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even voorstellen…

• cardioloog sinds 2002 VieCuri Venlo

• sinds maart 2022 CMIO

• al > 10 jaar hartfalenpoli met Sananet
– (geen belangenverstrengeling … )

• 2016 1e Congrestival Ehealth, meerdere pilots snel kunnen 
faciliteren 

• geen tech-nerd of futuroloog

• practicus en organisator, samenwerking zorg en ICT 



wat wil ik jullie meegeven 

• hartfalen als model voor netwerkzorg 

• waarom netwerkzorg en telemonitoring?

• visie regionaal monitoringscentrum

• ervaring / aanbevelingen 



roadmap hartfalen > Netwerkzorg 



2008-2011: hartfalen (HF) poli en Sanacoach

• motivatie: HF verpleegkundige: meer tijd beter benaderbaar; meer 
aandacht eigen maatregelen patiënt en begeleiding 

• al > 10 jaar digitale coach Sananet: 

– van Health Buddy tot avatar Molly

– educatie patiënt

– vragenlijsten, monitoring vitale signalen

– alarmering bij klachten of overschrijding grenswaarden 

– recent: titratie poli (Entresto, SGLT2 – verpleegkundig specialist)

• resultaat: meer patiënten onder controle, minder vaak bij specialist 

– gem. ca 300-400 patiënten in controle via HF coach, stabiele pat. 
nog maar 1x/jaar bij cardioloog 



2020: toevoeging thuismetingen

• COVID tijd: thuis bloeddrukmeter en weegschaal 

• motivatie: minder vaak naar ziekenhuis: 

– bv duizelig: lage bloeddruk > tel Rx aangepast > beter

– alarmering  grenzen Sanacoach  

– snellere optitratie (nieuwe) medicatie mogelijk 

– lange termijn: eerder met ontslag, verwachting minder 
(her)opnames 



Uitdagingen thuismetingen

• (veel) lastiger dan verwacht:

– financiering: geen begroting  (uit JZOJP gelden)

– regelgeving: discussie ministerie en IGJ: nog steeds geen 
duidelijkheid aansprakelijkheid en certificering

• resultaat (geheel = thuismetingen met HF poli/Sanacoach): 

– goed gelukt

– maar overall toepassing stokt bij ca 30% (ouderen, 
digivrees, …) 



2021: samenwerking Thuiszorg

• motivatie: Thuiszorg inzetten bij HF patiënt na opname
– naast algehele hulp helpen met Sanacoach en thuismetingen 

– streven: inzet thuismonitoring 30 > 70%

– pilot: 50 patiënten

• uitvoering
– training thuisverpleegkundigen (VPK) in ziekenhuis

– patient helpen met PC/laptop/Ipad en thuisapparatuur 

– Inzage thuisVPK in Sanacoach: meldingen en metingen 

– direct overleg hartfalenverpleegkundige bij klachten of afwijkingen 



Verplaatsen van hartfalen zorg
in ziekenhuis naar zorg thuis

4,2

Zelfstandig gebruik SanaCoach in 
de thuissituatie

4,2

Verbeteren kwaliteit van zorg 
hartfalen in de thuissituatie

4,3

*Resultaten op basis van een 5-puntsschaal

… en van wijkverpleegkundigen:

Gebruik in afgelopen 
maand

Zelf beantwoorden Probleemloos gebruik

25 patiënten (81%)
gebruiken de SanaCoach HF 

regelmatig of vaker per maand 

25 patienten (81%)
beantwoorden de vragen van de 

SanaCoach HF zelf

30 patiënten (97%)
kunnen meestal of altijd probleemloos

gebruik maken van de SC HF

Resultaten pilot: ervaringen patiënten:

87% aanbeveling 
anderen 



Resultaat van deze reis: Netwerkzorg



Atriumfibrilleren: digitaal > netwerk 

• Electief: vervanging Holter

• Interventie: electrocardioversie

– >10% SR > geen ingreep!

• Acuut:

– SR > blijft huis

– AF stabiel > pill in the pocket > 
blijf thuis 

Fibricheck app en cloud:



Waarom netwerkzorg en telemonitoringscentra?

We hebben het al zo druk … 



nog eens de urgentie

• als de vraag (chronische aandoeningen) grofweg gaat verdubbelen …

• … de capaciteit (zorgpersoneel) daarbij ongeveer gelijk blijft … 

• … moeten de opnames (dagen) en polibezoeken halveren! 

Realistisch? 



voor cardiologie:

• zorgvraag: hartfalen en atriumfibrilleren in top 5 chronische ziekten, groei ca 
85-140% tot 2040

• personeel: openstaande vacatures verpleegkundig specialisten, “oude rotten” 
verpleegafdeling = <5 jaar ervaring 

• resultaten: meta analyse (N= 127.869 pat) remote monitoring HF mogelijk
effect: 

– CV mortaliteit RR 0.83, hospitalization 0.71 (beide sign.)

– no net benefit overall mortality, no benefits with consultation alone
• Lancet Digital health 2022; PMID 36028290

dus -29% (maar nog geen 50 …) 



Dus ja: we moeten veranderen! 

▪ Digitale zorg is niet iets wat je erbij doet 

– veel goede Ehealth pilots maar geen opschaling

– zorg erbij = duurder, meer ipv minder werk > 
frustratie en geen oplossing tekort personeel 

• Noodzaak visie, anders werken en samenwerking

– is ook niet (meer) vrijblijvend: 



Wat is netwerkzorg

• netwerkzorg is een gecoördineerde manier van samenwerken van een groep 
zorgaanbieders om de gezondheidsuitkomsten van een (deel)populatie te 
verbeteren

– dit is essentieel ander begrip dan netwerkgeneeskunde: dat is een biomedische wetenschap die –
in samenwerking - complexe, biologische netwerken ontcijfert om geneeskundige interventies te 
verbeteren



Wat is telemonitoringscentrum

• Telemonitoringscentrum:

– geen doel op zich, een middel ter uitvoering

– bundelen van initiatieven rondom zorg op afstand

– beperkt aantal methodes kiezen om doelen te bereiken

– gegevens en vragen centraal afhandelen ter voorkoming 
overlast zorgmedewerkers 

– start intern (ziekenhuis), dan uitrol regionaal

– uiteindelijk combi datacentrum (AI!) en 1 belcentrale  



Voorbeeld / noodzaak bundeling:

(te) veel pilots, losse apps, thuismetingen … 

prehabilitatie

diabetes

PREMS en PROMS

Derma app

wondzorg
AF

HF
COPD

Bloeddruk thuis

MS

COVID IBD

>  VieCuri behandelapp 



Al veel goede voorbeelden: 

• UMC Utrecht: vanuit COVID tijd monitoring op afstand (co-
assistenten/studenten!), slimme pleisters  

• Jeroen Bosch ziekenhuis: Behandelapp breed uitgerold samen met 
zorg incl thuismetingen, 3 “E-nurses” die 80% alle vragen kunnen 
afhandelen

• NAAST: (Achterhoek) al 8 jaar belcentrale ziekenhuis/thuiszorg eerst 
voor HF en AF, later opgeschaald nu samenwerkend met 
Alarmcentrale Noord 

• …  en vele anderen, in verschillende fasen van uitrol/ontwikkeling 



Visie VieCuri: regionaal monitoringscentrum 



Digitalisering is middel, geen doel

Reden mislukken pilots: Applicatie gaat niet slagen als de manier van 
werken er niet op wordt aangepast (architectuur, change management)  



veranderen is moeilijk, 
maar niets doen erger! 



Kans en valkuil 

• Kans:

– zowel kwaliteit als plezier in werk te behouden door 
(anders) samen te gaan werken, technologie zo inzetten 
dat werk gemakkelijker en beter wordt

• Valkuil

– niet alle collega’s gelijke denkwijze, respect voor drukte en 
zorgzwaarte maar met niets doen wordt dat juist alleen 
maar erger

– tekort personeel grotere bedreiging dan Euro’s
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