
Een indrukwekkende openingssessie op 
dinsdagochtend maakt de aanwezigen direct 
duidelijk wat dit jaar het ziektebeeld is  
dat als rode draad door de Summit loopt.  
Nadat in vorige jaren achtereenvolgens  
diabetes en melanoom centraal stonden, 
draait het dit jaar om alzheimer.

Onder het motto: ‘Connecting the past, 
present and future’ wordt het de deelnemers 
duidelijk dat MSD al behoorlijk ver is als het 
gaat om onderzoek naar oorzaak, verloop 
en gevolgen van de ziekte. Alzheimer is een 
‘ouderdoms-epidemie’ die de komende jaren 
steeds meer mensen zal treffen. Volgens 
schattingen lijden alleen al in Nederland in 
2040 meer dan 500.000 mensen aan een 
vorm van de ziekte. “Actief ingrijpen om  
de ziekte te vertragen of te stoppen, is  
momenteel nog hét op te lossen probleem. 
Wij, en veel anderen, rusten niet voordat 
we dit hebben opgelost”, aldus Tom Lillie, 
onderzoeker van MSD MRL in Londen.

Tom en andere sprekers gaven aan wat 
het belang is van technologie voor verder 
onderzoek om onderzoekers, patiënten en 
artsen te ondersteunen. Denk daarbij aan 
het gebruik van geavanceerde analyse tools 
voor de grote hoeveelheid data of hulpmid-
delen waardoor mensen langer zelfstandig 
kunnen blijven functioneren en verbeterde 
methodes voor diagnose en verloop van deze 
ziekte. In workshops werden de deelnemers 
uitgedaagd om met voorstellen te komen.

Activerende spellen
Collega’s uit Turkije laten zien dat IT- 
ontwikkelingen een grote rol kunnen spelen 
bij de toekomstige behandeling. Samen  
met een softwareontwikkelaar en een groep 
medisch specialisten ontwikkelden ze een 
app, die mensen met de ziekte van Alzheimer  
dagelijks leuke, activerende spellen laat 
spelen op hun tablet. Hun acties, gemaakte 
keuzes en reactiesnelheden tijdens het spel 
worden opgeslagen en verstuurd naar de 
specialisten in het ziekenhuis. Zo kunnen 
zij volgen hoe de ziekte zich van dag tot dag 
ontwikkelt, dat in kaart brengen voor verder 
onderzoek en eventueel bestaande medicatie 
aanpassen.

De Summit geeft ruim baan aan dit soort  
innovaties op het vlak van patiëntenzorg. 
Ook de nieuwste ontwikkelingen voor zorg-
professionals en andere IT-ontwikkelingen 
binnen MSD krijgen op het gigantische vloer-
oppervlak de ruimte. Tussen de verschillende 
TED-talks door loop je van het ene paviljoen 
naar het andere, om zo in korte tijd een breed 
scala aan onderwerpen tot je te nemen.

Vliegwieleffect
De Summit heeft een behoorlijk Nederlands 
tintje, dankzij de inbreng en aanwezigheid 
van zo’n vijftig Nederlandse collega’s. Een 
aantal van hen krijgt ook letterlijk en figuur-
lijk een podium. Frederik van der Heijden 
bijvoorbeeld, die na de opening door mede-
organisator Ineke Schreuder de zaal vertelt 
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over ‘PARIS ro’: een portal-achtige toepassing die artsen 
en specialisten in staat stelt ‘big data’ van grote groepen 
patiënten te gebruiken. Het helpt hen individuele diag-
noses en medicatie te optimaliseren. Even later vertelt 
Sjoerd de Kruijff enthousiast over het ‘vliegwieleffect’  
dat is ontstaan sinds EPICS van start ging, het interne 
MSD-platform voor het uitwisselen van innovatieve 
ideeën tussen de verschillende landen en regio’s.

Het rood-wit-blauw blijft in top op de woensdag, wanneer 
Hester de Voogd in de grote zaal Søren Bo Christiansen 
interviewt. De CEO van de EUCAN-regio van MSD weet 
met zijn relaxte houding en uitgebreide antwoorden  
op de persoonlijke vragen de volle zaal te boeien.  
Mogelijk geeft dit een boost aan het aantal volgers van 
zijn pas gestarte twitteraccount ‘@sbchristiansen6’...  
Ook Animal Health staat op de onderwerpenlijst, en ook 
hier is Nederland goed vertegenwoordigd. Joris Meijs, 
David Piessens en Romke-Jan van Dijk presenteren er  
FusionOps, een rapportage-tool op SAP Atlas die sinds 
kort ook beschikbaar is voor SAP Comet.

FBI
Tal van andere workshops van MSD’ers van over de hele 
wereld passeren de revue. Aan bod komt bijvoorbeeld hoe 
de inzet van IT kan bijdragen aan diversiteit, financiële 
prognoses én cybersecurity (digitale veiligheid). Voor  
dat laatste thema is zelfs een FBI-agent aanwezig. Hij 
deelt graag zijn ervaringen als het gaat om het ‘stelen’  
van allerlei digitale gegevens. Dat kan gaan om interne 
MSD-gegevens, maar ook om allerlei medische data  
waar MSD-medewerkers dagelijks mee werken. 

Janet Scott, Executive Director IT Risk Management  
and Security Organisation binnen MSD, vertelt tussen  
neus en lippen door dat er wereldwijd wekelijks  
gemiddeld drie miljard ongeautoriseerde pogingen zijn 
om toegang te krijgen tot interne netwerken van MSD. 
Daar tegenover staan ongeveer drie miljoen aanpassingen 
per week om alle beveiligings- en antivirussoftware  
binnen de organisatie up-to-date te houden.

Marian van de Burgt tot slot brengt de Nederlandse 
inbreng ’s middags tot een goed einde als gespreksleider 
tijdens de plenaire paneldiscussie over Digital  
Transformation in Drug development binnen MSD.

Het grote aantal deelnemers én de positieve sfeer 
maken deze EMEA Tech Innovation Summit tot een 
succes. Het is slechts een kwestie van tijd voordat  
de nieuwe ontwikkelingen zoals die in Praag  
gepresenteerd zijn, terugkomen in de werkzaamheden 
van MSD’ers én in het leven van patiënten en zorg-
professionals. 

Met dank aan Marco Niënhaus (Communications)

Tech Innovation 
Summit in Praag in 

teken van Healthy 
Aging en alzheimer 

Een imposant congrescentrum 
aan de rand van de binnenstad 
van Praag was het decor voor  
de jaarlijkse IT Summit, eind 
oktober. Ruim 1.100 MSD’ers  
uit overwegend Europa, het 
Midden-Oosten en Afrika 
kwamen daar, vlakbij de MSD 
EMEA IT-hub, bij elkaar om  
te leren over nieuwe ontwik-
kelingen op uiteenlopende  
gebieden, met de focus op  
de ziekte van Alzheimer.

Pensioenvraag?

Het P-team geeft  
antwoord!
In de krant las ik dat de leeftijd waarop je recht krijgt op AOW 
steeds hoger wordt. Hoe wordt die leeftijd bepaald, wat zijn de 
consequenties voor mij en betekent dit dat ik nu zelf in actie 
moet komen?

‘Geboren na 1954? Dan 3 maanden later AOW’. Dat kopte de 
Volkskrant op 31 oktober. De wet schrijft tegenwoordig voor dat de 
AOW-leeftijd automatisch omhoog gaat als de levensverwachting 
volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) toeneemt.  
Tot 2021 stijgt de AOW-leeftijd in kleine stapjes tot 67 jaar, dat  
was al eerder bekend. 

Gemiddeld blijven we ouder worden, zo schat het CBS nu in, en 
daarom gaat de AOW-leeftijd in 2022 naar 67 jaar en 3 maanden. 
En bij ongewijzigd kabinetsbeleid – volgend jaar zijn er verkiezin-
gen – moeten we er rekening mee houden dat de AOW-leeftijd ook 
na 2022 verder blijft stijgen. Ga maar uit van 3 maanden per jaar 
en zo komen we in 2025 uit op een AOW-leeftijd van 68 jaar.

De stijgende AOW-leeftijd heeft ook gevolgen voor het Pensioen-
fonds MSD, daar zullen we in een latere column op terugkomen. 
Sec kijkend naar je AOW-uitkering kun je de consequenties op  
basis van je geboortedatum gemakkelijk berekenen. Ben je op  
31 december 1954 geboren, dan krijg je vanaf 31 december 2021 een 
AOW-uitkering. Ben je een dag later geboren, dan heb je pas vanaf 
1 april 2022 recht op AOW. Over de hoogte van de AOW-uitkering 
tegen die tijd durven we geen uitspraken te doen, maar voor de 
meeste mensen zal een stijging van de AOW-leeftijd toch ‘gewoon’ 
betekenen dat ze langer moeten doorwerken...

Wil je dat niet, of weet je dat nog niet, maar wil je in elk geval wel 
zelf de regie houden, dan is het in ieder geval verstandig om in 
actie te komen. Begin bijvoorbeeld eens met het lezen van de ‘Beter 
Pensioen’, het periodieke magazine van het Pensioenfonds MSD. In 
de editie die eind oktober op je deurmat viel vind je veel goede tips, 
onder meer in de interviews met collega Jeffrey Mons en Nibud-
medewerker Anna van der Schors, met als titel ‘Hoe zou je later 
willen leven?’. Een aanrader! 

Alle edities van het magazine Beter Pensioen vind je overigens ook 
als PDF via www.pf-msd.nl. 

Het ‘P-team’ bestaat uit  
pensioenexperts uit  
Boxmeer, Oss en Haarlem. 
Heb jij ook een vraag 
voor het P-team, 
stel ’m dan via 
beter@merck.com of 
bezoek www.pf-msd.nl.

Alzheimer is een  
‘ouderdoms-epidemie’ 
die de komende jaren 
steeds meer mensen 
zal treffen.
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