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 STARTNOTITIE HOSPITAL@HOME 
EEN VITAAL THUIS PROJECT 

 

http://www.vitaalthuis.org/
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Een nieuwe Vitaal Thuis coalitie 

 

Het Vitaal Thuis programma staat aan de start van een 

nieuwe fase: Hospital@Home, oftewel ziekenhuiszorg 

thuis. Via deze startnotitie informeren we u over de 

mogelijkheden van onze coalitie. In het op te starten 

programma zetten we in op veilige, betrouwbare, 

bruikbare én betaalbare Hospital@Home e-health 

toepassingen, zoals zorg-op-afstand, telemonitoring, 

smart sensoring en thuisbehandeling.   

 

 

 

Hospital@Home 

 

Steeds meer zorg vindt plaats buiten de muren van het 

ziekenhuis – een ontwikkeling die de komende jaren 

alleen maar zal toenemen. Veel ziekenhuizen zetten om 

deze reden in op Hospital@Home toepassingen. 

Patiënten krijgen toegang tot hun eigen medisch dossier 

en er worden meer mogelijkheden gecreëerd om, 

onafhankelijk van plaats en tijd, zelf de lichaamsfuncties 

of algemene gezondheidsstaat te meten en hierover te 

communiceren met hun zorgverlener.  

 

De gemiddelde ligduur in ziekenhuizen neemt verder af. 

Deze ontwikkeling is mede mogelijk omdat steeds meer 

ziekenhuistaken worden verplaatst naar de thuissituatie. 

Mensen kunnen bijvoorbeeld eerder naar huis na een 

opname door de mogelijkheden van monitoring op 

afstand. De inzet van veilige, betrouwbare, bruikbare én 

betaalbare ICT en e-health toepassingen is hierbij 

cruciaal.   

 

Steeds meer ziekenhuizen zijn gestart met pilots en 

proeven op het gebied van telemonitoring, 

teleconsultatie of thuisbehandeling. Ook tijdens de 

afgelopen e-healthweek werden veel Hospital@Home 

projecten getoond door de ziekenhuizen.

Ons doel? De vrijblijvendheid en versnippering 

voorbij komen en voortbouwen op de vruchtbare 

samenwerking van de Vitaal Thuis coalitie. 

 

Op 23 maart a.s. organiseren wij daarom een 

startbijeenkomst. We kijken uit naar uw bijdrage! 

 

http://www.vitaalthuis.org/
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 Financiering 

Duurzame bekostiging bij opschaling: wat zijn de 

uitkomsten voor de patiënt en wat is de business 

case voor de zorgaanbieder, leverancier en 

zorgverzekeraar? Wat is de maatschappelijke 

business case en welke schotten staan in de weg? 

 

 Technologie 

Zowel op het gebied van apparatuur als ICT: welke 

afspraken moeten er gemaakt worden op het gebied 

van standaarden en koppelingen ten behoeve van 

betrouwbaarheid, veiligheid en bestaande 

zorgprotocollen en kwaliteitsindicatoren? 

 

 Inbedding in het zorgproces 

Draagvlak onder patiënten, artsen, 

(wijk)verpleegkundigen én zorgprofessionals: hoe te 

zorgen voor duurzame acceptatie en adoptie? 

Kansen en uitdagingen 

 

Ondanks de groeiende hoeveelheid initiatieven liggen er 

grote gezamenlijke uitdagingen op het gebied van; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortom: Hoe komen we tot veilige, betrouwbare, 

bruikbare en betaalbare oplossingen die, bij bewezen 

meerwaarde, breed opgeschaald kunnen worden met 

maximale maatschappelijke impact? 

 

Dit zijn thema’s waar we gezamenlijk een oplossing voor 

moeten vinden. Ieder voor zich is geen optie. Te veel 

initiatieven, proeven en pilots hebben geen duurzaam 

perspectief en de kennisuitwisseling is beperkt. Hiermee 

gaat veel tijd, energie en (publiek) geld verloren. 

Tegelijkertijd liggen er duidelijke kansen voor zowel care 

als cure organisaties om door samenwerking de kwaliteit 

van zorg verder te verbeteren en de patiënt 

daadwerkelijk meer regie te geven. 

 

Tijdens de afgelopen e-healthweek werd door 

verschillende partijen dan ook opgeroepen om meer 

samen te werken. Maar dit gaat niet vanzelf. Alleen door 

te investeren in samenwerking komen we de 

vrijblijvendheid en versnippering voorbij. Om deze reden 

nodigen we u uit deel te nemen aan de coalitie van 

Hospital@Home. 

 

 

 

 

http://www.vitaalthuis.org/
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Samenwerken aan zorg thuis 

 

Gezien de ontwikkelingen, kansen en uitdagingen heeft 

VitaValley het initiatief genomen voor een programma 

waarin we met alle stakeholders de krachten bundelen. 

Ons doel: samenwerken aan brede implementatie van 

veilige, betrouwbare, bruikbare en betaalbare zorg thuis 

met behulp van e-health. 

 

Wij bouwen hiermee voort op de succesvolle Vitaal Thuis 

coalitie, die sinds 2013 samenwerkt. In de afgelopen jaren 

groeide Vitaal Thuis uit tot een coalitie van ruim 60 

partijen uit de zorg, maatschappelijke organisaties, het 

bedrijfsleven en kennisinstellingen. Samen werken we 

aan de implementatie van inmiddels ruim 11.500 Vitaal 

Thuis gecertificeerde oplossingen in verschillende regio’s. 

We bundelen onze krachten en creëren rand-

voorwaarden op het gebied van standaardisering, 

financiering, digitale vaardigheden en transparantie en 

vrijheid in keuze voor de cliënt en zorg-professional. U 

vindt een overzicht van de behaalde resultaten in het 

digitale magazine van Vitaal Thuis. 

 

Voor de nieuwe coalitie zullen nieuwe stakeholders 

worden aangehaakt zoals ziekenhuizen, 

kennisinstellingen en relevante koepels.  

Ook zullen we gezamenlijk een aantal focus toepassingen 

kiezen, waar omheen we de samenwerking opbouwen. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de zorg rondom COPD 

patiënten, thuisdialyse of risico zwangerschappen.   

http://www.vitavalley.nl/
http://onlinetouch.nl/vitavalley/vitaal-thuis-resultaten-2014-2016-magazine
http://onlinetouch.nl/vitavalley/vitaal-thuis-resultaten-2014-2016-magazine
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Vitaal Thuis is een landelijk programma, waarbij 

VitaValley samenwerkt met verschillende regio’s. Het 

uitgangspunt is landelijke ambitie met regionale kracht. 

De regionale implementaties zijn eigenstandige projecten 

en programma’s, met een eigen project- of 

programmaplan. De regionale initiatieven zijn via de 

verschillende Vitaal Thuis werkgroepen met elkaar 

verbonden. 

 

De basis is een kerncoalitie, waarbij met de belangrijkste 

stakeholders wordt gewerkt, die hun achterban 

informeren en aansturen. 

 

 

 

De kenmerken van de Vitaal Thuis coalitie zijn:  

 

• de Vitaal Thuis coalitie is een niet-exclusieve en non-concurrentiële samenwerking;  

• Vitaal Thuis is een learning community gericht op duurzame implementatie;  

• We delen een landelijke ambitie en maken gebruik van de implementatiekracht van de regio’s;  

• De resultaten van de samenwerking worden publiekelijk gedeeld: het gezamenlijke doel is een zo groot mogelijke 

maatschappelijke impact;  

• We werken online en offline samen volgens een gezamenlijk overeengekomen governance structuur en code of 

conduct;  

• Alle partners in de coalitie dragen, naar rato van omzet, in kind (inzet in uren) en in cash bij aan de verdere 

ontwikkeling van Vitaal Thuis, zoals vastgelegd in een partnerovereenkomst.  

http://www.vitavalley.nl/
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Aftrap coalitie op donderdag 23 maart 

 

Op donderdagmiddag 23 maart start de Vitaal Thuis Hospital@Home coalitie. Deze dag komen nieuwe 

stakeholders en deelnemers aan het Vitaal Thuis programma samen om onderling de verbinding te leggen 

rondom het thema Hospital@Home. U bent hier van harte voor uitgenodigd! 

 

Wanneer: donderdag 23 maart 14.00 – 16.30 uur 

Waar: VitaValley, Zonneoordlaan 17, Ede 

 

Meer informatie over het programma van deze middag vindt u hier. Op de Vitaal Thuis website vindt u ook meer 

informatie over de aanpak en de huidige Vitaal Thuis coalitie. 

 

Heeft u nog vragen over de Vitaal Thuis coalitie? 

Neem dan contact op met Pasquelle van Ruiten 

(pvanruiten@vitalinnovators.nl of via 06 - 57 11 93 73). 

 

http://www.vitaalthuis.org/
http://vitaalthuis.org/hospitalhome/startbijeenkomst/
http://vitaalthuis.org/
mailto:pvanruiten@vitalinnovators.nl

