VitaValley is een open en onafhankelijk platform gericht op
het versnellen en opschalen van innovaties. Wij verbeteren
gezondheid en welzijn in Nederland door het implementeren
van digitale toepassingen die leiden tot doorbraken in
zelfregie en zelfstandigheid. Wij richten ons met name op
innovaties op systeemniveau die leiden tot maatschappelijke
impact.
VitaValley is een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).

VITAAL THUIS
De juiste zorg op de fijnste plek

Programmaplan 2019-2021

Waarom de Vitaal Thuis coalitie?
Goede zorg voor iedereen op de juiste plek op
het juiste moment is het uitgangspunt voor een
goed, toegankelijk en betaalbaar zorgstelsel.

Steeds vaker zal deze plek thuis zijn.

Dankzij eHealth en ‘slimme zorg thuis’ zijn tijd en
plaats steeds vaker irrelevant waardoor de zorg
zich kan verplaatsen van de wachtkamer naar de
woonkamer. En van instelling naar thuis.

Maar dit gaat niet vanzelf!

Vitaal Thuis is een veldinitiatief van VitaValley waarin we sinds 2014 samenwerken aan de
randvoorwaarden voor de grootschalige implementatie van bruikbare, betrouwbare en betaalbare
‘slimme zorg thuis’ oplossingen. Én aan de benodigde proces-, contract- en systeem-innovaties.

2019:

2023:

Meer dan 100.000 gebruikers van
slimme zorg thuis toepassingen, in
samenwerking met 30 regio’s.

Grootschalige inzet van e-Health, beschikbaar
voor alle Nederlanders, om met een goede
kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen
blijven wonen.

Samen werken we aan de
grootschalige inzet van
bruikbare, betrouwbare en
betaalbare slimme zorg thuis
oplossingen.
DEELPROGRAMMA’S
Thuiszorgtechnologie

THEMA’S

Inbedding
in de zorg

Normalisatie

Samen in de Wijk

Structurele
bekostiging

Ziekenhuiszorg Thuis
IN VERBINDING MET:
 Stimuleringsregeling e-Health Thuis
(SET) via SET-up
 Vliegwiel Coalitie
 Veldnorm Slimme Zorg Thuis
 >60 regionale en landelijke partners

Thuiszorgtechnologie

Beeldzorg

Alarmering

Slim slot

Medicatiedispensing

Leefstijlmonitoring

Vitaal Thuis - Thuiszorgtechnologie
Implementatie en opschaling
De inzet van toezichthoudende technieken, medicatie
dispensing en beeldzorg is sterk gestegen sinds
2014. Mede dankzij Vitaal Thuis. De inzet blijft echter
nog achter bij de noodzaak. Nog werk aan de winkel
dus!
Gebruik van:
• Monitoring
• Medicijndispensers
• Beeldbellen

2014
53%
11%
12%

2018
 81%
 32%
 22%

De eerste implementatie van Vitaal Thuis
gespecificeerde oplossingen in 2016 bij ruim 10.000
gebruikers leidde tot vraagbundeling, schaalgrootte
en prijsdaling.
De handreiking contractering thuiszorgtechnologie
leidde tot het maken van afspraken over de duurzame
bekostiging van thuiszorgtechnologie.

Vergroten digivaardigheden
Vitaal
Thuis
draagt
bij
aan
de
coalitie
Digivaardigheden, welke onder meer de zelftest
digivaardig in de zorg ontwikkelde. In 2018 werd een
aanbod ontwikkeld voor bijscholing van MBO en HBO
zorginstellingen.
Digitale keuzegids
Vitaal Thuis zette in op de ontwikkeling van een
duurzame online keuzegids voor gebruikers van
thuiszorgtechnologie voor. Samenwerking hierin met
Hulpmiddelenwijzer.nl van Vilans en regionale en
commerciële initiatieven.
2019-2021: SET en SET-up
In 2019 en 2020 zetten we in op grootschalige inzet
van thuiszorgtechnologie: met SET-up ondersteunt
VitaValley de Stimuleringsregeling e-Health Thuis.
Hiervoor komt in 2019-2021 €90 miljoen beschikbaar.

Ziekenhuiszorg thuis

Thuisdialyse

Telemonitoring en -begeleiding

Chemotherapie thuis

Vitaal Thuis - Ziekenhuiszorg Thuis
Resultaten 2017- 2018 en vooruitblik 2019-2020
Sneller en beter contracteren
We stelden een stappenplan contractering op.
In 2018 starten we met het maken van maatschappelijke kosten baten analyses
van ‘Slimme zorg thuis’ oplossingen.
In 2019 en 2020 gaan we hier met regio’s verder op verdiepen en adresseren
we systeemobstakels bij systeemspelers.

Betere en betaalbare slimme zorg thuis oplossingen
We definieerden versie 4.0 van de Vitaal Thuis specificaties, met hierin
opgenomen telemonitoring, teleconsultatie en telebehandeling.
In 2019 en 2020 zetten we in de borging en beheer van de specificaties met
NEN, Nictiz en WDTM in de veldnorm Slimme Zorg Thuis.
Duurzame inbedding
We ontwikkelden gedetailleerde klantreizen voor telemonitoring COPD en
chronisch hartfalen, thuisdialyse en chemotherapie thuis en we deelden de best
practices van samenwerking.
In 2019-2020 zetten we in op de uitbouw van deze klantreizen, op instrumenten
voor implementatie en op adoptie en gebruik door veld.

Samen in de wijk

Wearables

Beeldzorg

Alarmering

PGO

Slim slot

Samenhulp

Medicatiedispensing

E-mental health

Leefstijlmonitoring

VITAAL THUIS | SAMEN IN DE WIJK
Enabling ussing
Doel:
Met welke slimme toepassingen kunnen we implementatie van het perspectief van ussing
ondersteunen en welke condities moeten daarbij worden vervuld?
Van cliënt naar wijkbewoner. Positieve gezondheid als uitgangpunt. Inzetten op gebruik,
opschaling en (innovatie van) financiering.

• Wat zijn ‘slimme’ toepassingen om ondersteuning, verbinding en meedoen te
faciliteren?
• Wat gebeurt er nu al op het gebied van e-Health, digitale toepassingen voor
zelfredzaamheid en PGO’s?
• Wat kan beter, sneller en met meer impact?
• Hoe moeten we de samenwerking dan vormgeven?
Samen met:
ASVZ, Carante Groep, DOCK, Pameijer, Pluryn, Quli, Kwadraad, ‘s Heeren Loo, Kwintes,
Noaber.
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Wat hebben we bereikt? (2019)
Veldnorm Slimme Zorg Thuis
Klantreizen, Keuze hulpmiddelen, Digivaardigheden
Stappenplan contractering, samenwerking zorgverzekeraars
Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) en SET-up
Invloed op beleid Zorgautoriteit, Zorginstituut, Inspectie GJ, …
>30 regionale en landelijke initiatieven gestimuleerd
SROI’s, Impactframe Vitale Regio

Inbedding
in de zorg

Normalisatie

Structurele
bekostiging

Wat willen we nog bereiken? (2021)
Grootschalige inzet van e-Health, beschikbaar voor alle Nederlanders, om met een
goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen leven en wonen

Inzet van slimme zorg en ondersteuning voor een inclusieve samenleving
Uniforme meetlat voor meten impact van e-Health en slimme zorg op zorguitkomsten,
zorgkosten, werkplezier en kwaliteit van leven (Impactframe)
Sneller en beter contracteren van innovatieve zorgvormen en e-health

e-Health als vanzelfsprekend onderdeel van zorg, begeleiding en ondersteuning
Synthese van kennis en evidence, geleerde lessen breed beschikbaar, open
kennisdeling
Normalisatie van slimme zorg thuis; borging van kwaliteit

Samenwerking met regio’s en landelijk (september 2019)
Regio
Achterhoek
Twente

Zwolle

Partners
Slingeland ziekenhuis
Sensire, NAAST, Menzis
Ziekenhuis Groep Twente
Livio
Samenwerkingspartners uit ‘Vitaal Twente’.

Projecten
COPD InBeeld
Hartfalen InBeeld
Diabetes Coach
Programma Gezond en Wel
Op te starten projecten (2019)




Thuisdialyse

Landelijk

Stichting KIEN
Partners Stichting KIEN en Health Tech Yard
Nierstichting
Stichting Landelijk Orgaan Thuisdialyse (SLOT)
Stichting Algemene Ziekenhuizen (SAZ)

Telemonitoring Hartfalen
Telemonitoring COPD
Telemonitoring Risico zwangerschappen
COPD
Oncologie thuis
Kwetsbare ouderen (COPD en hartfalen)
Hospital@Home
COPD
Oncologie thuis
Telemonitoring van vitale functies van patiënten die van de intensive care a
komen
Op te starten projecten 2019 (risicozwangerschappen, hartfalen, vitale
signalen)
Health Tech Yard projecten



Opschaling en uitbouw Beter Dichtbij

Landelijk

Vliegwiel (NPF, zorgverzekeraars, VWS), Menzis



Samenwerking aan opschaling van telebegeleiding chronisch hartfalen

VWS, ZonMw, RVO
>200 regionale deelnemers




Stimuleringsregeling e-Health Thuis (SET)
Ondersteuningsprogramma: SET-up

Noord Holland
Noord
Groningen
West Brabant
West
Utrecht

Isala Ziekenhuis
Health Innovation Park
HC@Home
Evean, BovenIJ Ziekenhuis en Noord West Ziekenhuizen







UMCG
Regionale samenwerkingspartners van UMCG
Bravis ziekenhuis
Regionale samenwerkingspartners van Stichting West-West
UMCU
Regionale samenwerkingspartners van UMCU













Eindhoven
Landelijk

Slide 13
/

Landelijk

Samenwerking en de versnippering voorbij
Actieve coalitie (oktober 2019)

Vooruitblik: Structurele bekostiging 2019 - 2020
• SROI Quick Scans
• Traject met Zorgverzekeraars Nederland:
samenwerken aan contrateren van innovatieve
zorgvormen en e-Health.
• Samenwerking met Vliegwiel coalitie:
- Masterclass
- Update van het Stappenplan Contractering mbt Telemonitoring
hartfalen en COPD

• Traject met Menzis en opschaling InBeeld

Veldnorm Slimme Zorg Thuis

Veldnorm Slimme Zorg Thuis | NTA 8290
De juiste zorg op de juiste plek?
Jazeker, maar dan wel veilig en verantwoord.
•

Verplaatsing van zorg naar huis betekent verplaatsing van risico’s.
En introduceert nieuwe risico’s.

•

E-health en ‘slimme zorg’ spelen een belangrijke rol om medische
technologie veilig thuis in te zetten.

•

Landelijke veldnormen voor bijvoorbeeld hemodialyse en
infuustechnologie in de thuissituatie ontbreken.

•

Bekwaamheden van gebruikers, verantwoordelijkheden van
ketenpartners en eisen aan apparatuur en infrastructuur zijn niet
uniform gedefinieerd.

Dit hindert de verplaatsing van ziekenhuiszorg naar thuis.

Veldnorm Slimme Zorg Thuis | NTA 8290
Wat is Slimme Zorg Thuis?
“Gewaarborgd vertrouwen bij inzet van slimme zorg thuis op grote schaal”

Wat?

Slimme zorg thuis (SZT) is de toepassing van ICT in de thuissituatie om de gezondheid te bevorderen
of te bewaken, waarbij een organisatie verantwoordelijk is voor de inrichting en toepassing ervan.

Doel:
NTA 8290 heeft als doel zorginstellingen, zorginkopers, leveranciers en hun patiënten te faciliteren
verantwoorde keuzes te maken m.b.t. de inzet van SZT. Ook biedt NTA 8290 een set van toetsbare
kwaliteitscriteria aan STZ, die als normenkader voor toezichthouders kan dienen.

Why?

NTA 8290 biedt cliënten en de hen vertegenwoordigende organisaties:
• inzicht in mogelijkheden en beperkingen van veilige SZT
• garantie dat er rekening is gehouden met het cliëntperspectief

• vertrouwen in kwaliteit en continuïteit van SZT

Veldnorm Slimme Zorg Thuis
Doel: Kwaliteitsimpuls Slimme Zorg Thuis
“Gewaarborgd vertrouwen bij inzet van slimme zorg thuis op grote schaal”

Hoe?

•

Open en transparant proces t.b.v. draagvlak en gebruik.

•

We bouwen voort op de relevante specificaties, keurmerken en normen die er al zijn.
Eerste focus op telebegeleiding bij chronisch hartfalen, COPD en SZT bij thuisdialyse.

•

Generiek raamwerk met specifieke aanvullingen:
Deel 2: Telebegeleiding bij
chronisch hartfalen

Deel 3: Thuisdialyse met SZT

Deel 4: Telebegeleiding bij
COPD

Deel 1: Generiek raamwerk SZT
•

April 2020: publieke kritiekronde; Najaar 2020: publicatie

Deel XYZ

Meewind

Stimuleringsregeling e-Health Thuis
Het doel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is het
stimuleren van het op grotere schaal en structureel inzetten
van e-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen
thuis. Daarmee draagt SET ook bij aan de mogelijkheid voor
mensen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. VWS wil zo
e-health voor méér mensen thuis mogelijk maken.
Uitgangspunten:
• Samenwerking
• Toegevoegde waarde gebruikers
• Opschaalbaar
• Aanpassing werkprocessen
• Structurele financiering
• Kennisdelen en toepassen

Openstelling: 1 maart 2019.
Het betreft een driejarige regeling,
waarbij jaarlijks circa 30 miljoen
euro beschikbaar is.

SET-up
Ondersteuningsprogramma voor SET

Basispresentatie januari 2020

Waarom SET-up?
 E-Health is al 10 jaar ‘veelbelovend’, maar grootschalig implementatie
in reguliere processen is lastig.
 Waarom niet?
o

Onvoldoende capaciteit en kennis

o

Complexe karakter van de verandermanagement vraag

o

Beperkte kennisuitwisseling

o

Ontbreken duurzame bekostiging

o

…

 En dus: alleen impulsgelden niet voldoende!
Wens om een beweging en landelijke learning community op gang te helpen.
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Wat doen we?
Focus van SET-up is praktische ondersteuning en uitwisseling van kennis tussen de
innovatieclusters. Daarbij werken we vraaggestuurd. Een belangrijk onderdeel van de
SET regeling is het delen van kennis en ervaringen met elkaar. We coachen elkaar en
schakelen expertise in waar dat nodig is. Met als doel dat de activiteiten blijvend leiden
tot het op grote schaal en structureel inzetten van E-Health in de reguliere zorg aan
en ondersteuning van mensen thuis, ook na(ast) de projecten binnen SET.
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Hoe doen we dat?
Vraaggestuurd programma, naar behoefte en op basis van de
fasering van de eHealth implementatie
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Wat bieden we aan?
We onderscheiden drie soorten van ondersteuning voor
SET deelnemers:

A
B
C

Gerichte training, coaching en ondersteuning
- vraaggestuurde invulling van het programma

Ondersteuningsaanbod op maat
- op basis van individuele behoefte van de deelnemers

Online community
- leren van elkaar
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