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VIJF VOORBEELDEN VAN SAMENWERKINGSCONTRACTEN MET PHILIPS

Philips stort zich
op gezondheidszorg
Philips heeft een nieuwe manier van zakendoen
met zorginstellingen: het ‘strategisch meerjarig
samenwerkingscontract’. Hierbij wordt niet alleen
apparatuur geleverd, maar gaat er ook kennis
over en weer tussen Philips en de zorginstelling.

P

hilips zal in de eerste helft van 2016 de lichtdivisie afstoten
en zich helemaal gaan richten op de gezondheidszorg.
Eind juli presenteerde het bedrijf nog 8 procent groei voor
Philips Healthcare. Volgens topman Frans van Houten
is de groei te danken aan een sterke vraag naar apparatuur voor
patiëntbewaking, maar ook aan diensten op het gebied van gezondheidsinformatie. Dat laatste is steeds vaker onderdeel van de meerjarige samenwerkingscontracten die Philips sluit met zorginstellingen. Daar staat tegenover dat het bedrijf zich volzuigt met kennis en
data uit de gezondheidszorg. Vijf voorbeelden van samenwerkingscontracten tussen Philips en zorgpartijen.
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Philips x ziekenhuis =
consultancy en technische
dienst bij apparatuur
Philips sluit ‘meerjarige samenwerkingscontracten’ die op maat zijn
gemaakt voor het ziekenhuis. De Sint
Maartenskliniek koopt bijvoorbeeld
sinds 2012 geen apparaten meer van
Philips, maar heeft ze voor een vast
bedrag per maand tot haar beschikking. Dit is een zogenaamd ‘functioneringscontract’, waarbij het ziekenhuis
betaalt voor het diagnosticeren van een
patiëntengroep, ongeacht de stand van
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de techniek van vandaag. Het Rijnstate
ziekenhuis in Arnhem koopt nog wel
apparaten, maar daar lopen permanent
twee medewerkers van Philips rond
die ervoor zorgen dat de medische
apparatuur optimaal functioneert. Die
hoeft niet eens van Philips te zijn, een
Toshiba komt er ook nog wel in. Het
bedrijf levert niet alleen deze technische
dienst, maar hielp ook bij het organiseren van de ‘CT-scans zonder afspraak’.
De consultants van Philips hielden de
patiëntenstroom tegen het licht, en
adviseerden voor een nieuwe inrichting

van het systeem. Mensen hoeven nu
niet meer het Rijnstate te bellen voor
een CT-afspraak en wachtlijsten zijn
verleden tijd.
In totaal zijn er negen grote samenwerkingscontracten op maat gesloten
over medische apparatuur met ziekenhuizen: Rijnstate in Arnhem, Alrijne in
Leiderdorp, Orbis MC in Sittard/Geleen,
Isala in Zwolle, Reinier de Graaf in
Delft, Sint Maartenskliniek in Nijmegen,
Medisch Centrum Leeuwarden,
Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en
Pantein in Boxmeer.
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Philips x umc = persoonlijk
gezondheidsdossier
Het Radboudumc is het eerste
zieken-huis in Nederland dat werkt
met het HealthSuite Digital Platform
van Philips. Dit is een soort clouddienst voor medische gegevens, waar
alle data samenkomen en de hele
keten toegang krijgt. Via de app
eCareCoordinator van Philips hebben
de medisch specialisten, de verpleegkundigen en de thuiszorg toegang tot
de medische gegevens. De patiënt
heeft de eCareCompanion-app voor
toegang. Beide apps zijn goedgekeurd
door de FDA. Het is in feite een eerste
vorm van het ‘persoonlijk gezondheidsdossier’ waar de patiëntenfederatie
NPCF voorstander van is. Het systeem
kan gegevens uit apps en wearables
verwerken, en slim combineren met
data uit het epd. Hieruit volgen analyses die arts en patiënt steunen bij het
nemen van beslissingen – iets wat voor
de meeste huidige systemen nog een
brug te ver is. Dat gebeurt ook al echt,
want een testgroep patiënten met
COPD draagt een ‘slimme’ pleister
die doorlopend gegevens verzamelt
over onder meer activiteit, ademhaling
en hartritme. De zorgverleners krijgen
via de eCareCoordinator-app van de
patiënt een signaal als er iets niet
goed gaat met de patiënt. Alle data
verschijnen ook in het epd van het
Radboudumc.

ISTOCK
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Philips x huisartsen =
echoapparaten voor
huisartsen
Philips levert via tussenleverancier
Mediq Medeco echoapparaten aan
huisartsenpraktijken. Huisartsen
kunnen hiermee diagnostische onderzoeken doen, en patiënten gerichter
doorverwijzen naar de specialist.
Philips voorziet in de apparatuur en
in het onderhoud ervan. De Nederlandse Echografie Academie levert de
nascholing door radiologen, waarmee
deelnemende huisartsen een CHBBcertificaat kunnen halen.

4

Philips x pathologielab =
digitale pathologie zonder
microscoop
Het grootste pathologielab van Nederland staat in Hengelo en heet LabPON.
Het lab is als eerste ter wereld overgestapt op volledig digitale diagnose.
Alle klinische histologie wordt digitaal
geëvalueerd en gediagnosticeerd met
het Philips IntelliSite Pathologiesysteem, in plaats van met een microscoop. Door deze digitalisering kunnen
de 17 pathologen in Hengelo samenwerken met de pathologen van het
UMC Groningen en Isala in Zwolle.
Ze vormen nu een virtueel netwerk
met 49 pathologen, die veilig casussen
kunnen delen en elkaar onderling
consulteren.
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Philips x onderzoekers =
wearables voor ouderen
Philips werkt met alle umc’s
samen aan onderzoek. Philips test
niet alleen de slimme pleister bij
COPD-patiënten in Nijmegen (zie
Philips x umc), maar levert ook
bewegingsmeters voor ouderen in
het LUMC. De apparaatjes registreren
hoeveel iemand in het dagelijks leven
beweegt, en dat zegt waarschijnlijk
veel over iemands weerbaarheid.
Internist ouderengeneeskunde Simon
Mooijaart onderzoekt in samenwerking
met Philips of de data helpen om te
beoordelen of een kwetsbare oudere
fit genoeg is voor een operatie.
Maar er gebeurt nog veel meer. Met
de afdeling Neurologie in het LUMC
kijkt Philips naar de ziekte van Alzheimer. In het AMC wordt de diabetische
voet onderzocht met Philips.
In Utrecht doet Philips onderzoek naar
opereren met live MRI-beelden en
gebundeld echogeluid, waarbij snijden
overbodig wordt. Dit gebeurt in een
nieuw geopend Center for Image
Sciences. Met het Antoni van
Leeuwenhoek wordt ook onderzoek
gedaan naar nieuwe technieken voor
beeldgestuurde chirurgische precisiebehandeling.

CONCURRENTIE
Koninklijke Philips is een Nederlands
bedrijf en gevestigd in Amsterdam.
CEO Frans van Houten verwacht dat
ziekenhuizen de komende jaren meer
technologie zullen gebruiken om
klinische data te analyseren, en dat
ze die willen koppelen met patiëntgegevens in smartphones. Reden om
de twee takken van medische
apparaten en consumentenproducten
samen te brengen en de derde tak,
de lampen, af te stoten.
Concurrenten General Electric en
Siemens hebben ieder 28 procent
van de markt voor medische beeldvormers in handen, meldt zakenkrant
The Wall Street Journal eind
vorig jaar nog. Philips volgt met
23 procent. Net als Philips investeert
General Electric in ICT waarmee
ziekenhuizen efficiënter kunnen
werken. Ook ziet het bedrijf brood in
de gezondheidsgegevens die mensen
zelf verzamelen, bijvoorbeeld met
hun smartphone. Siemens doet
daarentegen juist afstand van haar
ICT-poot, zo meldde persbureau
Reuter begin augustus.
Philips verdient 40 procent van haar
omzet in Noord-Amerika, zo laat het
jaarverslag 2014 zien. Een recente
overeenkomst ter waarde van een
half miljard dollar met het Georgia
Regents ziekenhuis draagt daaraan
bij. Wereldwijd heeft Philips met
45 ziekenhuizen samenwerkingsovereenkomsten gesloten.
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Eerdere MC-artikelen over dit onderwerp vindt u
onder dit artikel op medischcontact.nl/artikelen.
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