
 

Ruim baan voor innovatie in de heelkunde 
NVvH Invitational Bruggen slaan voor innovatie 

Wat betekent innovatie voor de heelkunde en wat moet die betekenen? Met deze vraag 

opende prof.dr Jelle Ruurda, hoogleraar minimaal invasieve robot-geassisteerde 

chirurgie en voorzitter van de NVvH-werkgroep innovatie, de NVvH-invitational 

Bruggen slaan voor innovatie (31 maart, Utrecht). In zijn antwoord op de vraag liet hij 

geen misverstand bestaan over hoe hij zelf tegen de betekenis van innovatie aankijkt. 

“Mijn persoonlijke geloof is dat de vooruitgang in ons vak in technologie gaat zitten.” 

Zijn eerste ervaring hiermee was de operatierobot. “In eerste instantie om mee te leren werken, maar 

al snel ook om nieuwe operaties mee te bedenken, grenzen op te zoeken. Er was no g geen CE-merk, 

geen FDA-approval, we zijn het gewoon gaan doen.” 

Samenwerken in een dynamisch veld 

Kortom, het was pionieren. “Wat wij hebben gedaan voor slokdarmchirurgie was eigenlijk gewoon 

toeval”, zei Ruurda. Hij onderstreepte het belang van het bepalen van de meerwaarde van nieuwe 

technologieën (voor robotchirurgie bestaat hiervoor inmiddels samenwerking met Zorginstituut 

Nederland), training, doorontwikkeling en onderzoek naar de kostenef fectiviteit. “De training werd 

aanvankelijk veelal door de industrie verzorgd. Ik vind dat je de verantwoordelijkheid daarvoor niet 

alleen bij de industrie kunt leggen.” 

Ruurda pleitte nadrukkelijk voor samenwerking in de ontwikkeling van zorgtechnologie, niet alleen als 

collega’s onderling, maar ook met bedrijven en de technische universiteiten. “Bedenk hierbij ook dat 

het een dynamisch veld is”, zei hij. “Het is geen statisch onderzoek waar we mee bezig zijn, want in 

die robotchirurgie is sprake van voortdurende ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan 

anatomieherkenning, waarmee we als chirurgen heel goed digitaal ondersteund kunnen worden. ” 

Werkgroep innovatie als kennisplatform 

Innovatie, stelde Ruurda, moet niet worden gecertif iceerd en gereguleerd, maar moet vooral worden 

gestimuleerd. Voor de chirurgie ziet hij hierin een belangrijke rol weggelegd voor de werkgroep 

innovatie van de NVvH, waarvan hij voorzitter is. “We willen een platform zijn om ervaringen te delen, 

innovatie te tonen”, zei hij. “Thema’s als kunstmatige intelligentie, wearables en 3D -printen 

bijvoorbeeld. We publiceren ook f ilmpjes op onze website, om innovatie goed in beeld te brengen.”  

De bijdragen die in het vervolg van het avondprogramma onder de aandacht werden gebracht, 

maakten duidelijk dat Ruurda’s opvatting over het belang van innovatie voo r de heelkunde niet aan 

dovemans oren gericht was, en dat de mogelijkheden voor samenwerking heel goed worden benut.  

 


