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1. INLEIDING 

Onze gezondheidszorg staat aan de vooravond van een ‘major overhaul’, met dank aan trends zoals de 
vergrijzing, digitalisatie en het gebruik van andere vernieuwende technieken en technologieën in de 
geneeskunde. Een aantal van deze trends worden trouwens in alle facetten van onze samenleving meer 
en meer zichtbaar, denk bijvoorbeeld aan nieuwe manieren van zaken doen, vrijetijdsbesteding, e-
commerce, etc. 
 
Onze gezondheid blijft een kernelement, het is een essentieel aspect van het individu en de samenleving. 
De gezondheidszorg zoals die in de meeste OESO-landen is uitgebouwd, komt echter meer en meer onder 
druk te staan. Dit verhoogt de nood aan verandering van ons maatschappelijk bestel en de wijze waarop 
de gezondheidszorg wordt georganiseerd. 
 
Dit rapport werd gepubliceerd met als doel meer inzicht te geven in de evoluties van de Digital Health 
Markt in de Verenigde Staten. Onderwerpen die besproken zullen worden zijn de trends binnen de markt, 
de opdeling van de markt, investeringen in de groeimarkt, overheidsreguleringen en tot slot belangrijke 
spelers.  
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2. OMGEVINGSFACTOREN 

2.1 VEROUDERING 

Ongetwijfeld één van de belangrijkste trends in onze maatschappij is de sterke veroudering van de 
bevolking in de voorbije 50 jaar, vooral in de Westerse landen en in Japan. Onderstaande grafiek geeft 
weer hoe de leeftijdsverdeling in de Amerikaanse samenleving de voorbije decennia is veranderd. Uit deze 
data volgt dat het percentage van de bevolking ouder dan 60 jaar evolueerde van 5% tot bijna 20%. Deze 
stijgende trend zal zich de komende jaren voortzetten. De oorzaak hiervan is de steeds hogere welvaart 
en de stijgende gezondheidszorg in de Westerse samenleving.  
 
Een keerzijde van deze medaille is de opmars van chronische ziekten, die meer prevalent worden bij 
stijgende leeftijd. Geschat wordt dat in 2030 de Verenigde Staten 170 miljoen chronisch zieken telt, een 
stijging met 36% in 30 jaar tijd.  
 
Tegelijkertijd is een groot deel van de verouderende bevolking kapitaalkrachtiger. Dit betekent niet enkel 
dat zij over meer geld beschikken voor een adequate gezondheidszorg, maar tevens een kwalitatief betere 
gezondheidszorg eisen en bereid zijn hiervoor te ‘shoppen’.  

 

 

Percentage van de Amerikaanse bevolking boven 60 jaar (1900-2050)  
(Bron: US Dept. of Health and Human Services). 
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2.2 THE INTERNET OF THINGS – DIGITALISATIE 

De steeds verdere miniaturisatie van micro-elektronica chips en systemen schept ongekende 
mogelijkheden voor tal van toepassingen. Miniaturisatie betekent immers meer micro-elektronica 
componenten op een computerchip en dus krachtiger en vaak versatiler. Dankzij een kleine vormfactor, 
groot rekenvermogen, laag energieverbruik en draadloze communicatie worden producten die chips 
integreren daardoor “slimmer” gemaakt. Dit wil zeggen dat men computertechnologie inbouwt die 
producten meer functionaliteiten geeft zoals communiceren met andere toestellen, beslissingen nemen, 
etc.  
 
De onderstaande figuur toont de evolutie van rekenkracht in de periode 1900-2020, startende met de 
eenvoudige tabulators tot de meest geavanceerde rekenprocessoren. De rekenschaal is uitgezet in een 
logaritmische schaal. Het resultaat is een quasi-rechte lijn.  

 

De wet van Moore geeft een empirische relatie tussen rekenkracht/aantal transistoren per eenheid 
oppervlakte en de tijd. Kurzweil verbreedde dit concept naar de voorbije 120j, m.a.w. voorbij de 

transistor tot de eerste mechanische rekenmachine. De quasi-lineariteit is opmerkelijk. (Bron: Ray 
Kurzweil).  
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In de gezondheidszorg is iedereen bekend met de pacemaker. Dit early medical device is slechts een tipje 
van de ijsberg van wat mogelijk is. De vandaag zeer populaire wellness trackers zoals Fitbit of Apple 
Watch zijn voorbeelden van mass consumerization van slimme devices in  de gezondheidszorg. Maar zij 
zijn slechts het begin. 
 
De integratie van computertechnologie en IT toepassingen is quasi onbeperkt. Men is daarmee in het 
tijdperk van het “internet of things” beland: het tijdperk waar de dingen in onze leefwereld via internet 
verbonden zijn met elkaar en ons. Bekende voorbeelden zijn de slimme koelkast die bestellingen plaatst 
als bepaalde producten op zijn, de slimme auto die de hulpdiensten belt bij een ongeval, e.a. 
 
De integratie van smart health in de gezondheidszorg vraagt effectievere toepassingen van de technologie. 
Vandaag zijn wellnesstrackers bijvoorbeeld niet “medical graded”. Ze geven een indicatie van bepaalde 
parameters, maar er is geen garantie van nauwkeurigheid noch kunnen/mogen zij gebruikt worden voor 
klinische doeleinden. Er is immers geen overheidsgoedkeuring om de gegevens te gebruiken bij medische 
diagnoses. Het is pas wanneer er aan deze factoren voldaan is, dat de gezondheidszorg zal profiteren van 
deze nieuwe ontwikkelingen.  
 
Een andere vorm van digitalisatie ligt in telemonitoring en telegeneeskunde voor remote diagnoses en 
remote chirurgie. Voorbeelden liggen in de penetratie van kwalitatieve gezondheidszorg in afgelegen 
gebieden, maar ook in robotica voor chirurgie door specialisten op afstand.  
 
In de discussie over de digitalisatie van onze gezondheidszorg wordt vaak één specifieke tak van eHealth 
over het hoofd gezien, namelijk de digitalisatie van patiëntgegevens. De automatisatie en standaardisering 
van elektronische bestanden in ziekenhuizen, dokterspraktijken en overheidsinstanties zijn hier een 
voorbeeld van. De efficiëntiewinst die hiermee bereikt wordt vormt de grootste meerwaarde. Ten slotte 
vermelden we het belang van medische data bij de analyse van trends en waarschijnlijkheden van 
ziektebeelden, o.a. gebruikt in de health insurance wereld. “Big data” is een sterk opkomende sector in de 
gezondheidszorg, niet alleen refererend naar het vermelde voorbeeld van patiëntgegevens, maar tevens 
naar genetica en proteomics, waar enorme hoeveelheden data gecreëerd worden bij de identificatie en 
classificatie van genen en proteïnen van personen.  
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2.3 NANOBIOTECHNOLOGIE 

De term ‘micro-elektronica’ is in feite niet meer van toepassing op de meest geavanceerde laptops en 
smartphones die men vandaag in de winkel koopt. Dankzij doorgedreven miniaturisatie zijn de dimensies 
van de bouwblokken van computerchips namelijk niet in het micro- maar het nanometer domein (10-9m) 
gesitueerd. Dit betekent niet alleen dat men meer bouwblokken op een cm2 halfgeleider kan plaatsen, met 
als gevolg een krachtigere chip (meer rekenkracht of een groter geheugen), maar ook dat 
computertoepassingen in nanotechnologie de dimensies van de bouwblokken van het leven benaderen. 
M.a.w. de bouwstenen van onze digitale producten hebben ruwweg dezelfde grootte als die van onze 
cellen. Dat opent oneindig veel mogelijkheden, waarbij nano en bio gecombineerd worden in zogenaamde 
nanobiotechnologieën. Reeds vandaag ziet men ontwikkelingen die tot dit domein behoren, cfr de cochlear 
implantaten, geneesmiddelen op basis van nanoparticles, nanoprobes, etc. 
 
Opmerkelijk: de eerste toepassing van de transistor (het bouwblok van de elektronica bij uitstek), was 
niet de transistorradio van Sony zoals velen denken. Het was een hoorapparaat van Sonotone. De 
gezondheidszorg heeft de computerindustrie gedreven. Na een enorme bloeiperiode van computers, PC’s 
en smartphones, lijkt het dat de gezondheidszorg opnieuw de stuwende kracht zal worden. 

2.4 PREVENTIE EN PERSONALISATIE 

De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is een steeds grotere uitdaging. Een farma- of biotechbedrijf 
dat start met de ontdekking en ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel, kijkt al gauw tegen 10-15 jaar 
ontwikkelingstijd aan, en een totale uitgave van honderden miljoenen euro, soms zelfs tot een miljard 
euro. Tegelijkertijd zijn heel wat traditionele geneesmiddelen verrassend weinig effectief. Gemiddeld 
werkt een geneesmiddel slechts op 40% van de populatie. Dit is eigenlijk niet zo verwonderlijk, want elke 
patiënt en zijn/haar ziektebeeld verschilt (lichtelijk).  
 
Dit feit noopt bedrijven meer en meer tot de ontwikkeling van geneesmiddelen die zich specifieker richten 
op patiëntgroepen, en ultiem zelfs op één bepaalde patiënt (gepersonaliseerde geneeskunde). Natuurlijk 
hangt hier een prijskaartje aan. Waar blockbustergeneesmiddelen traditioneel grote ontwikkelingskosten 
vergden (tot een miljard EUR), verdiende men deze dan ook terug door de enorme omzet dat het nieuwe 
geneesmiddel genereerde in de jaren erna (blockbuster drug betekent een omzet van minstens 1 miljard 
EUR per jaar). Bij gepersonaliseerde geneesmiddelen gaat dit model niet meer op vermits het hier gaat om 
kleine en specifieke patientgroepen. Het gevolg is een duurdere gezondheidszorg.  
 
Dankzij de opkomst van ‘gene sequencing’ is men vandaag in staat om individuen te ‘mappen’ naar hun 
genetische code (DNA, genen). Ook kan men nagaan welke genen (of gencombinaties) verantwoordelijk 
zijn voor ziekten. Uit het genetisch profiel kan men dan afleiden wat de waarschijnlijkheid is dat een 
bepaald ziektebeeld zal ontwikkelen, of hoe effectief een bepaalde behandeling zal zijn voor een specifiek 
individu of groep.  
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Een belangrijk gevolg is de trend naar preventieve geneeskunde. Voorkomen is beter dan genezen. 
Preventie is doorgaans goedkoper, en preventieve toepassingen kunnen een enorm marktpotentieel 
hebben. Het is onder meer hier dat de digitalisatie en de convergentie van IT en life sciences een belangrijke 
rol kunnen spelen.  

2.5 VALUE-BASED HEALTHCARE 

De patiënt is de drijfveer van de gezondheidszorg. Door de consumerization van deze sector wordt de rol 
van de patient alsmaar groter. De patiënt eist meer, en wordt zo de belangrijkste stakeholder.  
 
De Amerikaanse healthcare industrie is in volle evolutie. De Medicare Access & CHIP Reauthorization Act 
van 2015 (MARKA) vervangt traditionele fee-for-service betalingen met een financial incentive systeem dat 
optimalisatie van kwaliteit, resultaten en kosten bevordert. Alhoewel de wet slechts Medicare omvat, legt 
het een fundament voor het ganse healthcare systeem van de toekomst. De wet zal ontegensprekelijk een 
belangrijk effect hebben op de medtech sector.  
 
We dienen hierbij op te merken dat het op dit moment moeilijk is om voorspellingen te doen over het 
Amerikaanse gezondheidssysteem ten gevolge van de onduidelijkheid van de plannen van de Trump 
administratie. 

2.6 CONCLUSIE 

De combinatie van welvaart en vergrijzing in onze samenleving doet de nood aan gezondheidszorg stijgen. 
Tevens worden mensen, en zeker ouderen, die aan chronische ziekten lijden kapitaalkrachtiger waardoor 
de vraag naar kwalitatief beter en comfortabelere zorg stijgt. 
 
Technologie zal de komende decennia ook een enorm belangrijke rol spelen in de veranderende 
zorgindustrie. Zo zullen tech en bio meer gecombineerd kunnen worden, worden gezondheidstools 
consumerized en worden geneesmiddelen persoonlijker. Daarnaast werkt men meer en meer met 
telerobotica in de chirurgie en worden bepaalde documenten automatisch gedigitaliseerd.  
 
Tot slot zal men meer inzetten op preventie. Door het principe van ‘gene sequencing’ kan men ziekterisico’s 
vroegtijdig opsporen en monitoren.  
 
We kunnen concluderen dat we inderdaad voor enorme veranderingen staan binnen de 
gezondheidsindustrie. Er is geen zekerheid over hoe alles zal lopen. Wat wel zeker is, is dat men streeft 
naar efficiëntie, effectiviteit, preventie en personalisatie. 
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3. DEFINITIE VAN DE DIGITAL HEALTH MARKET 

Digital health omvat vele domeinen en technologieën. Wikipedia definieert het als volgt: 

Digital health is de convergentie van digitale en genomics technologieën met gezondheid, 
gezondheidszorg en maatschappij om de efficiëntie van de gezondheidszorg te verbeteren en 

geneesmiddelen meer gepersonaliseerd en precies te maken. Het behelst het gebruik van ICT om 
gezondheidsproblemen beter aan te pakken. Deze technologieën omvatten zowel hardware als 

software producten en diensten, incl. telemedicine, web-based analyses, e-mail, smartphones, texts, 
klinische en remote monitoring, sensoren, etc.  

Digital Health kan opgesplitst worden in meerdere domeinen. Het probleem hierbij is dat er geen 
eenduidige definitie bestaat die door alle organisaties op dezelfde wijze gebruikt wordt. Onze keuze is 
dan ook voor een deel arbitrair maar gericht op een zo goed mogelijke voorstelling van data en trends. 
 
We verkiezen volgende definitie, de meest compacte indeling die wordt geleverd door de organisatie 
Global Markets Insights (GM Insights): 

• Telehealthcare 
Telecare: activity monitoring & remote medication management 
Telehealth: long-term care monitoring & video consultation 

• mHealth 
Wearables: blood pressure monitor, glucose meter, pulse oximeter, sleep apnea & neurological monitors, 
others 
Apps: medical & fitness 

• Health Analytics: analysis of data on claims, cost, clinical trials, R&D, patient behavior 
• Digital Health Systems: Electronic Health Records (EHR), e-prescribing systems 

 
Opmerking: 
Volgende technologieën en disciplines vallen volgens Wikipedia onder digital health: 
 
mHealth (mobile health) 
wireless health 
Health 2.0 
eHealth 
e-Patient 
patient engagement 
healthcare information technology (Health IT) 
big data 
cloud computing 
quantified self 
wearable computing 
gamification 

telehealth 
telemedicine 
precision medicine 
personalized medicine 
connected health 
medical device data systems 
interoperability 
software as a medical device 
general wellness 
cybersecurity 
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4. DIGITAL HEALTH MARKET 

4.1 OVERZICHT 

Volgens GM Insights zal de globale digital health markt in 2015-2024 stijgen van $51 miljard naar meer dan 
$370 miljard (26% CAGR) . Al lijkt $370 miljard een enorme markt, de sector is nog steeds klein ten opzichte 
van de uitgaven in de totale gezondheidszorg (meer dan $8.000 miljard). Ter vergelijking: in diezelfde 
periode zal de verkoop van geneesmiddelen stijgen van ongeveer $750 miljard in 2015 tot $1.200 miljard 
in 2024, een gemiddelde jaarlijkse groei van 5%.   
 
De grootste groeiers zijn mobile health en wireless health: 

 

CAGR 2015-2020 (bron: Statistica, 2017) (EHR= electronic health records). 
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Evolutie van de 4 disciplines, 2016 – 2020 (bron GM Insights). 

De Verenigde Staten neemt iets meer dan 40% van de markt in, waarbij de groeicijfers parallel lopen aan 
de wereldcijfers.  
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4.2 INVESTERINGEN IN DIGITAL HEALTH 

De voorbije jaren heeft digital health de aandacht getrokken van durfkapitaalverstrekkers. Het jaar 2015 
was een record, met 4,5 miljard (bron: Rock Health), en neemt daarmee bijna 10% van alle durfkapitaal 
voor zich. Het jaar 2016 was over het algemeen minder succesvol op het vlak van fundraising, maar digital 
health haalde hier ook robuuste cijfers. Gezien de relatief jonge leeftijd van de sector, ligt het zwaartepunt 
nog steeds bij durfkapitaal en M&A qua exit routes, eerder dan IPO’s. Bij durfkapitaal ligt de nadruk dan 
ook nog vaak op zaaikapitaal en A-rondes.  
 
De globale digital health markt steeg in de periode 2010-2016 signficant. Onderstaande figuur toont deze 
trend (alle types investeringen): 

 

 

Wereldwijde financiering van digital health. (Bron Statistica). 

 

Volgens Rock Health waren de meest actieve investeerders in 2016: 
1. Durfkapitaalfondsen: 

- Khosla Ventures 
- JumpCapital 
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2. Bij corporate venturing: 

- UPMC 
- Heritage Group 
- BlueCross BlueShield 
- Merck 
- Sandbox 

De aandacht van investeerders ging de voorbije jaren voornamelijk naar analytics en big data bedrijven 
en wearables en in mindere mate naar digital medical devices en EHR. 

 

4.2.1 Regionale verschillen 

Het is interessant om te kijken welke regio’s in de Verenigde Staten de meeste funding ontvingen vermits 
dit een indicatie geeft van de concentratie van digital health startups, en dus een goede indicatie van de 
ontwikkeling van een cluster. De regio San Francisco (Bay Area) is onbetwistbaar nummer 1, met 36% van 
alle funding.  

 

 
 

Investeringen per regio in de Verenigde Staten, 2016, miljoen dollars (Bron: Rock Health, Statistica). 
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Niet verrassend is de nadruk op de kuststreken, zowel West als Oost, gevolgd door Texas en in mindere 
mate ook de Midwest regio (Chicago – Minneapolis).  
 
De Bay Area en Boston zijn als grootste aantrekkers van investeringen in lijn met de statistieken van de 
life sciences in het algemeen. Verrassend is de positie van New York City, net na Boston en voor San Diego, 
ooit de grootste biotechcluster. 
 

5. TRENDS IN DITITAL HEALTH 

5.1 DE NABIJE TOEKOMST 

In de komende 10 jaar zullen een waaier van nieuwe toepassingen mainstream worden dankzij de 
mogelijkheden van digitale technologieën in diagnostica, beeldvorming en therapeutica. We geven 
hieronder enkele (bronnen: European Heart Journal, Rock Health, Accenture).  

5.2 MHEALTH WORDT NATUUR 

Volgens het European Heart Journal (zie overzicht onder), wordt de realisatie van mHealth een complexe 
zaak, gedreven door (i) de identificatie van nieuwe methodes voor de betrokkenheid van patiënten 
(gedragswijzigingen), (ii) nieuwe tools voor de integratie van data in klinische systemen en (iii) een 
stroomlijning van de regulatory issues.  
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Overzichtsschema van digitale technologie en toepassingen in de komende 10 jaar (bron: 
European Heart Journal, 2016, 37 (18): 1428-1438).  

De opkomst van mobiele toepassingen heeft ook zijn invloed op de gezondheidszorg niet gemist. Mobile 
health of mHealth is een sterk groeiend segment in digital health, maar staat wel voor een aantal 
uitdagingen. De belangrijkste is wellicht de validatie van de technische mogelijkheden om te bepalen in 
welke mate ze effectief zijn. De wereld van de geneeskunde is complex en eist dat data klinisch 
betekenisvol zijn. Daarnaast stelt men zich ook meer en meer de vraag of data niet vaak redundant of 
zelfs overbodig zijn.  
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Apps zijn de key factor bij mHealth applicaties. Hierbij dienen ontwikkelaars rekening te houden met een 
aantal voorwaarden voor succes: een nieuw technologieplatform, een goede user experience en een 
duidelijke benefit. Dit geldt voor alle apps, maar voor medische apps komen daar nog volgende eisen bij: 
 

- Security en privacy 
- Flexibiliteit 
- Intuitive design 
- Discrete character 

5.3 INTELLIGENT AUTOMATION 

De verspreiding van digitale technologie in de gezondheidszorg creëert nieuwe plaformen op het vlak van 
gezondheidswerkers en patiënten. Bij automatisatie is het doel niet de menselijkheid in de 
gezondheidszorg te vervangen, maar het werk voor bijvoorbeeld dokters en verplegers te verlichten. Deze 
nieuwe technologieën nemen het papierwerk van een dokter over, vullen de medische gegevens 
automatisch in in een database, maken het mogelijk voor patiënten om kleinere follow-ups via een app of 
online te doen zodat een fysieke afspraak niet nodig is,…  

5.4 LIQUID WORKFORCE 

Nieuwe technologieën beginnen het mogelijk te maken om gezondheidszorg te virtualiseren en te 
decentraliseren. Dit maakt het mogelijk voor zorgverleners om van overal te werken en voor bedrijven 
om toegang te hebben tot meer mogelijke werknemers (een zogenaamde “liquid workforce”). Wetgeving 
kan hierbij wel een probleem vormen aangezien bijvoorbeeld medische licenties kunnen verschillen van 
land tot land en in Amerika zelfs van staat tot staat. 
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5.5 EEN NIEUW ECOSYSTEEM 

Zoals in elke industrie waar disruptieve technologieën leiden tot nieuwe toepassingsgebieden, zal de 
gezondheidssector een grondige transformatie ondergaan, gestuwd door nieuwe innovatoren enerzijds, 
en de nood aan het beheersen van de kosten van de gezondheidszorg anderzijds. Bestaande actoren 
dienen hierop te ageren en zich aan te passen. Het alternatief is verlies van marktaandeel of zelfs een 
volledig verdwijnen van het toneel. Net als bij tal van IT toepassingen zoals smartphone en tablets, speelt 
de consument ook hier een steeds grotere rol. Terwijl in het verleden de consument (lees: patiënt) een 
passieve rol speelde in gezondheidszorg, is de patiënt van de 21ste eeuw een volwaardige medische 
consument geworden. Voeg daarbij de unieke situatie van de health insurance actoren, en een overgang 
naar een nieuw type healthcare ecosystem is realiteit. Bedrijven die op dit sterk veranderende ecosysteem 
inspelen, hebben de meeste kansen op succes.  
 
 
 
Voor de ontwikkelaars van digital health devices is een cruciale vraag: wie zal de eerste adopter zijn, de 
patiënt, de provider of het systeem van de gezondheidszorg? Dit zal in belangrijke mate het business 
model bepalen. Bij elk van de categorieën zullen belangrijke wijzigingen ontstaan. Zo kan men zich 
afvragen of patiënten bereid zullen zijn om mHealth data te bekijken en begrijpen, denk bijvoorbeeld aan 
bejaarden met chronische ziekten. Zijn patiënten bereid hun gedrag te veranderen?  
 
Nog een trend die zich voordoet in Digital Health is de opkomst van nieuwe verzekeringsbedrijven, die 
nu heel veel Venture Capital aan het verzamelen zijn en kunnen concurreren met grote spelers in de 
industrie. Deze nieuwe toetreders hebben immers enkele voordelen op de gevestigde spelers. Zo zijn ze 
bijvoorbeeld niet gebonden door bestaande infrastructuur en relaties en kunnen ze ook hun technologie 
vanaf nul opbouwen waardoor ze veel makkelijker volop gebruik kunnen maken van Digital Health en 
alle daarmee gepaard gaande voordelen. 
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5.6 KOSTENBEHEERSING 

Zoals hoger vermeld is kostenbeheersing in feite één van de belangrijkste trends waar Digital Health voor 
zorgt. Eens het geïncorporeerd wordt in vele aspecten van de gezondheidszorg zal het de prijzen hiervan 
fors omlaag kunnen brengen. Dit maakt gezondheidszorg voor meer mensen toegankelijk en kan ook voor 
bijvoorbeeld de overheid de kosten drukken. 

5.7 PRIVACY EN SECURITY 

Gezien de grote invasiviteit van digital health producten (cfr. medical tracking, data uitwisseling, etc) is 
zogenaamde digital trust cruciaal. De industrie dient het vertrouwen van de consument te winnen en te 
bewaren. Immers, in de IT-wereld van vandaag is het alom bekend dat consumentengegevens op grote 
schaal worden aangewend voor sales en marketingdoeleinden. Medische informatie ligt echter vaak nog 
gevoeliger dan ‘gewone’ persoonlijke gegevens…  

5.8 DIGITAL MONITORING AND INTERVENTIONS 

Dankzij de alomtegenwoordigheid van digitale toepassingen en opkomende Internet of Things kan men 
reeds nu gegevens over de patiënt verzamelen zonder dat een dokter erbij betrokken is zoals bv. 
draagbare sensoren, apps op een telefoon, etc. Deze gegevens kunnen dan gebruikt worden om de 
gezondheid van de patiënt te evalueren en zo nodig in te grijpen. We verwijzen hierbij dan ook terug 
naar het vorige punt rond privacy en security.  
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6. FDA 

6.1 FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) 

Gezien het feit dat digital health producten en diensten een impact hebben op onze gezondheid, dienen 
overheidsinstanties regelgevingen te ontwikkelen en op te leggen. In de Verenigde Staten is dit de US Food 
and Drug Administration (FDA). 
 
Digital health valt bij FDA onder de sectie medical devices: CDRH (Center for Devices and Radiological 
Health). 
 
Over het algemeen staat de FDA zeer positief tegenover Digital Health. Ze vinden het een goede 
ontwikkeling in de gezondheidszorg en proberen het mee verder te ontwikkelen door regulerende 
strategieën en beleidsmaatregelen voor Digital Health technologieën te ontwerpen en te implementeren. 
Verder moedigen ze ook samenwerkingen aan en verbeteren ze het contact met de consumenten.  
 
In 2017 heeft de FDA een nieuw actieplan aangekondigd, het ‘Digital Health Innovation Plan’ waarmee het 
digital health innovatie verder wenst te bevorderen en ook de bescherming en promotie van de publieke 
gezondheid verder zal ondersteunen. De 3 belangrijkste pijlers in dit actieplan zijn: het implementeren van 
richtlijnen om meer duidelijkheid te scheppen rond de verschillende medische software voorzieningen 
zoals vastgelegd in de ‘21st Century Cures Act’ wetgeving,  de lancering van een nieuw pilootprogramma 
voor pre-certificering en zo een snellere ontwikkeling en toegang tot de markt voor ontwikkelaars en 
tenslotte, verdere uitbreiding van CDRH expertise in software ontwikkeling en de toepassing ervan in 
medische apparatuur. 
 
De FDA splitst de verschillende Digital Health technologieën op in 3 verschillende categorieën. Deze 
opsplitsing wordt gemaakt aan de hand van de functie van de technologie en het risiconiveau ervan.  
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6.2 CATEGORIEËN 

De eerste categorie van producten gaat om producten met een administratieve IT functie en omvat 
bijvoorbeeld software voor het verwerken van facturaties en claims, het maken van planningen, en 
praktijk- en voorraad beheer. Dit soort producten vormt weinig tot geen risico voor de patiënt en behoeft 
geen verdere regulering door de FDA. 
 
De tweede categorie gaat om producten met health management functies en omvat bijvoorbeeld software 
over gezondheidsinformatie en gegevensbeheer, medicatiebeheer, leveranciers orderingave, kennisbeheer, 
elektronische toegang tot klinische resultaten, en de meeste klinische ondersteuningssoftware. Deze zijn 
van een voldoende laag risico niveau dat de FDA hun toezicht er niet op zal focussen, indien ze voldoen 
aan de wettelijke voorschriften voor medische apparaten. In de plaats hiervan zullen ze voor deze categorie 
van producten vertrouwen op activiteiten gecoördineerd door de ‘Office of the National Coordinator for 
Health Information Technology’ (of afgekort de ONC, dit is een onderdeel van de Department of Health 
and Human Services en is in werking gesteld door de HITECH Act), en verder op de capaciteiten van de 
private sector om quality management principles, industriestandaarden en best practices te ontwikkelen. 
Het zou verder ook bepaalde tools gebruiken voor het testen, certificeren en accrediteren van deze 
categorie van producten om te verzekeren dat deze worden ontwikkeld en gebruikt met zowel innovatie 
als de veiligheid van de patiënt in het achterhoofd.  
 
De derde categorie gaat om producten met de functies van een medisch apparaat en gaat om een nauw 
gedefinieerde groep producten die een groot risico kunnen vormen voor de patiënten indien ze niet naar 
behoren functioneren. Deze categorie omvat software om ziektes of aandoeningen te detecteren, software 
voor bedzijde monitor alarmen, en software voor radiotherapie. De FDA zal deze categorie van producten 
dus wel reguleren en focust zo zijn inspanningen op technologieën met een hoger risico.  
https://www.fda.gov/medicaldevices/digitalhealth/ 
  

https://www.fda.gov/medicaldevices/digitalhealth/


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
28.08.2017 Digital health in de Verenigde Staten pagina 21 van 25 

7. BELANGRIJKSTE SPELERS 

De Digital Health markt zit momenteel nog volop in zijn groeifase en trekt daarom veel bedrijven aan die 
hierin willen investeren. Het gaat hier zowel om grote bedrijven die zich op deze markt begeven als om 
startups, waarvan sommige ondertussen al zeer groot zijn geworden. 
 
Enkele voorbeelden van grote spelers op andere markten die nu ook volop investeren in hun eigen Digital 
Health divisie zijn Intel, IBM, Google, Qualcomm, Microsoft, Samsung, Apple, Philips, AT&T, …  
 
Enkele voorbeelden van startups die in voorbije jaren heel groot zijn geworden zijn Human Longevity Inc, 
Flatiron, Jawbone, Healthline, HealthCatalyst, Accolade, …  
 
Nog een paar andere belangrijke spelers zijn IMS Health, Veeva Systems, Castlight, Fitbit, Teladoc, Cerner 
Corporation, Cisco Systems, AthenaHealth, iHealth Lab, eClinicalWorks, …  
 
Dit zijn de grootste en meest beloftevolle spelers in hun sector: 

7.1 TELEHEALTHCARE 

 Bedrijf Locatie Website Omzet (€1.000) 

1 Teladoc New York, NY www.teladoc.com 123.000  

2 MDLIVE Sunrise, FL www.mdlive.com 26.000  

3 American Well Boston, MA www.americanwell.com 24.000  

4 Careclix Tysons Corner, VA www.careclix.com 2.000  

5 Plushcare San Francisco, CA www.plushcare.com 1.000  

6 Snap MD Glendale, CA www.snap.md 492  

7 Spruce Health San Francisco, CA www.sprucehealth.com 440  

8 First Opinion San Francisco, CA www.firstopinionapp.com 322  

9 Pager New York, NY www.pager.com 260  

10 Doctor on Demand San Francisco, CA www.doctorondemand.com 204  
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7.2 MHEALTH 

 Bedrijf Locatie Website Omzet (€1.000) 

1 Apple Cupertino, CA www.apple.com 215.064.000  

2 Nike Beaverton, OR www.nike.com 32.380.000  

3 Qualcomm San Diego, CA www.qualcomm.com 23.550.000  

4 Philips Andover, MA www.usa.philips.com 8.730.000  

5 Boston Scientific  Marlborough, MA www.bostonscientific.com 8.390.000  

6 Cerner  Kansas City, MO www.cerner.com 4.800.000  

7 Sanofi Bridgewater, NJ www.sanofi.us 4.710.000  

8 Athena Health Watertown, MA www.athenahealth.com 1.080.000  

9 Fitbit San Francisco, CA www.fitbit.com 745.430  

10 Cardionet Malvern, PA www.cardionet.com 187.320  

7.3 HEALTH ANALYTICS 

  Bedrijf Lokatie Website Omzet (€1.000) 

1 Truven Health  Ann Arbor, MI www.truvenhealth.com 610.000  

2 Health Catalyst Bowie, MD www.inovalon.com 208.740  

3 RCG Global  Edison, NJ www.rcgit.com 179.300  

4 Nant Health Culver City, CA www.nanthealth.com 100.380 

5 SCIOINSPIRE West Hartford, CT www.sciohealthanalytics.com 47.050  

6 Medeanalytics Emeryville, CA www.medeanalytics.com 46.050 

7 Datawatch Bedford, MA www.datawatch.com 30.460  

8 Optum Eden Prairie, MN www.optum.com 13.440  

9 GNS Healthcare Cambridge, MA www.gnshealthcare.com 7.360  

10 Binary fountain Mc Lean, VA www.binaryfountain.com 5.550  
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7.4 DIGITAL HEALTH SYSTEMS 

  Bedrijf Lokatie Website Omzet (€1.000) 

1 Epic Systems Verona, WI www.epic.com 1.200.000  

2 Flatiron Health New York, NY www.flatiron.com 1,200.000 

3 Greenway health Carrollton, GA www.greenwayhealth.com 165,660  

4 ADP ADVANCED MD South Jordan, UT www.advancedmd.com 52.090  

5 DR first Rockville, MD www.drfirst.com 50.700 

6 Practice Fusion San Francisco, CA www.practicefusion.com 49.120 

7 Cure MD New York, NY www.curemd.com 37.440 

8 Carecloud Miami, FL www.carecloud.com 28.780 

9 Athena Health Farmington, CT www.athenahealth.com 14.640  

10 Allscripts South Burlington, VT www.allscripts.com 10.650  
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7.5 HUBS 

Telehealthcare:  
4 van de 11 Telehealthcare bedrijven bevinden zich in Californië. De 4 grootste zijn echter verdeeld over 
andere staten. Teladoc uit New York is 5 keer groter dan de nummer 2 uit deze sector.  
 
Mhealth:  
Apple en Nike zijn zoals verwacht de grootste mhealth bedrijven. Buiten Apple zitten de meeste 
medical/fitness app developers ook in Californië. Deze zijn echter kleiner dan de meeste bedrijven die in 
mhealth wearables doen.  Verder is er een kleine hub in Massachusetts te zien. Phillips en Boston Scientific 
zitten hier onder andere. 
 
Health Analystics:  
3 van de 11 ondernemingen komen uit Massachusetts. De overige bedrijven zijn gevestigd in verschillende 
staten. Truven Heaven uit Michigan is 3 keer zo groot als de nummer 2 in de lijst, Health catalyst uit 
Maryland. 
 
Digital Health Systems:  
Hier is een duidelijke spreiding te zien en een eigenlijke hub aanduiden is niet relevant. Californië heeft 3 
ondernemingen in deze lijst staan maar de gigant in deze sector is gevestigd in Wisconsin. Epic Systems 
en Flatiron Health domineren duidelijk de markt. Met hun omzet van meer dan 1 miljard elk zijn ze bijna 
8 keer groter dan de 3e grootste in de sector, greenway health.   
 
Over het algemeen bevinden de meeste Digital Health bedrijven zich in California, New York en 
Massachusetts (Boston). Het merendeel van de bedrijven uit Californië zit in San Francisco (Bay Area). Pulse, 
opgericht door accelerator MassChallenge, is in 2016 gelanceerd. Deze accelerator bied officespace en 
begeleiding aan start ups in de Digital Health sector uit Boston. Verder zijn er er nog andere accelerators 
geweest in het begin van 2015 in New York en San Francisco. 
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8. ALGEMENE CONCLUSIE 

De technologische vooruitgang is reeds merkbaar in alle facetten van onze samenleving. Ze zal dus ook 
stevig voelbaar zijn in de zorgsector. Dit alles wordt toegepast met het oog op een hogere efficiëntie en 
effectiviteit.  
 
De digital health markt bekleedt een enorm breed spectrum aan producten en diensten. Zo zijn er enerzijds 
tools die vatbaar zijn voor consumerization zoals de ‘Fitbit’ en ‘Apple Watch’. Anderzijds zijn apparaten 
die het werk van zorgpersoneel verlichten ook onderdeel van deze categorie. Tot slot kan men 
geneesmiddelen en geneesmethoden nog meer gaan personaliseren. De grote verscheidenheid aan 
producten maakt het moeilijk om vaste categorieën te hanteren.  
 
Deze markt is nog zeer nieuw. Veel bedrijven worden opgestart met behulp van durfkapitaal. In 2015 
haalde deze sector ongeveer 10% van het gehele geïnvesteerde bedrag aan durfkapitaal op. Men verwacht 
dat de markt per jaar telkens met 20% tot 25% zal groeien. Hierbij gaan de grootste investeringen naar 
de wearables industrie en big data bedrijven. Tevens investeert men het meest in bedrijven gelegen in de 
San Francisco ‘Bay Area’, Boston en New York City. 
 
Ten slotte zijn er nog reguleringen en certificeringen specifiek voor de Verenigde Staten waar men 
rekening mee moet houden. De overheidsinstelling die hier verantwoordelijk voor is, is FDA. Zij delen 
producten en diensten op in 3 categorieën, op basis van het risico dat deze vormen voor de algemene 
gezondheid. Met hun recent gelanceerde actieplan onderstreept de FDA de belangrijkheid van digital 
health en verdere ondersteuning in de innovatie en een geregulariseerd overzicht van de verschillende 
vormen ervan. 
 
De sector is nog in volle ontwikkeling, en biedt daarmee naast de uitdagingen, ook tal van opportuniteiten. 
De Verenigde Staten is de grootste life sciences regio, niet alleen voor geneesmiddelen, maar ook voor 
medical devices en digital health toepassingen. Met haar leiderschap in durfkapitaal is ze voor Vlaamse 
bedrijven een potentieel zeer interessante markt en een must wil men internationaal meespelen.  
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