NIEUWSBRIEF APRIL 2016
Bijgaand ontvangt u de nieuwsbrief van Vitaal Thuis. Wij willen u hiermee kort informeren over
de laatste stand van zaken.
Deze nieuwsbrief staat met name in het teken van de werkgroep bijeenkomsten en de gezamenlijke coalitiebijeenkomst van afgelopen 21 april. Tijdens deze dag zijn op alle fronten weer mooie
stappen gezet die ons dichter bij de realisatie van de gezamenlijke Vitaal Thuis doelstellingen
voor 2016 brengt. Tevens hebben we vast vooruitgekeken naar de ambities voor 2017 en verder,
want één ding is zeker: Vitaal Thuis gaat door!
Komende bijeenkomsten


De afsluitende coalitiebijeenkomst is op 8 december. We hopen u dan weer in grote
getale te mogen ontmoeten.



Bijeenkomsten werkgroepen. Op 23 mei komt de werkgroep Keuzegids bijeen. De
werkgroep Implementatie treft elkaar op 16 juni. De werkgroepen Inkoop & Financiering,
Specificatie & Certificering en Digivaardigheden in de Zorg zullen elkaar weer ontmoeten
op 23 juni.



Projectgroep. Op 18 mei zit de projectgroep weer bijeen. In deze meeting zal een terugkoppeling worden gegeven over de Implementatie Analyse door Implementation IQ.



In juni zal de ronde tafel sessie van de MKBA plaatsvinden. Tevens staat 2 juni weer een
bijeenkomst van de stuurgroep gepland.

De meest recente samenvatting en presentatie (inclusief het overzicht van alle partners en de feiten en cijfers) van Vitaal Thuis staan online op Basecamp.
Werkgroepen


Coalitiebijeenkomst
Op 21 april kwamen we bij elkaar voor een zonovergoten coalitie bijeenkomst. Over de
hele dag hebben wij bijna 60 deelnemers mogen ontvangen. Tijdens het plenaire deel
hebben wij elkaar bijgepraat over de stand van zaken van de verschillende werkgroepen
en vooruit geblikt naar 2017.
Feiten en cijfers per april 2016 zijn:
o

58 Vitaal Thuis partners

o

6 actieve werkgroepen: Communicatie, Digivaardigheden in de Zorg, Keuzegids,
Specificatie en Certificering, Financiering en Inkoop, Implementatie

o

14 regionale implementaties

o

Totaal ruim 6900 gebruikers die voorzien worden van Vitaal Thuis gespecificeerde
oplossingen

o

V3.0 van de specificaties in concept gereed

o

Kennisdeling en communicatie via www.vitaalthuis.org
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Kortom, we zijn hard op weg om de doelstellingen voor 2016 te realiseren. Het is daarbij
wel de uitdaging om te blijven verbinden en maximaal van elkaars expertise er ervaringen
te leren.


Werkgroep opleiding – wordt Werkgroep Digivaardigheden in de Zorg
Deze werkgroep heeft een nieuwe naam gekregen: werkgroep digivaardigheden in de
zorg. Dit hebben we gedaan om beter aan te geven waar de werkgroep mee bezig is en
hiermee ook beter aan te sluiten bij de andere initiatieven in Nederland, onder andere
van ECP. Tijdens de afgelopen bijeenkomst is een opzet gemaakt voor een implementatieleidraad. Met deze leidraad krijgen organisaties aangereikt hoe ze het opleiden van
hun personeel met betrekking tot digivaardigheden kunnen organiseren en hoe te borgen in hun organisatie. Eind juni zal een eerste versie van deze leidraad af zijn.
Tevens zal een deel van de werkgroep de link met opleidingsinstituten borgen en input
verzorgen voor de implementatieleidraad.



Werkgroep inkoop & financiering
Bij deze werkgroep is gesproken over de notitie met betrekking tot financiering van thuiszorgtechnologie voor 2017. Tijdens de werkgroep zijn de verschillende scenario’s en de
haalbaarheid hiervan besproken, waarbij de aanwezigheid van NZa en VWS van grote
meerwaarde was. Er wordt een korte en lange termijn onderscheiden waarbij op korte
termijn (2017) de focus met name ligt op het eenduidig interpreteren van wat al mogelijk
is binnen de huidige bekostigingsregels door zorgverzekeraars en zorginstellingen. De
lange termijn focust zich op een advies over de route naar structurele bekostiging op basis van patiënt karakteristieken. Het advies van de werkgroep wordt door VWS en NZa
ook meegenomen in de herziening van de bekostigingssystematiek van EHealth in de
wijkverpleging voor 2017.



Werkgroep certificering & specificatie
In de bijeenkomst is de nieuwe versie van Vitaal Thuis Inkoopspecificaties (versie 3.0) besproken. Deze versie bestaat uit een verdieping op de specificaties zoals opgenomen in
de versie 2.4, met name op het gebied van “Beschikbaarheid”. Tevens bestaat versie 3.0
uit een verbreding van specificaties richting medicijndispensing en leefstijlmonitoring. Tijdens de volgende bijeenkomst op 23 juni zal deze versie van de specificaties verder uitgewerkt en klaargemaakt voor publicatie worden.
Tevens gaat er veel aandacht uit naar het inrichten van een proces voor certificering,
waarbij zoveel mogelijk aangehaakt wordt bij bestaande certificeringsmogelijkheden. Nictiz, Kiwa en QAEH werken hier samen aan.
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KIEN heeft een opleverprotocol voor internet in woningen opgesteld. Voor Vitaal Thuis
oplossingen is de kwaliteit en beschikbaarheid van internet in woningen van belang. Op
20 april is in een breder comité dit opleverprotocol besproken en getoetst. Het doel van
deze goed bezochte bijeenkomst was om te bepalen of er een gezamenlijk gedeelde behoefte is aan een opleverprotocol voor internet in woningen, vastgelegd middels een NTA
of NPR via de NEN. Eind mei zal hierover een beslissing worden genomen.


Werkgroep keuzegids
Met veel energie heeft deze werkgroep afgelopen week bijeen gezeten. De verschillende
keuzegids initiatieven willen graag gaan samenwerken om te komen tot onafhankelijke en
volledige informatie voor de professional en consument, zodat een bewuste keuze gemaakt kan worden over inzet van thuiszorgtechnologie. De informatie zal niet alleen een
overzicht geven van de beschikbare producten en diensten, maar idealiter ook door middel van ranking en rating kwaliteitsinformatie weergeven, informatie over waar het gekocht kan worden en welke kosten hieraan verbonden zitten of vergoed worden vanuit
de verzekering of gemeente. De crux wordt nu waar de splitsing ligt tussen onafhankelijke
informatie en commerciële initiatieven. Het ranking en rating stuk past binnen de kaders
van de commerciële initiatieven. Eind mei komt de werkgroep wederom bij elkaar om na
te denken over de verschillende scenario’s van samenwerking en inbreng van partijen.
Tevens staat het formulieren van boodschappen voor een publiekscampagne centraal.



Projectgroep
Op 13 april is de projectgroep bijeen gekomen.
We hebben hier gesproken over;
o

De voorbereidingen voor de coalitiebijeenkomst van 21 april

o

Voor het “stollen” van de kennis rondom de lessons learned en ervaringen van de
implementatie van thuiszorgtechnologie zal Implementation IQ interviews afnemen. De genodigden voor de interviews hebben zonder uitzondering erg positief
gereageerd op dit initiatief en het belang hiervan onderschreven. Door middel
van de interviews zal een zogenaamde “implementation analyser” ingevuld. Onze
uitkomsten worden tevens vergeleken met implementatie ervaringen uit andere
sectoren. We verwachten dat dit een mooi resultaat gaat opleveren, dat tevens
van meerwaarde is voor de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). In
mei ontvangen we de resultaten en informeren we u hierover.

o

Om thuiszorgtechnologie en Vitaal Thuis bekender te maken bij de eindgebruiker,
mantelzorger en consument zouden we graag regionaal meer bekendheid willen
geven aan Vitaal Thuis. Zus & zorg organiseert “mini gezondheidsbeurzen” voor
senioren in regionale setting. Deze beurzen zijn gericht op wonen, zorg en beweging. Vitaal Thuis is benadert om hier een bijdrage aan te leveren. De eerste regionale beurs is 21 mei in Sneek. Het idee is het inrichten van een “Vitaal Thuis –
huiskamer”. Na 21 mei kijken of we kunnen en willen bijdragen bij volgende regionale gezondheidsbeurzen.
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Regionale implementaties
Inmiddels lopen er 14 implementatieprojecten in de verschillende regio’s. Deze projecten variëren van de implementatie van een groot, landelijk beeldzorgproject tot en met de ontwikkeling
van een keuzegids voor de inzet van thuiszorgtechnologie. De meeste betrokken zorgaanbieders
werken aan het herinrichten van hun aanbod van personenalarmering, veelal in combinatie met
het opschalen van beeldzorg en het kiezen en implementeren van een slimme sleuteloplossing
om veilig de woning van een cliënt binnen te gaan. Ook medicatiedispensing en leefsijlmonitoring
worden steeds vaker structureel ingezet. In al deze projecten worden de Vitaal Thuis specificaties
gebruikt om een verantwoorde, toekomstvaste en betaalbare keuze te maken uit het groeiende
aanbod. In de werkgroep implementatie worden de geleerde lessen gedeeld.
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt eind mei. Updates over de implementaties kunnen voor
eind mei aan ons gestuurd worden en zullen dan meegenomen worden in de volgende nieuwsbrief.
Maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA)
Tijdens de ronde tafel sessie die in juni zal plaatsvinden, zal een groep van opinion leaders bijeenkomen die bekend zijn met het vraagstuk en die goed op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen. Er zullen opinion leaders aanwezig zijn vanuit het bedrijfsleven, vanuit overheid/koepels en
vanuit de wetenschap. Uit de eerste verkenning komt naar voren dat er breed draagvlak is voor
de gedachte dat woningen preventief aangepast worden zodat er -op het moment dat een zorgvraag- ontstaat snel een passend zorgaanbod geïmplementeerd kan worden door diverse type
aanbieders (zorginstellingen, leveranciers van medische technologie, geneesmiddelverstrekkers
etc.). Er zijn interessante pilots op dit vlak maar opschaling lukt nog niet goed. Probleem is dat er
nu nog geen markt tot stand komt door een aantal systeembeperkingen.
Er is dus sprake van systeemfalen in de markt voor thuiszorgtechnologie. Om dit falen op te lossen zullen de hiervoor genoemde actoren in beweging moeten komen. Dit doet ieder van hen op
basis van een ‘kosten/baten’ afweging (niet louter financieel overigens). De MKBA beoogt nu voor
genoemde partijen deze kosten en baten inzichtelijk te maken op middellange termijn (5-10 jaar)
waardoor partijen overtuigd raken van het nut van investeringen nú voor opbrengsten (zowel financieel als welzijn, maatschappelijk) later. Ontwikkelingen gaan in deze periode gewoon door en
de MKBA moet dan ook anticiperen op een aantal trends. Als voorbeeld: we focussen nu op langer thuis wonen als verschuiving in de care. Nu worden ook al contouren zichtbaar van wat wel
hospital@home genoemd wordt waardoor ook delen van cure naar de thuisomgeving verplaatst
worden.
Doelstelling van expertmeeting is om na te gaan of bovenstaande redenering klopt en om te bepalen of en zo ja hoe de MKBA een geschikt instrument is om beter afwegingen te kunnen maken
en zo bij te dragen aan oplossen marktfalen.
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Website
Sinds enkele weken is de vernieuwde website van Vitaal Thuis online. Bekijk deze site op www.vitaalthuis.org. Vanuit hier willen we de website graag verder uitbouwen en blijven ontwikkelen.
Mocht u opmerkingen over of toevoegingen hebben voor op de website, laat het ons dan weten.
Heeft u interessante nieuwsitems of filmpjes die aansluiten bij Vitaal Thuis, stuur deze dan aan
Pasquelle.

VITAAL THUIS IN HET NIEUWS
Het internet der dingen komt (vitaal) thuis
Het Internet der dingen rukt op. Alle apparaten, van auto’s en koelkasten tot tandenborstels en
sensoren verbonden met elkaar en met ons via internet. De beloftes van het Internet of Things
(IoT) zijn groot, de verwachtingen hooggespannen. Zo ook op het gebied van slimme thuiszorgtechnologie. Voor inlossing van deze beloftes zijn open standaarden cruciaal. Lees meer over dit
onderwerp in de blog van Pim Ketelaar.
Expertsessie “Technologie van de toekomst” bij RIVM
Recent heeft Conchita deelgenomen aan een expertsessie ‘Technologie van de toekomst’, gehouden in het kader van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning bij het RIVM. Welke (nieuwe)
technologische ontwikkelingen zijn (mogelijk) betekenisvol voor de volksgezondheid van de toekomst? Alle genodigden werd gevraagd om de volgens hen belangrijkste technologische ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de volksgezondheid op te schrijven en vervolgens deze te
benoemen en toe te lichten. Conchita heeft de ontwikkeling van het Internet of Things en consumentenproducten toegelicht. Technologie zal verschuiven naar de thuissituatie, waardoor de
burger thuis over alle informatie, data en middelen gaat beschikken. Dit zal een grote impact op
de inkoop van diensten hebben: meer op basis van behoefte en data, niet zozeer op infrastructuur. Data is het kernwoord. Er bestaat een regio in Nederland waar basistechnologie in woningen wordt geïnstalleerd. Op deze manier is thuis zo nodig zelfs een soort ziekenhuis-situatie te
creëren. Patiënten kunnen via platforms contact houden en hebben zelf alle data ter beschikking.
De formele zorg gaat zich aanpassen aan de informele zorg. De mensen krijgen zelf de regie, de
zorg overkomt ze niet meer en het individu kan betere keuzes maken. Deze ontwikkeling verhoogt de zelfstandigheid en gezondheid van mensen en levert een hele andere organisatie van
de zorg op. Het ziekenhuis als gebouw krijgt minder betekenis. Dit is een ontwikkeling met hoge
impact die met grote zekerheid zal plaatsvinden. Tijdspanne: 10 jaar.
Computable Awards
Ondanks een wervelende pitch is Vitaal Thuis helaas niet doorgedrongen tot de finale van de
Computable Awards. Desalniettemin was het een erg leuke middag en zijn wij nog steeds erg
trots op het feit dat we met Vitaal Thuis genomineerd waren voor de Award in de categorie Zorg.
Een reactie kunnen jullie teruglezen in dit artikel.
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VITAAL THUIS 2.0 EN 3.0
Vitaal Thuis 2.0
In 2013 is het Vitaal Thuis programma zoals wij dat nu kennen geïnitieerd; samen werken aan
langer thuis wonen door de inzet van thuiszorgtechnologie. Vitaal Thuis loopt in de huidige scope
(met de focus op thuiszorgtechnologie) tot eind 2016. In Vitaal Thuis 2.0 gaan we de focus verbreden naar hospital at home toepassingen, telemonitoring, smart sensoring en eerstelijnszorg
thuis. Ook steeds meer ziekenhuizen richten zich op ziekenhuiszorg thuis. Een goed voorbeeld is
de strategie van Isala (Zwolle), waarbij zij inzetten op het virtuele ziekenhuis. Tevens zijn de ontwikkelingen rondom thuisdialyse hiervoor interessant.
Vitaal Thuis 3.0
Met Vitaal Thuis 3.0 gaan we gaan samenwerken op de thema’s gebouwde omgeving, inrichting
van wijk en smart cities. Kortom: hierbij willen we alle aspecten die te maken hebben met langer
en zoveel mogelijk thuis wonen meenemen.
Van 1 tot en met 4 juni vindt in Groningen het congres Building the Future of Health plaats. Tijdens een “informal” met vertegenwoordigers uit de zorg, de bouw, zorgfinanciering, overheid, zal
een aftrap gegeven worden voor een grootschalig implementatie project binnen de scope en met
de kenmerken van Vitaal Thuis 3.0.
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