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Introductie 

 

Door maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook door de groeiende kloof tussen vraag en 

aanbod van zorg, is ‘thuis blijven wonen’ steeds meer de norm geworden ten opzicht van 

intramuraal. Dan is het belangrijk dat ouderen, chronisch zieken en mensen met een 

beperking veilig thuis kunnen blijven wonen. Hoe kunnen wij dat massaal mogelijk maken? 

De inzet van thuiszorgtechnologie is daartoe een middel dat steeds belangrijker wordt. Vitaal 

Thuis is een project om brede implementatie van thuiszorgtechnologie te stimuleren en te 

vergemakkelijken. De belangrijkste meerwaarde van de ‘thuiszorgtechnologie volgens Vitaal 

Thuis’ wordt door Vitaal Thuis als volgt gedefinieerd: 

- Keuzevrijheid voor de burger (keuzegids). 

- Betaalbaarheid en bereikbaarheid in de zin van dat de diensten beschikbaar en 

bereikbaar zijn voor iedereen. Met als belangrijkste kenmerken: scheiding tussen 

zorgverlening en techniek en als basis een infrastructuur in de vorm van een 

nutsvoorziening. 

- Gebruiker en Verzorgende / Verplegende hebben de digivaardigheden om het nut van 

thuiszorgtechnologie vol tot uiting te laten komen. 

 

Vitaal Thuis is een landelijk project, terwijl de feitelijke uitrol van de thuiszorgtechnologie 

regionaal en lokaal gebeurt. Om meer zicht te krijgen op de te overwinnen obstakels tijdens 

de uitrol, heeft Implementation IQ in opdracht van Vitaal Thuis een Implementatie Analyse 

uitgevoerd. De Implementatie Analyse brengt in kaart: 

As 1: waardering 

-‐ Wie zijn álle betrokkenen bij de invoering en het gebruik van de 
thuiszorgtechnologie? 

-‐ Wat zijn ál hun wensen en eisen? 
-‐ Welk belang hechten zij aan de vervulling van iedere wens/eis? 
-‐ Hoe komt de innovatie tegemoet aan iedere wens/eis? 

o Resultaat: de waardering van de thuiszorgtechnologie door iedere. 
betrokkene 

 

As 2: investering in de verandering 

-‐ Wat moet iedere betrokkene in belastende zin doen (informatie, instructie, 
verandering werkproces) om met de thuiszorgtechnologie te (kunnen) werken? 

o Resultaat: de investering in de verandering door iedere betrokkene. 
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Het totaal van de twee assen geeft de te verwachten adoptie c.q. omarming van de 

thuiszorgtechnologie door de betrokkenen. De casus in opdracht van Vitaal Thuis is 

aspecifiek, wat betekent dat de onderzochte adoptie de thuiszorgtechnologie in het 

algemeen betreft. Ook is de casus aspecifiek ten aanzien van de lokale context.  

 

1.1 Werkwijze 
In samenspraak met Vitaal Thuis zijn de bij een lokale/regionale uitrol van 

thuiszorgtechnologie betrokken stakeholders geïdentificeerd. Van deze in totaal 16 

stakeholders zijn er zeven geïnterviewd om met meer detail hoogte te krijgen van de 

uitdagingen waar zij tegenaan lopen ten aanzien van de brede uitrol van 

thuiszorgtechnologie. Ook is hen gevraagd in hoeverre Vitaal Thuis deze brede uitrol kan 

stimuleren en vergemakkelijken en in hoeverre Vitaal Thuis deze functies thans vervult. Het 

totaal aan antwoorden heeft een goed beeld gegeven van de wensen en eisen die de 

geïnterviewde stakeholders hebben met betrekking tot de implementatie van 

thuiszorgtechnologie die voldoet aan de doelstellingen van Vitaal Thuis, en wat zij daarbij 

zien als barrières c.q. uitdagingen. 

Bij zowel de interviews als het modelleren van de wensen en eisen van álle stakeholders, is 

gebruikt gemaakt van de wensen/eisen database van de Implementation Analyzer en de 

daarin reeds aanwezige ‘templates’ van typerende wensen en eisen van stakeholders in de 

zorg. Deze templates zijn gemaakt op basis van de 500+ innovaties die reeds eerder in de 

Implementation Analyzer zijn ingevoerd. 

 

1.2 Resultaat 
Het resultaat van de werkzaamheden bestaat uit een ingevulde casus ‘Inzet 

Thuiszorgtechnologie volgens Vitaal Thuis’ en het voorliggende adviesrapport. Daarmee 

geeft de casus in algemene termen de belangrijkste uitdagingen en sleutels tot succes weer, 

die door Implementation IQ zijn vertaald in aanbevelingen in het adviesrapport. De informatie 

in de casus gaat verder dan het adviesrapport. Met deze informatie in de casus kan 

diepgaand worden ingezoomd op iedere stakeholder en wat deze beweegt om de 

thuiszorgtechnologie al dan niet te adopteren.  

De casus in de Implementation Analyzer software kan bovendien worden gebruikt om 

specifiek te maken n.a.v. een feitelijk voorgenomen lokale of regionale uitrol, waardoor kan 

worden getest hoe het betreffende project tegemoetkomt aan de verschillende wensen en 

eisen van de stakeholders en wat de uitrol van ieder van hen vergt. Hierdoor ontstaat een 
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overzicht van de probleempunten in een project zodat deze gefocust aangepakt kunnen 

worden. Vervolgens kunnen de uitkomsten en de reeds in de Implementation Analyzer 

ingevoerde denkkracht gebruikt worden om een implementatie-aanpak te ontwerpen die een 

(veel) hogere slaagkans heeft. Implementation IQ heeft de Implementation Analyzer met 

name met deze laatstgenoemde toepassing voor ogen, ontworpen en ontwikkeld. 

De casus ‘Inzet Thuiszorgtechnologie volgens Vitaal Thuis’ is ter beschikking gesteld aan de 

opdrachtgever. 

 

1.3 Aanbevelingen 
Vitaal Thuis ondersteunt de implementatie van thuiszorgtechnologie door een landelijke 

aanpak, met aansluiting van grote partijen en met werkgroepen om te zorgen dat er vaste 

regels komen die voor beweging moeten zorgen. Aan de hand van de obstakels die worden 

ondervonden door de verschillende stakeholders zijn dit onze belangrijkste aanbevelingen 

met betrekking tot de inzet van thuiszorgtechnologie: 

• Een lokale projectleider met een mandaat is nodig om de verschillende (publiek en 

privaat) bij elkaar te brengen en de partijen motiveert om tot actie over te gaan. 

• Er zijn landelijke regels nodig voor de invoering van thuiszorgtechnologie, maar de 

uitvoering moet op lokaal niveau plaatsvinden. Hierdoor is het mogelijk om de 

uitvoering aan te passen aan lokale initiatieven, voorkeuren en partijen. 

• De meerwaarde van thuiszorgtechnologie moet gedemonstreerd worden. Dit is 

cruciaal om enthousiasme op te wekken bij (toekomstige) gebruikers en 

professionals. Dit enthousiasme kan overslaan op andere mensen, wat het 

implementatie proces versnelt. 

• Er is op dit moment geen helpdesk of centraal punt voor informatie over 

implementatie. Er wordt geadviseerd om dit in te stellen en op te delen in twee 

informatiestromen: 

o 1e-lijns voor ouderen en naasten die informatie willen over de verschillende 

hulpmiddelen. Dit gebeurt binnenkort door de keuzegids van de werkgroep. 

o 2e-lijns voor verpleegkundigen, leveranciers en installateurs om informatie te 

krijgen over de indicatie / contra-indicatie, gebruik van techniek en verdere 

ondersteuning omtrent implementatie van thuiszorgtechnologie.   
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• Er is training en instructie nodig voor verpleegkundigen en verzorgenden door een 

gespecialiseerd verpleegkundige in thuiszorgtechnologie. Door trainingen en casus 

bespreking wordt veel onzekerheid en frustratie bij verpleegkundigen weggenomen. 

De gespecialiseerd verpleegkundige kan als informatiestroom dienen binnen een 

organisatie of bij praktijkproblemen die zich voordoen in een project. 

• Structurele financiering is erg belangrijk om een project van de grond te krijgen. De 

huidige beleidsonzekerheid lokt ook geen investeringen uit. Hierdoor zijn zowel 

publieke als private partijen niet snel geneigd te investeren in thuiszorgtechnologie. 

• Het opzetten van een keurmerk kan van meerwaarde zijn om aan te geven dat 

bepaalde thuiszorgtechnologie getest zijn of bewezen effectief. 

• Op dit moment ontbreekt het nog aan een single-window oplossing om de 

verschillende thuiszorgtechnologieën aan elkaar te koppelen. Zo’n oplossing kan de 

complexiteit van het gebruik erg verlagen en een verlichting van het werkproces 

opleveren.  
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1. Probleemdefinitie  
 

2.1 Achtergrond van het probleem        
 

Door onder meer de vergrijzing van de samenleving is er een steeds grotere druk op de 

gezondheidszorg. De burgermaatschappij wordt geacht om langer voor ouderen, chronisch 

zieken en mensen met een beperking te zorgen zodat het institutioneel consumeren van 

zorg zo lang mogelijk uitblijft. Zorginstellingen moeten bovendien kosten besparen en zorgen 

dat de processen van zorg efficiënter worden. De groeiende kloof tussen de ‘vraag naar 

zorg’ en ‘aanbod van zorg’ zorgt ervoor dat mensen met een beperking vaak thuis moeten 

(maar ook willen) blijven wonen en langer ondersteund moeten worden door familie of 

naasten. Tegelijkertijd maakt de ontwikkeling van de techniek tal van zaken in de zorg 

mogelijk. Er ontstaat ruimte voor nieuwe diensten en producten die ervoor kunnen zorgen 

dat ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking langer, veilig en zelfstandig 

thuis kunnen blijven wonen en daardoor bijdragen aan een betere kwaliteit van leven. Deze 

hulpmiddelen worden thuiszorgtechnologieën genoemd. Thuiszorgtechnologie is echter vaak 

nog te duur, verbonden aan bepaalde partijen (providers) en onderling slecht afgestemd. Om 

uit deze situatie te komen, is samenwerking en regie nodig. Door een centrale aanpak is het 

mogelijk om ervoor te zorgen dat de thuiszorgtechnologie een lagere financiële impact heeft 

en dat het toegankelijker wordt om in het bezit te komen van thuiszorgtechnologie en ermee 

te werken. Het doel is om burgers langer comfortabel en veilig thuis te laten wonen. Om dat 

mogelijk te maken is een versnelling van de ontwikkeling en implementatie van 

thuiszorgtechnologie nodig.  

VitaValley is een stichting die wordt ondersteund door zorginstellingen en andere partijen. De 

focus ligt op innovaties met maatschappelijke en sociale impact. VitaValley focust op 

innovaties met zorg, zelfredzaamheid, vitaliteit en gezondheid. VitaValley verbindt 

organisaties die bij kunnen dragen aan zorginnovatie in netwerken. Dit zorgt ervoor dat er 

drie stappen richting zorginnovatie worden gezet: agenderen, verbinden en realiseren. 

VitaValley en haar partners hebben in het project Vitaal Thuis de handen ineengeslagen om 

gezamenlijk oplossingen te identificeren voor de bovengenoemde problemen rond 

thuiszorgtechnologie en de brede implementatie van thuiszorgtechnologie te versnellen. De 

vraag naar slimme thuiszorgtechnologie komt op dit moment uit de maatschappij zelf, en 

Vitaal Thuis kan assisteren om brede uitrol te realiseren en regie te behouden gedurende het 

proces. Het eerste visiedocument is gepubliceerd in september 2013 en het Vitaal Thuis 

project loopt nu vier jaar. Door de samenwerking zijn o.a. inkoopspecificaties opgesteld voor 
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thuiszorgtechnologie die worden ingezet door zorgorganisaties om eisen te kunnen stellen 

aan de verschillende thuiszorgoplossingen die op de markt verschijnen. Uiteindelijk moet dit 

resulteren in een verhoogde interoperabiliteit, beheersbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid 

en betaalbaarheid van thuiszorgoplossingen.  

Op dit moment zijn er meerdere deelprojecten actief om thuiszorgtechnologie te 

implementeren in de Nederlandse maatschappij. Vanuit de projecten komt informatie over de 

do’s en don’ts met betrekking tot de implementatie van thuiszorgtechnologie bij bewoners 

thuis. Deze informatie is o.a. gebruikt in de Implementatie Analyse. 

 
2.2 Opdrachtgever en opdracht     
De opdrachtgever is Drs. Conchita Hofstede, directeur VitaValley.  

De opdracht aan Implementation IQ was: ‘maak ten aanzien van lokale / regionale uitrol 

van ‘thuiszorgtechnologie volgens Vitaal Thuis’ duidelijk wie de stakeholders zijn en 

hun belangen, welke obstakels er vanuit deze stakeholders gezien bij de 

implementatie zijn en vervolgens wat de vervolgstappen moeten zijn, om hiermee 

verbeterpunten voor de implementaties aan te reiken.’  

Hiertoe heeft Implementation IQ in de Implementation Analyzer software een aspecifieke 

casus ‘Inzet Thuiszorgtechnologie volgens Vitaal Thuis’ aangemaakt. Deze casus is gevuld 

met informatie uit interviews met betrokken stakeholders en met informatie uit de database 

van Implementation IQ van voorafgaande casussen. Daaropvolgend is het voorliggend 

adviesrapport geschreven. 

 
2.3 Geïnterviewde stakeholders   
Voor de implementatie analyse is er gesproken met verschillende stakeholders die betrokken 

zijn bij het proces van implementatie en/of zelf actief betrokken zijn bij het gebruik van 

thuiszorgtechnologie. In de interviews is gesproken over de huidige ontwikkelingen binnen 

de projecten. Tevens zijn de wensen en eisen besproken die de stakeholders hebben ten 

aanzien van de verschillende hulpmiddelen die ze willen gaan gebruiken, dan wel wat zij als 

obstakels tegenkomen en/of signaleren bij het uitrollen van de thuiszorgtechnologie-

oplossingen. 

Voor de Implementatie Analyse zijn de volgende stakeholders geïnterviewd: 

• ActiZ, branchevereniging voor zorgondernemers 

• Beweging 3.0, zorginstelling 

• CZ, zorgverzekeraar 
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• Gemeente Hoorn 

• Livind, ontwikkelaar van leefstijlmonitoring 

• Thuiswonende gebruiker thuiszorgtechnologie 

• Vilans, kennisorganisatie 

• VitaValley 

De wensen en eisen van de stakeholders zijn vergeleken met casussen die de software van 

Implementation IQ bevat. Op die manier zijn de belangrijkste wensen en eisen zichtbaar 

geworden. De wensen en eisen van de stakeholders zijn in de desbetreffende casus 

vormgegeven.   
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2. Implementatie analyse 
 

3.1 Casus  
De interviews met de stakeholders zijn verwerkt in de Implementatie Analyse software. De 

verschillende zaken die door de stakeholders beschreven zijn tijdens het interview zijn 

omgezet in wensen en eisen die stakeholders hebben met betrekking tot gebruik van 

thuiszorgtechnologie.  

Met betrekking tot de relatie tot de innovatie zijn de stakeholders onderverdeeld in zes 

verschillende categorieën. De categorieën variëren van ‘kerngebruiker’ tot ‘beïnvloeders van 

brede implementatie’ (zie figuur 1). De geïdentificeerde stakeholders voor de implementatie 

analyse zijn:  

• Gebruiker thuiszorgtechnologie  

Persoon die thuis woont en ondersteuning van thuiszorgtechnologie nodig heeft.  

• Mantelzorger / Partner 

De mantelzorger ondersteunt de gebruiker bij het kiezen en toepassen van 

thuiszorgtechnologie die van toepassing zijn.  

• Instructeur / Helpdesk 

Legt de nieuwe technologie uit na installatie en krijgt de vragen na implementatie. Dit kan 

ook de verpleegkundige zijn die uitlegt hoe nieuwe technologie werkt.  

• Verzorgende / Verpleegkundige 

Verzorgende of Verpleegkundige, meestal werkzaam in een verzorgings- of verplegingshuis 

of in een thuiszorgorganisatie. Adviseert de gebruikers op het gebied van zorg en 

thuiszorgtechnieken. 

• Zorgcentrale 

Met de zorgcentrale wordt gecommuniceerd in het geval van een alarm of incident. Passieve 

en actieve alarmering is hier op aangesloten. 

• Aanvrager / Procesleider 

De aanvrager of procesleider vraagt de thuiszorgtechnologie aan voor de gebruiker. Deze 

aanvraag gaat door naar de producent/leverancier en vervolgens naar de installateur. 

• Installateur 

De installateur zorgt ervoor dat de technologie bij de gebruikers in de woning wordt 

geïnstalleerd.  

• Leverancier 

Levert een product aan gebruikers of zorginstellingen.  
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Figuur 1: Relaties tot innovatie. 

• 2e-Lijns helpdesk 

Is een vraagbaak voor verpleegkundige, installateurs en andere professionals die betrokken 

zijn bij de implementatie. 

• Gemeente 

In het kader van de WMO de opdrachtgever voor ondersteuning en eventueel zorg van de 

ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.  

• Management zorginstelling 

Maakt de keuze welke techniek wordt ondersteund en hoe dit in de zorg richting de patiënt 

wordt ingevoegd. 

• Producent / Ontwikkelaar 

De producent of ontwikkelaar van thuiszorgtechnologie. 

• Vitaal Thuis 

Aanjager en promoten van brede implementatie van thuiszorgtechnologie. 

• Zorgverzekeraar 

Speelt een rol in de vergoeding van thuiszorgtechnologie. 
• Media 

De partijen, groepen of instituties die breed succes in de praktijk promoten en de markt 

kunnen maken of breken.  

• Ministerie van VWS 

Keurt de verschillende zorginitiatieven goed. Is de drijfveer vanuit de publieke kant om brede 

uitrol van thuiszorgtechnologie te motiveren. 

 

De bolletjes beschrijven de verschillende stakeholders in de 

verschillende relaties tot de innovatie. De stakeholders en wensen 

en eisen die ze hebben t.a.v. “Inzet Thuiszorgtechnologie volgens 

Vitaal Thuis” zijn verwerkt in een casus (In 2.2 is beschreven wat 

de wensen en eisen zijn per stakeholder). Het betreft hier een 

niet-specifieke casus, omdat de casus een gegeneraliseerde 

indexatie is van de verschillende wensen en eisen die 

stakeholders hebben met betrekking tot “Inzet 

Thuiszorgtechnologie” (zie figuur 2). Dat wil zeggen dat in deze 

casus de belangrijkste wensen en eisen zijn beschreven voor de 

implementatie van thuiszorgtechnologie. De casus kan als 

framework dienen voor projecten om te analyseren of aan alle 
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belangrijkste wensen en eisen is voldaan. De tegemoetkoming aan de wensen en eisen zal 

per project/product verschillend zijn, waardoor de casus er dan anders uit gaat zien.  

 

Figuur 2: Overzicht implementatie analyse in de casus: Inzet Thuiszorgtechnologie volgens Vitaal Thuis. 

In figuur 2 is een overzicht weergegeven van de omarming van de niet-specifieke casus. De 

bollen representeren de verschillende stakeholders/groepen. De analyse bevat twee 

factoren: 

• De waardering voor de innovatie 

Wat is de waardering die de stakeholder heeft voor thuiszorgtechnologie, los van de 

investering in de verandering? 

• De investering in de verandering 

Hoeveel moet de stakeholder investeren om gebruik te maken van 

thuiszorgtechnologie? 

 

Op de y-as staat de waardering van de innovatie x-as en op de is de investering in de 

verandering zichtbaar voor de verschillende stakeholders.  

 

Waardering 

Verpleegkundigen 

Instructeur  

Gebruiker 

Zorgcentrale 

Installateur 
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De waardering voor de innovatie is het resultaat van de tegemoetkoming van de 

verschillende wensen en eisen en de onderbouwing daarvan. Elke stakeholder heeft wensen 

en eisen ten aanzien van “Inzet Thuiszorgtechnologie”. Aan deze wensen en eisen moet 

worden voldaan om te zorgen dat stakeholders die betrokken zijn bij de inzet van 

thuiszorgtechnologie, gemotiveerd zijn om de thuiszorgtechnologie allereerst te adopteren en 

het vervolgens te blijven gebruiken. Deze wensen en eisen zijn onderverdeeld in mate van 

belang dat de stakeholder eraan hecht – en dus ook de mate van belang die hij/zij hecht aan 

tegemoetkoming eraan. De niveaus zijn: cruciaal, belangrijk, relevant en onbelangrijk. Een 

cruciale eis wil zeggen dat er aan die eis moet worden voldaan, anders wil de stakeholder 

absoluut niet de innovatie gaan gebruiken. In figuur 2 is te zien dat in de “omarming 

innovatie” sommige stakeholders een rood bolletje hebben. Dit houdt in dat er op dit moment 

nog niet aan alle cruciale eisen van de stakeholder wordt voldaan. Van sommige wensen en 

eisen die als ‘cruciaal’ zijn aangemerkt, is bekend dat er momenteel in het algemeen negatief 

aan tegemoet gekomen wordt. Dit heeft tot gevolg dat een aantal stakeholders met deze 

wensen, nu rood gekleurd zijn. Immers, als aan een voor jou cruciaal punt niet wordt 

tegemoetgekomen, ben je in zijn geheel ‘tegen’ de innovatie. Het betreft veelal zaken die in 

de huidige aanpak als belemmering worden beschouwd. Echter, door middel van Vitaal 

Thuis kunnen de meeste momenteel negatieve tegemoetkomingen worden verminderd of 

licht positief worden gemaakt. Van een aantal andere cruciale wensen en eisen is nog niet 

bekend hoe er momenteel aan wordt tegemoetgekomen, gezien het niet-specifieke karakter 

van de casus. Deze niet-specifieke casus beschrijft nu slechts wat er tijdens de interviews 

door stakeholders is opgemerkt als cruciale eisen waar op dit moment nog niet of nog niet 

gedeeltelijk aan wordt voldaan, maar dit komt doordat de tegemoetkoming per project of 

product verschilt. De wensen en eisen waar al aan tegemoetgekomen wordt met behulp van 

Vitaal Thuis, zijn al wel ingevuld. De gehele lijst met wensen en eisen is bijgevoegd in Bijlage 

I.  

 

Investering in de verandering 

De gemiddelde investering in de verandering is voor de meeste partijen laag, maar niet voor 

iedereen. De stakeholders die direct betrokken zijn bij de innovatie hebben relatief de 

hoogste investering in de verandering. Vooral de Verzorgende / Verpleegkundige en de 

Instructeur / Helpdesk, worden zwaar belast bij de invoering van thuiszorgtechnologie. Ook 

de gebruiker zelf scoort behoorlijk hoog qua belasting. Dit zijn de drie bollen aan de 

linkerkant. Deze stakeholders bevinden zich in de gevarenzone omdat hun investering in de 

verandering groot is en hun waardering voor de innovatie (nog) matig. Deels is deze lage 

waardering het gevolg van het generieke karakter van de casus, maar ook bij een hoge 
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waardering is de investeringsbelasting dusdanig hoog dat ‘gemengde gevoelens’ nog steeds 

aan de orde zouden kunnen zijn. Dit kan resulteren in weerstand door deze stakeholders.   
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3.2 Wensen en eisen per stakeholder 
De beschreven wensen en eisen van de stakeholders zijn voornamelijk cruciaal en 

belangrijk. Aan deze wensen en eisen moet worden voldaan voor een succesvolle 

implementatie waarin alle stakeholders gemotiveerd zijn om thuiszorgtechnologie in te 

zetten. Per stakeholder zijn de wensen en eisen beschreven. De wensen en eisen zijn 

algemene stellingen rond een optimale situatie met betrekking tot het gebruik van 

thuiszorgtechnologie. Het predicaat ‘cruciaal’ dan wel ‘belangrijk’ betreft de mate waarin het 

voor de betreffende stakeholder belangrijk is dat thuiszorgtechnologie hier aan tegemoet 

komt voor het gebruik daarvan. Per stakeholder is onder de grafiek een kleine selectie 

gemaakt van de belangrijkste wensen en eisen die zijn beschreven. 

Gebruiker thuiszorgtechnologie 

 

De gebruiker gaf aan de complexiteit van het gebruik laag moet zijn, en dat de 

thuiszorgtechnologie het comfort en de veiligheid moet verhogen, wat zich uit in een hogere 

kwaliteit van leven.  
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Mantelzorger / Partner 

 
Voor de mantelzorger is het belangrijk dat de thuiszorgtechnologie een duidelijke 

meerwaarde heeft en dat het gebruik niet te complex is. Tevens mag het de privacy van de 

mantelzorger (en de gebruiker) niet schaden.   
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Instructeur / Helpdesk 

 

Voor de instructeur of helpdesk is het cruciaal dat de techniek niet te complex is, dat er de 

mogelijkheid is om de werking te demonstreren en dat er training/instructie is om te kunnen 

oefenen met de verschillende technieken.  
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Verzorgende / Verpleegkundige 

 

Voor de verzorgende / verpleegkundige is het voornamelijk belangrijk dat de inzet van 

thuiszorgtechnologie ondersteund wordt door het management, dat het inpasbaar is in het 

huidige werkproces, dat het gebruik niet te complex is en dat het geen negatief financieel 

effect op de professional heeft. Dit laatste heeft voornamelijk te maken met het gevoel dat de 

verzorgende / verpleegkundige vervangen wordt door toenemend gebruik van 

thuiszorgtechnologie.  
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Zorgcentrale 

 

 

De zorgcentrale ontvangt de oproepen van verschillende alarmsystemen. Daarom is het 

cruciaal dat de innovatie betrouwbaar is en dat er niet te veel vals alarm voorkomt. Tevens 

moet er een goed communicatieplan zijn in het geval van een alarm, zodat de medewerkers 

weten hoe ze moeten handelen. 
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Aanvrager / Procesleider 

 

Voor de aanvrager / procesleider is het cruciaal dat de indicatie en contra-indicatie van 

thuiszorgtechnologie duidelijk is. Tevens is het cruciaal dat er een helpdesk is en een 

organisatiekampioen om te helpen bij het implementatieproces.  
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Installateur 

 

Het is cruciaal voor de installateur dat de innovatie aangepast kan worden aan de 

verschillende situaties waarin het ingezet gaat worden, dat het product betrouwbaar is en dat 

het duidelijk is wie de producten moet onderhouden. Overigens heeft dit oordeel ook sterk te 

maken met het tot nu toe onvoldoende aansluiten van het kennisniveau van de installateur 

bij de eisen van deze tijd. De installateur heeft dus meer digivaardigheden nodig. 
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Leverancier 

 

Voor de leverancier moet duidelijk zijn wat de financiële impact is op de eigen organisatie en 

– in het verlengde daarvan - dat het duidelijk is wie de techniek bekostigt.  
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2e-lijns helpdesk 

 

De 2e-lijns helpdesk ondersteunt de professionals tijdens het implementatieproces. Daarom 

is het belangrijk dat kennisoverdracht eenvoudig is en dat de innovatie betrouwbaar is.  
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Gemeente 

 

Voor de gemeente moet duidelijk zijn wat de benodigde verandering is ten opzichte van de 

huidige praktijk, wie de techniek bekostigt en of er politieke of wettelijke ondersteuning is 

voor de inzet van thuiszorgtechnologie.  
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Management zorginstelling 

 

Het management van de zorginstelling wil duidelijkheid over de bekostiging, het financieel 

effect op de eigen organisatie en wil weten of de thuiszorgtechnologie inpasbaar is in de 

huidige administratieve structuren en werkprocessen.  
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Producent / Ontwikkelaar 

 

De producenten van thuiszorgtechnologie zijn met name geïnteresseerd in het (positieve) 

financieel effect op de eigen organisatie en de marktomvang voor een product.  
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Vitaal Thuis 

 

Voor Vitaal Thuis is het belangrijk dat alle stakeholders betrokken zijn bij de implementatie 

van thuiszorgtechnologie, dat het de gezondheidszorg verbetert en dat de samenwerking 

tussen publiek en privaat wordt gestimuleerd, evenals regionale implementatie en landelijke 

coördinatie. Dit zijn allemaal middelen om het hoofddoel van Vitaal Thuis te bereiken, 

namelijk dat mensen langer vitaal thuis kunnen blijven wonen. De positieve maatschappelijke 

impact hiervan is groot.  
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Zorgverzekeraar 

 

Voor de zorgverzekeraar moet duidelijk zijn hoe de thuiszorgtechnologie wordt bekostigd, 

wat de toegevoegde waarde is versus de barrières en kosten van invoering van 

thuiszorgtechnologie en of thuiszorgtechnologie vraaggerichte zorg stimuleert.  
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Media 

 

De media zit voornamelijk op de meerwaarde, de noodzaak tot verandering en het vervullen 

van belangrijke gebruikers-/klantbehoeftes. De focus ligt op het verbeteren van de kwaliteit 

van zorg en de kwaliteit van leven.  
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Ministerie van VWS 

 

Het ministerie van VWS wil verlaging van de zorgkosten zonder een verlaging van de 

kwaliteit van zorg. Daarom is het cruciaal dat de resultaten van de implementatie gemeten 

kunnen worden, om in staat te zijn dit te evalueren.  
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3.3 Belangrijkste wensen en eisen aan implementatie van 
thuiszorgtechnologie 
Alle wensen en eisen van de verschillende stakeholders worden gecombineerd om te 

analyseren wat voor alle stakeholders die betrokken zijn bij ‘de inzet van 

thuiszorgtechnologie’ het belangrijkste is. Voor brede implementatie van 

thuiszorgtechnologie is het belangrijk dat aan deze wensen en eisen wordt voldaan om 

zoveel mogelijk stakeholders enthousiast te krijgen. Is een stakeholder niet enthousiast of 

zelfs tegen doordat er niet voldaan wordt aan zijn/haar wensen en eisen, dan zal deze 

stakeholder gaan blokkeren en ambassadeur worden van marktfalen. De volledige lijst van 

wensen en eisen van alle stakeholders is bijgevoegd in bijlage I. 

De belangrijkste wensen en eisen van de stakeholders die door de meeste stakeholders 

genoemd zijn met betrekking tot de inzet van thuiszorgtechnologie zijn: 

• Meerwaarde innovatie 

De innovatie levert een concrete en meetbare verbetering op t.o.v. de huidige praktijk. 

• Indicatie en contra-indicatie 

Het is bekend voor wie de innovatie geschikt is. 

• Duidelijkheid over bekostiging 

Het is duidelijk hoe de innovatie wordt betaald en of er sprake is van structurele bekostiging. 

• Complexiteit van het gebruik 

Het gebruik van de innovatie - het aantal handelingen en de ingewikkeldheid ervan – is 

gemakkelijk. 

• Professionele normen en gebruiksrichtlijnen 

De innovatie voldoet aan de relevante professionele normen, standaarden en 

gebruiksrichtlijnen, zoals geformuleerd vanuit de beroepsgroep(en) en vanuit de organisatie-

koepels. 

• Vervulling belangrijke gebruikers-/klantbehoefte 

De innovatie vervult een belangrijke behoefte van de gebruiker/klant. 

• Vraaggerichtheid 

De innovatie stimuleert de ontwikkeling van vraaggerichte zorg (zorg die tegemoet komt aan 

de wensen van de patiënt, als bewuste zorgconsument).  
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• Veiligheid gebruik 

De innovatie vergroot de veiligheid van de gebruiker. 

• Helpdesk voor innovatie en implementatie ondersteuning 

Voor de innovatie en de implementatie ervan is een helpdesk beschikbaar. 

• Training en instructie 

Er zijn adequate trainings- en instructiemiddelen beschikbaar voor de innovatie, per groep 

stakeholders. 

• Foolproof gebruik 

Verkeerd gebruik van de innovatie is niet mogelijk, omdat de innovatie is ontworpen volgens 

de 'foolproof' principes. 

• Persoonlijke capaciteiten gebruikers 

Het leren gebruiken van de innovatie sluit goed aan bij de persoonlijke (geestelijke en/of 

lichamelijke) capaciteiten van alle verschillende gebruikers. 

• Betrouwbaarheid innovatie 

De innovatie is bewezen betrouwbaar in zijn functioneren en voldoet op dat punt aan de 

kwaliteitseisen van de stakeholder. 

• Financieel effect op de organisatie 

De innovatie heeft een positieve financiële invloed op de organisatie. 

• Zelfmanagement door de patiënt 

De innovatie draagt bij aan het verbeteren van zelfmanagement door de patiënt. 

• Noodzaak tot verandering 

Er is een dwingende noodzaak voor het adopteren van de innovatie. 

• Kwaliteit van leven 

De innovatie draagt bij aan de kwaliteit van leven van de gebruiker ervan. 

• Organisatiekampioen 

Er is een 'organisatiekampioen' actief betrokken bij het implementatieproject. Dit is iemand 

die de organisatie van het implementatieproces op sleeptouw neemt.  
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• Onderhoud en kwaliteitsborging 

De middelen (inspanning en geld) en partijen voor onderhoud en kwaliteitsborging van de 

innovatie zijn beschikbaar en worden hiertoe ingezet. 

• Tijdigheid van zorg 

De toepassing van de innovatie heeft een positieve invloed op de tijdigheid van zorg voor de 

patiënt. Tijdigheid van zorg is de 'juiste' wachttijd: de tijd waarin zorg niet te snel, maar ook 

niet te laat wordt geleverd, zodat kosten niet verder oplopen maar ook geen medische 

risico's ontstaan. 

• Demonstratiegeschiktheid 

De innovatie en de voordelen / sterke punten ervan zijn goed te demonstreren. 

 
3.4 Belangrijkste veranderingsuitdagingen bij de implementatie van 
thuiszorgtechnologie 
Voor de daadwerkelijke inzet van thuiszorgtechnologie is het noodzakelijk dat er een 

verandering optreedt. Deze veranderingsdimensie is verschillend per stakeholder. De 

veranderingsdimensie bestaat uit 3 factoren: Benodigde informatie; Benodigde instructie; 

Verandering werkproces. In de analyse komt naar voren dat voornamelijk de verzorgende / 

verpleegkundige en de instructeur / helpdesk de grootste veranderingsbelasting hebben.  

Op dit moment hebben zowel de verzorgende / verpleegkundige als de instructeur / helpdesk 

veel informatie nodig over de verschillende thuiszorgtechnologieën die beschikbaar zijn. 

Tevens moeten deze stakeholders weten hoe de thuiszorgtechnologie werkt en zal invoering 

op dit moment voor hen een belastende verandering voor het werkproces betekenen. In het 

werkproces moet worden opgenomen dat er aandacht is voor de verschillende hulpmiddelen, 

dat men op de hoogte is van de indicatie voor deze hulpmiddelen en hoe die uiteindelijk gaat 

helpen in het dagelijkse werkproces. Uiteindelijk als alle thuiszorgtechnologie interoperabel 

zijn en alle stakeholders gewend zijn aan het nieuwe systeem van zorg, zal voor hen het 

werkproces makkelijker worden. Echter, op korte termijn zal dit nog niet het geval zijn en zal 

de verandering op het werkproces (zeer) belastend zijn. 

Ook de gebruiker zelf scoort behoorlijk hoog qua belasting. Bij de in deze casus 

weergegeven belasting is bovendien rekening gehouden met de veronderstelling dat de 

voorgenomen verbeteringen van Vitaal Thuis daadwerkelijk zijn doorgevoerd en de gebruiker 

inderdaad de ondersteuning krijgt. Deze belasting is nog veel hoger als de gebruiker met 

thuiszorgtechnologie het zonder de Verzorgende / Verpleegkundige en de Instructeur / 

Helpdesk moet doen. Zonder deze aspecten heeft de gebruiker er ‘bijna een dagtaak aan’, 
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zoals de gebruiker verzuchtte die wij hebben geïnterviewd. Overigens is de investering in de 

verandering natuurlijk sterk afhankelijk van de thuiszorgtechnologie die geïmplementeerd 

wordt en ook van de eventuele combinatie met andere thuiszorgtechnologie. De ervaring van 

de respondent is tot nu toe dat de belasting van het gebruik exponentieel toeneemt naar 

mate er meer onderdelen bijkomen.  

 

3.5 Hoe scoort Vitaal Thuis op de wensen en eisen en wat kan er 
verbeterd worden? 
Vitaal Thuis zorgt ervoor dat de inzet van thuiszorgtechnologie bevorderd wordt. Door de 

actieve lobby en de grote partijen die meedoen in Vitaal Thuis, brengt Vitaal Thuis de grote 

noodzaak naar voren. Op de verschillende wensen en eisen grijpt Vitaal Thuis goed aan op 

dit moment. De focus op gecertificeerde oplossingen zoals de alarmering, alarmopvolging, 

beeldzorg en slimme sleutel oplossingen resulteert in een verhoogd gevoel van meerwaarde 

en veiligheid van de gebruiker. Ook de noodzaak tot verandering is bij alle partijen sterk 

voelbaar, mede door de aandacht die Vitaal Thuis schenkt aan de groeiende kloof tussen 

verminderde zorg en toenemende vergrijzing.  

Door de verschillende werkgroepen wordt er flink gewerkt aan de tegemoetkoming van 

cruciale wensen en eisen. Dit betreft de duurzame financiering van thuiszorgtechnologie, het 

bereiken van de eindgebruiker door middel van een keuzegids, implementatie en 

opschalingsproblemen, het opstellen van inkoopspecificaties om tot een markt te komen die 

open, koppelbare (consumenten) technologie bevat en tot slot het bevorderen van 

digivaardigheden. 

Het project Vitaal Thuis grijpt hierdoor goed aan op de volgende punten: 

• Meerwaarde innovatie 

• Veiligheid gebruiker 

• Zelfmanagement patiënt 

• Noodzaak tot verandering 

• Kwaliteit van leven van mensen met een beperking 

• Tijdigheid van zorg 

• Politieke en wettelijke ondersteuning 

• Comfort van de gebruiker 

• Duidelijkheid over bekostiging 
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• Professionele normen en gebruiksrichtlijnen (door opstellen van inkoopspecificaties) 

• Vervulling belangrijke gebruikers-/klantbehoefte 

• Innoverend vermogen, karakter en imago van de stakeholder 

• Marktomvang 

• Betrokkenheid van cruciale stakeholders bij het proces 

De partijen onderschrijven allemaal het belang van thuiszorgtechnologie, maar lopen bij de 

implementatie soms nog tegen barrières aan. 

- Het is belangrijk dat er ondersteuning geboden wordt aan de verpleegkundige / 

verzorgende en andere professionals door middel van een helpdesk of informatie punt. 

Hierdoor wordt thuiszorgtechnologie toegankelijker en ontstaat niet het gevoel dat er een 

project afgeschoven wordt. Tevens kan enthousiasme worden opgewerkt door het 

demonstreren van de duidelijke meerwaarde van thuiszorgtechnologie op het werkproces en 

de kwaliteit van leven van de mensen met een beperking. 

- De werkgroep voor de keuzegids is van grote meerwaarde voor lokale implementatie omdat 

die er voor zorgen dat het voor stakeholders makkelijker wordt om thuiszorgtechnologie te 

kiezen of aan te bevelen. Het eerste product uit deze werkgroep is nog niet beschikbaar voor 

de praktijk, maar zal te zijner tijd helpen om tegemoet te komen aan wensen en eisen van de 

stakeholders, omdat het een verlichting kan brengen in het werkproces. 

- De werkgroep structurele financiering zorgt ervoor dat projecten gefinancierd worden en 

heeft een grote meerwaarde om het implementatieproces van thuiszorgtechnologie te 

versnellen. Sommige stakeholders geven aan dat met huidige beleidsregels er financiële 

ruimte is om thuiszorgtechnologie aan te bieden, maar zijn terughoudend met het aangaan 

van langdurige contracten met leveranciers doordat de langere termijn financiering onzeker 

is. Als de beleidsregel wegvalt, is de organisatie niet meer in staat om de hulpmiddelen te 

vergoeden. 

- De werkgroep digivaardigheden in de zorg, zorgt ervoor dat de verzorgende en 

verplegende de thuiszorgtechnologie begrijpen om vervolgens de burger te kunnen 

assisteren. Ook brancheorganisaties, installateurs, betrokkenen en opleidingsinstituten zijn 

hierbij betrokken. Dit moet vervolgens een implementatieleidraad voortbrengen die ook in de 

opleidingen en bijscholingen een plek krijgt.  
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3. Conclusie 
 

4.1 Obstakels  
Er is een implementatie analyse uitgevoerd met betrekking tot de inzet van 

thuiszorgtechnologie met het Vitaal Thuis project. Het doel was om te analyseren ‘welke 

obstakels er vanuit de stakeholders gezien bij de implementatie aanwezig zijn en wat de 

vervolgstappen moeten zijn om de implementaties op een hoger plan te krijgen’. Dit is 

onderzocht door middel van interviews met stakeholders die betrokken zijn bij de inzet van 

thuiszorgtechnologie en met behulp van de database met wensen en eisen die stakeholders 

hadden in andere casussen. Uit gesprekken met de stakeholders zijn verschillende obstakels 

naar voren gekomen die in de huidige praktijk voorkomen. Deze zijn vertaald in wensen en 

eisen. Een overzicht van de resultaten uit de interviews is te vinden in bijlage II. Vervolgens 

is aan de stakeholders gevraagd hoe de implementatie van thuiszorgtechnologie met behulp 

van Vitaal Thuis verbeterd kan worden. De volgende obstakels zijn door de stakeholders 

beschreven bij de inzet van thuiszorgtechnologie: 

• De samenwerking tussen publieke en publieke partijen komt niet altijd goed van de 

grond. De commerciële partijen hebben voornamelijk een winstoogmerk en stappen 

niet snel in projecten als het financiële voordeel niet (direct) zichtbaar is. Aan de 

andere kant ontbreekt het de publieke partijen soms aan de urgentie die de tucht van 

de markt met zich meebrengt. De gedachtewerelden, sturingsmechanismen en 

belangen zijn niet altijd gelijk, waardoor er steeds een vertaling van Vitaal Thuis nodig 

is naar en tussen deze gedachtewerelden. 

• Het uitleggen van de meerwaarde van moderne hulpmiddelen is lastig en soms 

moeilijk te begrijpen. Voornamelijk ouderen zijn vaak terughoudend als het op 

techniek aankomt.  

• Verpleegkundigen zien thuiszorgtechnologie als een belasting i.p.v. een verlichting 

van het werkproces. De verpleegkundigen hebben het gevoel dat de projecten op 

hen afgeschoven worden en hebben niet het gevoel dat ze ondersteund worden. 

• Niet alle verpleegkundigen zijn technisch onderlegd. Zij missen een aanspreekpunt of 

een collega die hen kan bijstaan in het adviseren en doorvoeren van 

thuiszorgtechnologie. 

• De verpleegkundigen hebben geen tijd en kennis om alle thuiszorgtechnologie uit te 

proberen en te testen. Ze worden vaak met geconfronteerd met vragen over 
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thuiszorgtechnologie die in de winkel te koop is, maar zijn dan niet in staat om daar 

advies over te geven.  

• De managers van zorginstellingen zijn niet altijd geschoold om 

implementatietrajecten op te zetten of te stimuleren.  

• Het is voor instellingen soms lastig om de financiering voor thuiszorgtechnologie 

projecten te regelen. Er is op dit moment wel een beleidsregel die zorginstellingen 

motiveert om thuiszorgtechnologie aan te schaffen, maar instellingen zijn 

terughoudend. Dit komt onder andere door de beperkte duur van de beleidsregel.  

• Er is een conflict tussen de kennis en doelmatigheid van de producten. De mensen 

met een beperking weten meestal niet goed wat voor hulpmiddelen er zijn en weten 

niet wat de toegevoegde waarde kan zijn van deze hulpmiddelen. De 

verpleegkundigen weten niet goed wat de kwaliteit van de hulpmiddelen is en 

wanneer die ingezet kunnen worden. Andere partijen geven aan dat het een vraag 

gestuurde markt moet worden en dat het initiatief bij de (toekomstige)gebruikers ligt. 

Hierdoor ligt de bal elke keer bij een andere speler en wordt er niets aan gedaan om 

de kennis van alle stakeholders te vergroten.  

 

4.2 Aanbevelingen 
Naar aanleiding van de bovenstaande obstakels doen wij aanbevelingen om de inzet van 

thuiszorgtechnologie te verbeteren: 

• Een duidelijke lokale projectleider met een mandaat is nodig. Dit kan een lokale 

projectleider zijn die partijen enthousiast blijft houden op lokaal niveau om de 

verschillende partijen aan boord te krijgen en te houden.  

• Tevens is een gespecialiseerd verpleegkundige cruciaal om de verpleegkundigen 

mee te krijgen. De verpleegkundigen zijn terughoudend ten aanzien van 

veranderingen en hebben een duidelijk informatiepunt nodig dat ze vertrouwen en in 

staat is om uitleg te verschaffen voordat ze met thuiszorgtechnologie gaan werken. 

• Een techniek werkt pas als mensen de meerwaarde ‘zien’. Het is belangrijk, dat 

(toekomstige)gebruikers, maar ook zorginstellingen en verpleegkundigen zicht krijgen 

op de meerwaarde. De brede uitrol van technologie wordt geholpen door positieve 

ervaringen van cliënten die laten zien ‘hoe goed de thuiszorgtechnologie werkt’. Dit 

woord gaat veel sneller dan elk ander initiatief. Hier wordt overigens ‘demonstratie’ in 

de brede zin van het woord bedoeld, een voorbeeld-implementatie in de eigen 

organisatie of in de branche kan hiertoe ook prima dienen. 
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• Een keurmerk kan zorgorganisaties en verpleegkundigen helpen bij het adviseren 

van de gebruikers. Ze hebben op dit moment te weinig tijd en kennis om de 

producten te testen en daardoor komt brede implementatie niet van de grond.  

• Een keuzegids is nodig om ervaringen van zorgprofessionals en eindgebruikers met 

thuiszorgtechnologie te bundelen. Zo ontstaat een snelle schifting van de 

hulpmiddelen en komt ook meer concurrentie op de markt. 

• Er is op dit moment geen helpdesk of centraal punt voor informatie over 

implementatie. Wij adviseren om dit op te delen in twee informatiestromen: 

o 1e-lijns voor gebruikers en naasten die informatie willen over de verschillende 

hulpmiddelen. Dit gebeurt binnenkort door de keuzegids van de werkgroep. 

o 2e-lijns voor professionals om informatie te krijgen over de indicatie/ contra-

indicatie, gebruik van techniek en verdere ondersteuning omtrent 

implementatie van thuiszorgtechnologie. Als een zorgorganisatie de visie van 

opschaling heeft, dan moet deze partij in korte tijd informatie kunnen putten uit 

kennis van voorgaande projecten die zijn georganiseerd in het land. Een 2e-

lijns helpdesk of contactpunt waar verpleegkundigen, projectleiders en 

coördinatoren vragen kunnen stellen over brede implementatie, kan dit 

bieden. 

o De hiervoor genoemde keuzegids kan in deze informatiestromen voorzien. 

• Structurele financiering is cruciaal om commerciële partijen en zorginstellingen aan 

boord te krijgen. De huidige door beleidsonzekerheid ingegeven terughoudendheid 

en gebrek aan motivatie om te innoveren vertraagt de brede implementatie. 

• De gespecialiseerd verpleegkundige kan ingezet worden om trainingen te geven aan 

verpleegkundigen. In de training kan een casusbeschrijving gebruikt worden om de 

inzet van thuiszorgtechnologie te demonstreren. Op deze manier kan geoefend 

worden om gevoel te krijgen wanneer thuiszorgtechnologie geschikt is. 

• Om het gebruiken van de thuiszorgtechnologie zo eenvoudig mogelijk te maken, is 

het belangrijk dat data wordt gebundeld in een single-window oplossing. Door 

uitsluitend één scherm te hebben is het voor de verpleegkundige makkelijker om alle 

verschillende hulpmiddelen te controleren. Dit verlaagt de complexiteit van het 

gebruik en de belasting van het werkproces.   
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• Een landelijk kader van regels is nodig, maar daadwerkelijke implementatie zal 

moeten gebeuren op lokaal niveau om in staat te zijn om projecten aan te passen 

aan lokale initiatieven, voorkeuren en partijen. Dit is ook de manier om het 

bedrijfsleven mee te krijgen. 

 

Van de totale lijst wensen en eisen worden er al veel positief ondersteund door Vitaal Thuis. 

Dit gebeurt voornamelijk door de stevige netwerkfunctie, de landelijke aanpak met grote 

partijen, de belofte voor de toekomst en de gevoelde noodzaak. Echter zijn er bepaalde 

wensen en eisen die bij verschillende stakeholders nog geen tegemoetkoming hebben, zoals 

blijkt uit de casus (zie Bijlage 1). Het is belangrijk dat er ook voldaan gaat worden aan deze 

wensen en eisen die de stakeholders hebben ten aanzien van Vitaal Thuis, om brede 

opschaling succesvol te maken.  

 

4.3 Gebruik van de Implementatie Analyse tool 
De casus ‘Inzet Thuiszorgtechnologie volgens Vitaal Thuis’ kan worden gebruikt om richting 

te geven aan feitelijke projecten. De nu nog een niet-specifieke casus kan daartoe gevuld 

worden met projectspecifieke zaken van een bepaalde regio of setting. Dit zal leiden tot een 

andere invulling van de tool. In de casus staan bij het tabblad “Overzicht wensen en eisen” 

alle wensen en eisen die de stakeholders hebben aan de inzet van thuiszorgtechnologie. Per 

wens/eis kan worden aangegeven hoe het project hieraan tegemoetkomt, met een score van 

-10 tot 10. Dit is de gemiddelde tegemoetkoming van de wens/eis die verschillende 

stakeholders hebben. Daarna moet de onderbouwing voor de tegemoetkoming worden 

ingevuld. Hierin wordt de kracht van het bewijs geformuleerd waarmee de tegemoetkoming 

wordt onderbouwd. De bewijsvoering is ook heel belangrijk om stakeholders te overtuigen 

dat er aan hun wens/eis wordt voldaan. De onderbouwing loopt van ‘geen’ naar 

‘wetenschappelijk’ op een schaal van 0 tot 4. 

Als de casus voor een innovatie is ingevuld kan er worden gewerkt aan de verschillende 

wensen en eisen waaraan nog niet tegemoetgekomen wordt. De casus kan tijdens de gehele 

implementatie gebruikt worden om bij te houden hoe het staat met de wensen en eisen van 

de verschillende stakeholders, maar ook als onderlegger voor de benadering van en 

communicatie van iedere stakeholdergroep. Als aan alle cruciale wensen en eisen is 

voldaan, zullen de stakeholders meer gemotiveerd zijn om inzet van thuiszorgtechnologie te 

promoten en zal de landelijke uitrol van thuiszorgtechnologie worden versneld.  
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4. Bijlagen 
 

Bijlage I Overzicht wensen en eisen aan Inzet 
Thuiszorgtechnologie 
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