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Minister Schippers:   

“Innovaties zijn nodig om de zorg  
én beter én effectiever te maken” 
 
“Innovaties zijn nodig om de zorg én beter én effectiever te maken. Intensieve samenwerking tussen 
het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid is essentieel. Cruciaal hierbij is dat innovaties niet 
‘bovenop’ komen wat we al hebben, dat maakt de zorg duurder, maar ‘in plaats van’”, met deze 
woorden opende Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Jaarcongres 
van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA.  
 
Tijdens dit Jaarcongres Zorg en Techniek in Enschede waren zowel deelnemers uit de medische 
wereld als ingenieurs aanwezig. Zij gingen in verschillende sessies met elkaar in discussie over de rol 
die techniek kan spelen in het medische werkveld. Deze synergie kon de minister dan ook alleen maar 
toejuichen. “Hoe sterker de samenwerking tussen ingenieurs en de gebruikers -zorgverleners én 
patiënten- hoe meer uw innovaties efficiënt kunnen worden ingezet. En hoe meer de investeringen in 
nieuwe technieken ons opleveren.” 
 
KIVI NIRIA President Martin van Pernis benadrukte in zijn openingsspeech het belang van technologie 
in de zorg. De toenemende vergrijzing en de daarmee samenhangende groeiende chronische ziekten 
zullen een toenemende inzet van moderne technologie vereisen. Waar reeds de zorg nadrukkelijk 
aanwezig is in de preventieve en correctieve zorg, zal dit exponentieel toenemen. Bij ongewijzigd 
beleid zullen de zorgkosten van 90 miljard Euro nu, oplopen tot 255 miljard in 2050 (bron CBS). 
Dat zou een verdubbeling van het percentage van 12 naar 24% van het BBP betekenen. 
De inzet van innovatieve systemen in de gehele zorgsector, van de inzet van sensoren in de woning 
tot moderne laboratoriumuitrustingen, van robots tot protheses, zal uiteindelijk leiden tot een 
beheersing van de kosten in de zorg. 
 
 
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA is het netwerk van ingenieurs en hoger opgeleide 
technische professionals in Nederland. Dit netwerk biedt mogelijkheden om kennis te ontwikkelen en 
te delen met andere professionals. Het promoten van techniek in de samenleving is een van de 
speerpunten van KIVI NIRIA.  
 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.kiviniria.nl/jaarcongres of kunt u contact opnemen met 
Stephanie Limbeek via stephanielimbeek@kiviniria.nl of 070-3919811.  
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