NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016
Bijgaand ontvangt u de nieuwsbrief van Vitaal Thuis. Wij willen u hiermee kort informeren over
de laatste stand van zaken.
Vol enthousiasme zijn we in 2016 gestart, de werkgroepen Opleidingen, Keuzegids, Specificatie &
Certificering en Inkoop & Financiering zijn aan de slag met het realiseren van de geformuleerde
doelstellingen en we hebben op de Gezondheidsbeurs een aftrap gegeven van het Vitaal Thuis
Gebruikerspanel. Er lopen nu Vitaal Thuis implementaties in 10 regio’s. In de regio’s Utrecht,
Breda en Eindhoven verkennen we de aansluiting met bestaande initiatieven. We zien dat Vitaal
Thuis zo tot steeds meer samenwerking leidt en zo de grootschalige implementatie van betaalbare thuiszorgtechnologie aanjaagt.
Agenda


Alle bijeenkomsten van de werkgroepen en van de gehele coalitie voor 2016 zijn ingepland. U heeft hiervoor 3 februari jl. het jaarschema van de meetings en van alle deelnemers ontvangen.



De eerstvolgende coalitiebijeenkomst is op 21 april. Op deze dag komen alle werkgroepen bij elkaar in Ede. In de ruime middagpauze zullen de werkgroepen terugkoppeling geven aan elkaar.

Werkgroepen


Projectgroep
Op 10 februari is de projectgroep bijeen gekomen. Daniël Tijink was hier namens ECP bij
aanwezig om nadere samenwerking te bespreken. Het platform Langdurige Zorg met ICT
is tevens de adviesraad van Vitaal Thuis. Concreet zullen we de samenwerking op het gebied van digivaardigheden, scenario’s beeldschermzorg en de maatschappelijke kosten
baten analyse (MKBA) intensiveren.
Rondom beeldschermzorg zijn drie scenario’s ontwikkeld en hierbij zijn alle pro’s en con’s
uitgedacht en hoe in een dergelijk scenario te handelen; zeer relevant voor Vitaal Thuis.
Daarnaast zijn de volgende onderwerpen zijn besproken:
1) KIEN werkt aan het vaststellen van het Opleverprotocol voor internet in de woningen
om de kwaliteit van het internet in de woningen – geschikt voor Vitaal Thuis toepassingen
– te borgen. Dit zal in concept in de volgende bijeenkomst van de werkgroep Specificatie
& Certificering worden ingebracht.
2) Vilans heeft een ‘reality check’ op de Vitaal Thuis inkoopspecificaties gedaan. Deze review is een nuttige bijdrage aan de Vitaal Thuis inkoopspecificaties door inzicht te verschaffen in de haalbaarheid en realiteitsgehalte van de specificaties. Bij het opstellen van
de volgende versie van de Vitaal Thuis inkoopspecificaties (V3.0) gaan we de bevindingen
meenemen. Op 25 februari is de werkgroep Specificatie en Certificering bijeen gekomen
om dit te bespreken.
3) Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Zie hieronder.
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Werkgroep opleiding
De derde bijeenkomst heeft op 11 februari plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is
Karin Alfenaar van HU uitgenodigd om toe te lichten welke activiteiten reeds plaatsvinden
op het gebied van nieuwe curricula. Conclusie is dat er veel beweegt, maar dat het langzaam gaat en slechts op één niveau plaatsvindt.
Ook Daniël Tijink van ECP was aanwezig om toe te lichten wat zij doen op het gebied van
digivaardigheden in de samenleving. Conclusie is dat in de werkgroep van ECP veel werk
is gedaan op het gebied van visievorming en publiekscampagnes.
De werkgroep is in 2 groepen verdeeld: één groep van zorgverleners die op basis van de
reeds aanwezige informatie een implementatieleidraad maakt voor zorginstellingen waar
men direct mee aan de slag kan; ééngroep die borgt dat we alle informatie van buiten op
een goede manier benutten en dat we aangehaakt raken bij externe werkgroepen om
onze activiteiten onder de aandacht te brengen en de kennis verspreiden bij de andere
stakeholders zoals installateurs.
Verder zijn we erg blij met de toekenning van de SIA-Raak (Publiek) subsidie voor het project e-Health in de Wijk van Windesheim. In dit project wordt onderzocht wordt onderzocht hoe wijkverpleegkundigen in staat kunnen worden gesteld om autonoom en doelmatig, op basis van klinisch redeneren, eHealth-gebaseerde zorg (waaronder thuiszorgtechnologie) voor te schrijven en in te zetten bij hun cliënten. In het project is de verbinding met Vitaal Thuis gelegd om zo veel mogelijk kennis te delen.



Werkgroep inkoop en financiering
Om te komen tot de opname van financiering van thuiszorgtechnologie in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars en gemeenten, komt deze werkgroep op 3 maart bijeen om
een notitie op te stellen, specifiek ten aanzien van de toepassing van eHealth in de wijkverpleging. Het doel van deze notitie is dat deze wordt overgenomen door Nza en VWS en
er zo in de beleidsregels, van 2017 een uitspraak gedaan wordt over de structurele financiering van thuiszorgtechnologie, met gezonde prikkels voor alle stakeholders, zodat
zorgverzekeraars en gemeenten hierop hun inkoopbeleid kunnen inrichten.



Werkgroep certificering & specificatie
Op 25 februari is deze werkgroep bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomst zijn de beoogde resultaten voor eind 2016 bepaald. Dit zijn:
1) Een herziening van de Vitaal Thuis inkoopspecificaties (v3.0 en v4.0) met hierin een verbreding naar passieve alarmering, leefstijlmonitoring en telemonitoring.
In augustus 2015 is v2.4 van de specificaties opgeleverd, hierop wordt voortgebouwd. We
zullen hierbij ook verschillende risicoklasses introduceren: niet elke toepassing behoeft te
voldoen aan dezelfde eisen met betrekking tot bijvoorbeeld veiligheid en beschikbaarheid.
2) Een ingericht proces van certificering voor thuiszorgtechnologie. Hierbij hanteren we
een pragmatische aanpak en maken we zoveel mogelijk gebruik van wat er al is op het
gebied van alarmering (bijvoorbeeld het ketenkeurmerk van WDTM) en eHealth.
3) Een reality check van bestaand aanbod van leveranciers op Vitaal Thuis specificaties.
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Voor alarmering en alarmopvolging is dit door Vilans uitgevoerd.
4) Een opleverprotocol voor internet in woningen (KIEN trekt dit).


Werkgroep keuzegids
Dinsdag 16 februari jl. kwam de werkgroep voor de derde maal bijeen. Besloten is een
scheiding te maken tussen de marktpartijen die keuzegidsen aanbieden en daarbij hun
eigen verdienmodel te hebben en een landelijke doorverwijsfunctie, die vanuit de publieke taak vorm zou moeten krijgen en vanuit publieke gelden gefinancierd moet worden.
Vilans heeft vanuit VWS opdracht gekregen de keuzemiddelengids aan te vullen vanuit
het perspectief van de burger en krijgt daarvoor financiering van VWS. Tot nu toe was de
keuzemiddelengids alleen gericht op de zorgverlener/wijkverpleegkundige.
De financiering vanuit VWS is niet voldoende om alles goed te vullen, dus Vilans heeft besloten door te verwijzen naar marktpartijen voor details en plek waar middelen aangeschaft kunnen worden.
We hebben geconstateerd in de werkgroep dat er maar ruimte is voor één landelijk
‘meta-platform’. Vanuit NPCF is er ook een initiatief: zorgkaartnederland.nl. Daarnaast is
er nog een hulpmiddelenwijzer. Idealiter worden deze initiatieven samengevoegd. Dit
wordt één van de actiepunten van de werkgroep. Daarnaast zal de werkgroep onderzoeken wie dit zou moeten betalen: VWS en/of gemeenten.
Vanuit de landelijke doorverwijsfunctie wordt via één landelijk platform een overzicht gegeven van de mogelijkheden per vraag van een burger of zorgverlener. Bij de doorverwijzing zal transparant gemaakt worden hoeveel van het totale aanbod door een marktpartij
wordt aangeboden en wat het business model is. Met die informatie kan een burger of
zorgverlener zelf kiezen via welke keuzegids hij/zij gaat zoeken. Een andere activiteit van
de werkgroep is vaststellen welke criteria opgesteld moeten worden op basis waarvan het
landelijke platform doorverwijst.
Een parallel traject is het vaststellen waar een Vitaal Thuis keuzewijzer aan moet voldoen.
Dit geldt voor de marktpartijen waar het landelijke platform naar door verwijst.



Werkgroep implementatie
Op 21 januari is deze werkgroep bijeen geweest. Het is duidelijk dat in de verschillende
regio’s hard gewerkt wordt aan de implementatie van thuiszorgtechnologie. Elke regio
werkt op haar eigen manier aan de inzet van thuiszorgtechnologie, met die producten die
voor haar eindgebruikers gewenst zijn. Onderling worden deze implementaties besproken en geleerde lessen worden gedeeld.



Werkgroep communicatie
Komt 17 maart bijeen.
We leggen de laatste hand aan de content van de vernieuwde website www.vitaalthuis.org. Er is filmmateriaal aangeleverd voor de Nationale Gezondheidsbeurs en dat
zullen we ook op de website plaatsten. Ook het filmpje wat is gemaakt op de Nationale
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Gezondheidsbeurs zal daar een plek krijgen. Mochten Vitaal Thuis partners nog beeldmateriaal hebben, dan ontvangen wij dat graag.
Nieuwe partners
WDTM
Samen met het WDTM bestuur verkennen we de verdere samenwerking met WDTM. WDTM is de
branche organisatie waarin zorgaanbieders, zorgcentrales, leveranciers, installateurs, woningcorporaties en adviseurs samenwerken om het gebruik en de inzet van woonzorgtechnologie te bevorderen en de kwaliteit in de keten te verbeteren en te borgen. Deze samenwerking is van belang om vraag en aanbod nog beter bij elkaar te brengen. Tevens willen wij het WDTM ketenkeurmerk verbinden met Vitaal Thuis certificering. WDTM is dan ook betrokken bij de werkgroep specificatie & certificering.
KPN
KPN heeft besloten om als projectpartner deel te gaan nemen aan Vitaal Thuis. Nadere invulling
wordt verkend, maar nemen in ieder geval deel aan de werkgroep specificatie & certificering.
Uneto-VNI
Uneto-VNI heeft besloten deel te nemen aan Vitaal Thuis. UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Zij zijn binnen Vitaal Thuis met
name betrokken bij de werkgroep opleiding om de digivaardigheden van de installatiesector op
niveau te krijgen.
Financiering
Pim en Conchita hebben een projectbegroting gemaakt voor 2016. Als we voldoende vaart willen
maken, is nog extra budget nodig. Samen met Pasquelle wordt een plan opgesteld om extra gelden binnen te halen.
Maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA)
De verkenning voor een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) wordt vervolgd met een
eerste ronde tafel in april met de key stakeholders om hier commitment en financiering voor het
vervolg op te halen. Op basis hiervan volgt een go / no go voor het vervolg.
Gebruikerspanel
Om de eindgebruiker van Vitaal Thuis gecertificeerde thuiszorgtechnologie te betrekken bij ons
programma is het idee ontstaan om een zogenaamd Gebruikerspanel op te richten. Door de
snelle reacties, toezeggingen en hulp van 16 van onze partners konden wij deelnemen aan de Nationale Gezondheidsbeurs die half februari heeft plaatsgevonden. Daar hebben wij 12 mensen
bereid gevonden deel te nemen aan ons Gebruikerspanel. Tevens heeft een aantal organisaties
aangegeven de vraag te willen uitzetten in hun achterban. We hopen hiermee op minimaal 20
deelnemers te komen waarmee we naar ons idee een mooi Gebruikerspanel kunnen samenstellen.
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Het Gebruikerspanel willen we regelmatig (maximaal één keer per drie maanden) (online) benaderen om onze ideeën te klankborden en om hun input te vragen door middel van vragenlijsten.
Waar mogelijk en zinvol kunnen enkele bewoners/mantelzorgers aansluiten bij onze bijeenkomsten.
Vitaal Thuis 2.0 en verder
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 willen we de focus verbreden naar hospital at home toepassingen, telemonitoring, smart sensoring en eerstelijnszorg
thuis. Met Vitaal Thuis 3.0 willen 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 thuis wonen meenemen.
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