/of industrie. 

9i Aandacht voor innovatie in de opleiding. 
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Staafdiagram 2: Antwoordcategorieën ‘Hoe ervaart u uw dagelijkse praktijk in relatie tot innovatie?’ 

10a De Raad van Bestuur van mijn ziekenhuis/kliniek stimuleert en faciliteert innovatie. 

10b Mijn directe collega’s staan open voor innovatie.  

10c Ik kan voldoende tijd vrij maken voor innovatie.   

10d Ik heb toegang tot financiële middelen voor innovatie.   

10e Ik werk samen met collega’s uit andere ziekenhuizen aan innovatie. 

10f Ik werk samen met (technische) universiteiten aan innovatie. 

10g Ik werk samen met bedrijven en/of industrie aan innovatie. 

10h Innovatie is/was een belangrijk onderdeel in mijn opleiding. 

10i Ik zie dat succesvolle initiatieven gemakkelijk breder worden toegepast. 

10j Actuele wet- en regelgeving is een rem op succesvolle innovatie. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Aan de leden is de vraag voorgelegd: ‘Wat zijn naar uw mening de belangrijkste innovatieve 

ontwikkelingen die op de chirurgische beroepsgroep afkomen en waar wij op moeten anticiperen? ’. 

Een overgrote meerderheden van de respondenten verwacht veel van Artificial Intelligence. Maar ook 

3-D printen, robotica of thuismonitoring worden genoemd als ontwikkelingen waar wij mee te maken 

krijgen. 

 

Ter illustratie: 
- Ik verwacht veel van innovatieve methoden voor onderwijs en opleiden. Op dit moment is er 

voor de beginnende aios nog nauwelijks toegang tot zulke methoden of toepassingen.  Denk 

aan: image (3D/VR) guided en fluorescentie chirurgie; personalized medicine; combinatie 

chirurgie & oncolytica. 

- De snelle vooruitgang in beeldvormende technieken. Ook radiologen houden dit niet bij. Dit 

moeten wij zelf beter oppakken, aangezien het een belangrijk onderdeel vormt van operatie 

planning en besluitvorming en de daaruit voortvloeiende succespercentages daarvan. 

Artificial Intelligence speelt hierin een belangrijke rol. Ik denk dat wij te weinig betrokken zijn 

bij het formuleren van - en de besluitvorming achter - de algoritmes die daarvoor gemaakt 

worden. Simpelweg omdat we het niet begrijpen. Dat wil niet zeggen dat we het zo moeten 

laten. 
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- Ik denk aan 3-D printen. 3-D printen kan veel toegevoegde waarde hebben voor de huidige 

kliniek. Met name betreffende het pre-operatief plannen van moeilijke ingrepen waarbij 

optimale kennis van de 3-dimensionale relaties een belangrijke determinant is voor het 

uiteindelijke resultaat. Ik denk ook aan 3-D scannen. 3-D scannen is nog een redelijk nieuwe 

techniek die de laatste jaren steeds meer zijn weg vindt richting de kliniek. De mogelijke 

toepassingen zijn legio maar moeten nog verder onderzocht worden. Zo kan men 

bijvoorbeeld denken aan het 3-D scannen van patiënten met een pectus excavatum om de 

externe morfologie te documenteren, alsmede verschillende objectieve metingen uit te 

voeren. Daarnaast zijn er mogelijkheden zoals het 3-D scannen van een stomp na amputatie 

om de omvang over de tijd te monitoren. Dit zijn slechts twee specifieke voorbeelden; de 

mogelijkheden en ideeën zullen alleen maar meer worden naarmate de kennis omtrent 3-D 

scannen groter wordt. Verder denk ik aan per-operatieve guidance. Per-operatieve guidance 

door middel van het linken van instrumentarium aan een beeldvormingsmodaliteit. Denk 

bijvoorbeeld aan de longchirurgie waarbij het identificeren van de vaatstructuren lastig kan 

zijn bij bijvoorbeeld segmentresecties. Door het linken van een instrumentarium aan de CT-

scan kan men dergelijke structuren gemakkelijker identificeren middels een 

elektromagnetische tracker. En tot slot augmented reality: door middel van augmented reality 

kan men per-operatief bijvoorbeeld de CT-scan projecteren op de patiënt. Het enige probleem 

met AR is dat de accuraatheid nog te wensen overlaat. Zo kan ik nog wel even doorgaan wat 

de mogelijkheden zijn, maar dit zullen de grootste vier zijn. 

- Toepassing van AI in medische besluitvorming; 3D beeldvorming en 3-D printing voor 

toepassingen op OK; toenemende invloed robotica op OK. 

- Fluorescentie imaging en AI-gestuurd tissue recognition and treatment. 

- Telecommunicatie; monitoring; techniek (bv laparoscopie/robot); registratievermindering; 

artificial intelligence; 3-D printen; personalised medicine. 

 

De rol van de NVvH 

Daarnaast is aan de leden gevraagd wat men van de NVvH verwacht. Uit de antwoorden blijkt dat het 

merendeel van de leden verwacht dat de NVvH een platformfunctie biedt. Gesproken wordt in termen 

van: faciliteren, stimuleren, ondersteunen of verbinden. Daarnaast verwacht men dat de NVvH het 

belang van innovatie uitdraagt; binnen de beroepsgroep en in externe gremia. Ook kennisdeling, 

‘elkaar informeren’ en aandacht voor innovatie in het onderwijs worden meerdere keren genoemd. 

Een beperkt aantal leden hoopt dat de NVvH projectfinanciering binnen haalt.   

 

Ter illustratie: 

- ik verwacht dat de NVvH innovaties stimuleert en breder draagvlak creëert. Er is aandacht 

voor innovatie in opleidingen nodig en waar mogelijk ook hulp en ondersteuning tijdens de 

ontwikkeling en het uitdenken. Wanneer innovaties alleen van commerciële partijen komen, 

wordt de zorg alleen maar duurder. 

- Ik denk dat de NVvH met behulp van de werkgroep een belangrijk adviesorgaan kan worden 

voor artsen, onderzoekers of medisch technici die aan de slag willen met innovatie. De 

werkgroep kan praktische informatie geven. Bijvoorbeeld over ‘waar je kunt beginnen’. Ook 

zou de werkgroep kunnen helpen met medisch ethische vragenstukken of ons in contact 

kunnen brengen met de juiste externe partners, bedrijven of technische universiteiten. 

- [ … ] Daarnaast kan de NVvH en zeer belangrijke rol hebben in het binnen halen van 

financiering. 
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- Ik verwacht van de NVvH een pro actieve houding en het stimuleren van innovatieve ideeën 

onder de leden. Ook zou de NVvH een rol kunnen vervullen in het (belangeloos) begeleiden 

van initiatieven (ontwikkeling van een idee; aanvragen patent; CE mark; vinden juiste 

partner). Het feit dat deze vragenlijst is uitgezet spreekt al sterk voor de altijd voorop lopende 

en innoverende rol van de NVvH. Mooi initiatief dus! Innoveren is prachtig. Het is een 

creatieve bijdrage aan het vak in de breedste zin en verbindend. Het helpt de chirurg (i.o.) om 

ook in de reguliere chirurgische praktijk complexe problemen op te kunnen lossen. 

- Ik hoop dat de NVvH innovaties stimuleert met behulp van een innovatieagenda. Dus 

ondersteunt bij een uniforme en brede implementatie van succesvolle innovaties. Het gaat 

ook om het ontmoedigen van een wildgroei aan innovaties (bijvoorbeeld health-apps). Een 

constructief kritisch beleid ten aanzien van niet-kosteneffectieve innovaties. Denk verder ook 

aan het bewaken van ethische grenzen, bijvoorbeeld big data en commerciële partijen. 

 

Kansrijke initiatieven en toekomstige ontwikkelingen 

De NVvH is voornemens om een podium te bieden aan een aantal kansrijke initiatieven. De overgrote 

meerderheid van de respondenten (N = 55) is hiervoor in en schetst ons waar men mee bezig is. 

Inmiddels is een aantal initiatieven geselecteerd. Na de zomer worden de voorbeelden gedeeld via de 

website. 

 
Werkgroep Innovatie 
De laatste vraag betreft de vraag of men belangstelling heeft voor deelname aan de (nieuw op te 
richten) Werkgroep Innovatie; 67 van de 71 respondenten willen zich hier voor inzetten. Deze 
werkgroep is inmiddels samengesteld. 
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