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• Versnellen van innovatie 

in de gezondheidszorg 

• Directe toegang tot Philips 

kennis & technologie

HealthSuite Labs biedt een systematische 
aanpak om complexe uitdagingen in de 
gezondheidszorg op te lossen, met effectief 
gebruik van tijd en middelen.

HealthSuite Labs biedt onze klanten directe 
toegang tot onze klinische, onderzoeks, –en 
digitale experts om gezamenlijk problemen op 
te lossen. 

HealthSuite Labs ecosysteem

HealthSuite Labs gebruikt:

• Klinische kennis 
• Digitale technologieën 
• Agile methodologieën
• Co-creatie mind-set 

Cocreate is de creatieve, iteratieve 
en multidisciplinaire design thinking 
methodologie van Philips om uitdagingen 
met verschillende belanghebbenden in de 
gezondheidszorg aan te pakken. 

Contact: healthsuitelabs@philips.com 

HealthSuite Labs is bedoeld voor: 

• Ecosystemen in de zorg, zorgnetwerken 
of groepsinitiatieven van zorgverleners, 
financiers, overheden, patiënten, industrie, 
verzekeraars en anderen

• Organisaties die nieuwe 
samenwerkingsverbanden en zorgmodellen 
verkennen en gezondheidszorgdata van 
toegevoegde waarde willen laten zijn

• Potentiële partners die bereid zijn 
oplossingen te co-creëren om innovatie te 
versnellen

Gezamenlijk complexe uitdagingen oplossen
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1. Pre-Lab

• HealthSuite Labs 
voorbereiding in nauwe 
samenwerking met alle 
belanghebbenden

Kwalificatie & 
voorbereiding 

2. Vision Lab

• Eensgezindheid creëren 
over de huidige uitdagingen 
in de zorgketen 
 

• Omkaderen van de 
uitdaging  

• Identificeren van kansen 

• Creëren van een 
gezamenlijke visie 
als inbreng voor een 
toekomstige zorgketen

Probleem definitie & 
oplossingsrichting

3. Solution Lab

• Overeenstemming  
bereiken over de  
toekomstige zorgketen  

• Valideren van deze  
zorgketen 

• De oplossing visualiseren, 
mogelijk m.b.v. prototyping 

• Definiëren van programma- 
en verandermanagement- 
activiteiten  

• Identificeren van kern- 
punten voor de business 
case

Oplossingsschets of 
visualisatie

4. Rapportage

• Conclusie van de 
HealthSuite Labs sessies 
met het executive team en 
overeenstemming bereiken 
over de vervolgstappen

Conclusies

Volgende stappen

Realisatie van het
programma aan de hand van 
de afspraken die gemaakt 
zijn met bestuurders en 
besluitvormers in de slot sessie. 

Dit programma kan onder meer 
bestaan uit een adviesopdracht 
met betrekking tot proces-
integratie en bedrijfsmodellen 
of een technologieintegratie 
project.

Realisatie en implementatie, 
gericht op de lange termijn 
ambitie met op korte termijn de 
eerste resultaten.

4–8 weken

Het proces is aan te passen aan de uitdagingen en behoeften van de klant

Van uitdaging naar uitvoerbaar plan

1–5 dagen1–1 1⁄2 dagen 2–4 weken

HealthSuite Labs proces


