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Openbaring belangen spreker

(potentiële) belangenverstrengeling Zie hieronder
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Maar wel even wat perspectief …
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Het ‘waarom’ van de digitale zorgtransformatie in OLVG

OLVG 2016: COPD stijgende zorgvraag  (> 10% per jaar)

• Toenemende wachttijden

• Veel ‘onnodige’ routine controles en (te) late herkenning van verslechtering

• Subgroep met frequente opnames en zeer hoge zorgconsumptie (‘draaideur patiënten’)

Wat wilden we?

– Patiënten alleen hoeven zien als het echt nodig is en direct kunnen zien als dat nodig is

– Verslechteringen eerder ontdekken; en daarmee SEH bezoek en/of opname hopelijk voorkomen

– Wens: patiënten met hoge zorgconsumptie beter ondersteunen in de thuissituatie

– Wens: patiënten meer regie geven over hun ziekte: ‘ze onderdeel maken van hun eigen behandelteam’



Het ‘waarom’ van de digitale zorgtransformatie in OLVG

OLVG 2016: COPD stijgende zorgvraag  (> 10% per jaar)

• Toenemende wachttijden

• Veel ‘onnodige’ routine controles en (te) late herkenning van verslechtering

• Subgroep met frequente opnames en zeer hoge zorgconsumptie (‘draaideur patiënten’)

Wat wilden we?

– Patiënten direct kunnen en alleen hoeven zien als het echt nodig is

– Verslechteringen eerder ontdekken; en daarmee SEH bezoek en/of opname kunnen voorkomen

– Wens: patiënten met hoge zorgconsumptie beter ondersteunen in de thuissituatie

– Wens: patiënten meer regie geven over hun ziekte: ‘ze onderdeel maken van hun eigen behandelteam’

Was telebegeleiding een oplossingsrichting?



Digitale zorgtransformatie COPD: de uitgezette koers

• Van ‘aanbod-gestuurde standaard zorg’ naar ‘vraag-gestuurde zorg op maat’
• Ondersteuning (e-coaching) als het goed gaat en gepersonaliseerde actie als het slecht(er) gaat

• COPD kent chronisch, progressief en ‘grillig’ beloop → monitoring 

De gewenste regierol voor de patiënt vereist op individueel niveau:

→ Inzicht in de ‘eigen’ ziekte (educatie) 

→ Modulair in te richten gepersonaliseerde ondersteuning (toolbox)

→ Zelfzorg adviezen per individu afhankelijk van de actuele situatie  



Digitale zorgtransformatie COPD

In 2016 start met een brede werkgroep

• Verpleegkundig specialisten en longverpleegkundigen

• Longartsen en arts-assistenten

• Vertegenwo

• Vertegenwoordiging huisartsen vanuit de ROHA 



Wat kon er anno 2016 al ‘op afstand’? 

• Basismonitoring via CCQ vragenlijst

• Slimme exacerbatie (‘longaanval’) monitor
• Individueel in te richten zorgplan

• E-learnings 

• Voorbereiding op spreekuur → betere kwaliteit van het (fysieke) consult
• Communicatie via e-coach (‘e-consultatie’) 

Digitale zorgtransformatie COPD



Digitale zorgtransformatie COPD: de start

• Pilot: e-coach ‘naast’ de reguliere zorg gedurende één jaar

• 50 zorg-zware patiënten met frequente (≥1/jaar) exacerbaties

• Structureel ‘coach-tijd’ ingeruimd binnen spreekuren

• Maandelijks overleg tussen OLVG en Sananet over voortgang

• Continue verbeteren en aanpassen a.d.h.v. input patiënten en medewerkers 



Vergeleken met de twee jaar voor start van de e-coach (pilot; n=48)

Geslacht (man/vrouw, %) 19 (40%) / 29 (60%)

Leeftijd (jaar) 67.1 ± 6.2

Roken (pack year) 39 ± 16

Actief roker (%) 4 (8%)

COPD  II 8 (17%)

III 22 (46%)

IV 18 (37%)

Groep  B 15 (31%)

D 33 (69%)

FEV1 (%-predicted) 38% ± 12%

Ernstig COPD met veel symptomen & exacerbaties Aantal exacerbaties per patiënt per jaar

De pilot …



Vergeleken met de twee jaar voor start van de e-coach (pilot; n=48)

NB: aantallen handmatig gescoord



En intussen in de wereld om ons heen …



Digitale technologie is “all around us” … 



De digitale evolutie: de innovatie snelweg …



Maar is de mens ook al mee geëvolueerd?



En is de mens klaar voor de ‘verandering …’?



• Ronde Tafel Longartsendagen 2017: heel veel ‘koud water vrees’

• Ronde Tafel Longartsendagen 2019: nu wel enthousiasme, maar nog weinig actie

• Enkele voorloper ziekenhuizen 

• Nog veel op zichzelf staande ‘pilots’; nog erg weinig denken vanuit een nieuw concept

• Meerdere ziekenhuizen eind 2019 net gestart of wilden gaan starten

• Meerdere aanbieders van e-Health ondersteuning met andere e-zorgconcepten

• AIOS en jonge klaren waren er eind 2019 ook nog niet klaar voor …

Anna Dijkman

FD 12-01-2019

Zo ook binnen de Longgeneeskunde wereld



Wil deelenemen (35%)

Wil niet deelnemen (52%)

Geen gehoor (13%)
Taalbarriere (3,6%)

Geen device / internet (21%)

Retour HA / andere instelling (26,4%)

Geen interesse zonder reden (27,1%)

Niet geschikt (inschatting zorgverlener
(2,3%)

Andere diagnose / COPD nog niet
vastgesteld (10,8%)

Overleden / Palliatief (3,7%)

Wil geen begeleiding middels e-health
(1,5%)

Gebruikt al Sanacoach (1,5%)

Overig (2,1%)

Waren de patiënten er toen wel al klaar voor?  
Corona-crisis COPD ‘belronde’ begin 2020 (n=2133) 

Maar de wereld om ons heen veranderde snel verder …



Recht op digitale zorg … (juli 2021)



En er viel een blokkade weg



De huidige plaats van de e-coach COPD

• E-coach niet meer ‘naast de oude zorg’, maar onderdeel van ‘nieuwe zorg’

• E-coaching op maat m.b.v. individueel ingericht zorgplan en long-aanvalplan

• Ziektelastmeter met visuele follow-up toegevoegd aan e-coach

• Interventies op maat n.a.v. feedback vanuit de e-coach (kennismodule, medicatie, consult etc)

• Basiskoppelingen met EPD (Epic): o.a. aanmelding & ‘single sign-on’ 

• Ieder dagdeel een medewerker ingeroosterd t.b.v. e-coach

In de (zeer) nabije toekomst ... Op het wensenlijstje …
Health Monitor



De inrichting van de huidige e-coach COPD



De e-coach COPD in de praktijk van alle dag …
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Zorgconsumptie COPD patiënten zonder en met e-coach
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In 2020 (Corona) daalt overall het aantal fysieke consulten per patiënt

E-coach: significant minder fysieke consulten en minder consulten op afstand

Patiënten zonder e-coach: stijging aantal TC’s na Corona (fysiek→afstand)



Zorgconsumptie COPD patiënten zonder en met e-coach
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E-coach: patiënten minder vaak op de SEH gepresenteerd en minder vaak opgenomen 



Patiënt tevredenheid bij gebruik e-coach COPD

Item 346 patiënten

2021

Evaluatie na 6 maanden werken met SanaCoach COPD

Begrip 82% vindt dat SanaCoach COPD helpt om COPD beter te begrijpen.

Omgaan 83% vindt dat SanaCoach COPD helpt om beter te kunnen omgaan met COPD.

Veilig 87% vindt dat SanaCoach COPD het gevoel van veiligheid vergroot.

Zorgcontacten 48% vindt meer zorgcontacten via SanaCoach COPD in de toekomst een goed idee. 

In depth: veel ondervraagden dachten dat het dan volledig in de plaats kwam van fysiek.

-> patiënten willen hybride zorg: regulier contact blijft, maar waar mogelijk e-contact

Waarschuwing 77% vindt dat SanaCoach COPD ervoor zorgt dat er meer op tijd aan de bel wordt getrokken als het 

minder goed gaat.

Kwaliteit van zorg 78% vindt dat SanaCoach COPD een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg die hij/zij 

ontvangt vanuit het ziekenhuis.

Aanraden 78% raadt andere COPD-patiënten de SanaCoach COPD aan.



De weg naar de Virtuele Longkliniek OLVG …
Uitgangspunten

State of the art zorg t.b.v. patiënten met 

• COPD

• (Complex) astma

• Longkanker 

• Overlap COPD & hartfalen

De juiste patiënt op het juiste moment 

op de juiste plek (virtueel) in beeld

• Minder ziekenhuis opnames

• Minder (spoed) zorg consumptie

• Minder fysieke reguliere controles

• Ontlasting van de zorgverleners

• Meer kwaliteit van leven bij patiënten

• Patiënt meer ‘baas over eigen ziekte’



De Virtuele Longkliniek OLVG
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De e-coach astma
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De e-coach astma in de praktijk van alle dag …



Zorgconsumptie astma patiënten zonder en met e-coach
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Longkanker kent vele parallellen …

• Longkanker: op weg naar een chronische ziekte met een nog steeds stijgende incidentie (en … prevalentie) 

• Sterk stijgende zorgkosten: zorg-zware patiënten en ‘dure’ geneesmiddelen

• Veel routine controles in ziekenhuis en veel telefonische contacten met behandelaren 

• Nu veelal geen structurele monitoring van b.v. bijwerkingen therapie en/of Kwaliteit van leven (QoL)

• Begeleiding van patiënt en familie nu alleen middels ‘face-to-face’ contacten

• Dreigende wachttijden en beperkte ruimte voor ‘ad-hoc’ consultatie (anders dan op SEH)

• Ook hier soms late herkenning van verslechtering (‘patiënt wil ook niet zeuren’)

• Ontwikkelingen: behandeling thuis, in eigen omgeving (b.v. immunotherapie)



Studie Denis: telemonitoring longkanker

• 121 patiënten geïncludeerd

• Meeste patiënten (95%) hadden stadium III of IV

• Gemiddelde follow-up: 9 maanden

• Gemiddelde overleving 19.0 maanden in de interventie groep vs 12.0 maanden in de controle groep

• Betere kwaliteit van leven in de interventie groep

• Veranderingen in gezondheidstoestand in interventie groep eerder gesignaleerd (‘vroeg detectie’)



Longkanker: e-coach en metrokaart 
Gestart in 2022: n=80



Huidige plaats e-coach en telemonitoring



De toekomst: een ‘virtual ward’ rondom de patiënt



Tips & tricks plus een ‘must see’ tip … 

Iedereendje moet klein beginnen …

• Werk vanuit een visie, maak een plan en houd je aan dat plan, tenzij …
• Transformatie zorgproces: laat de zorg en niet het proces leidend zijn

• Co-creatie, luister goed en hou ‘iedereen’ steeds aan boord
• Sterf niet in schoonheid: “keep it stupid simple, whenever possible”
• Progress over perfection: stap voor stap …



Wat volgens mij niet echt helpt …

Digitaliseren van een zorgpad …

Bold moves …

Domme vragenlijsten …

Innovatie-’manager’ …

Business case als voorwaarde voor iedere innovatie

ThaT’s why !!



Maar het allerbelangrijkste …



En uiteraard … de mensen waar we het voor doen 

“Mijn leven is, ik mag wel 

zeggen, 100% veranderd ...”

“Als je maar een klein beetje 
email doet, dan kan je ook  

Sana-coaching doen…”

“… ik heb een heel kort lijntje 
met het ziekenhuis …” 

“Ik was niet eenzaam, maar 
leefde wel alleen met mijn 

ziekte …”
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