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NIEUWSBRIEF JANUARI 2016 
  
Bijgaand ontvangt u de nieuwsbrief van Vitaal Thuis. Wij willen u hiermee kort informeren van de 

laatste stand van zaken. 

 

Vol enthousiasme zijn we in 2016 gestart met de bijeenkomsten van 2 werkgroepen en de pro-

jectgroep. Ook is per 1 januari Pasquelle van der Jagt gestart ter aanvulling van het Vitaal Thuis 

team. Zij werkt bij Vital Innovators als medior health innovator, heeft Technische Geneeskunde 

gestudeerd aan de Universiteit Twente en heeft de afgelopen 4,5 jaar bij Siemens gewerkt. 

 

Agenda 

 Alle bijeenkomsten van de werkgroepen en van de gehele coalitie voor 2016 zijn inmid-

dels ingepland. U ontvangt nog een e-mail met het jaarschema van de meetings en van 

alle deelnemers. 

 De eerstvolgende coalitiebijeenkomst is op 21 april. Daar zullen de werkgroepen een te-

rugkoppeling aan elkaar geven. U ontvangt de agenda van deze bijeenkomst in februari. 

 

Werkgroepen 

 Projectgroep 

Woensdag 13 januari is de projectgroep met frisse energie bijeen gekomen. De volgende 

onderwerpen zijn besproken: 1) KIEN werkt hard aan het vaststellen van het Opleverpro-

tocol voor internet in de woningen om de kwaliteit van het internet in de woningen – ge-

schikt voor Vitaal Thuis toepassingen – te borgen; 2) Daarnaast wordt er in de aankomen-

de periode content aangeleverd zodat de website www.vitaalthuis.org online kan gaan. 

Zo zal vanuit ActiZ een korte video bij Beweging 3.0 opgenomen worden. De Inkoopspeci-

ficaties zijn gereviewed en Vilans heeft de haalbaarheid hiervan uitgebreid getoetst; 3) De 

opzet voor de MKBA is vastgesteld en zal nu verder uitgewerkt worden; 4) In de regio’s 

wordt hard gewerkt aan de eerste stappen voor de implementatie. Erg leuk om hierover 

te vernoemen is dat er een zeer vruchtbaar en inspirerend heeft gesprek plaatsgevonden 

tussen VitaValley en de Economic Board Utrecht (EBU) om de regio Utrecht aan te haken.  

 Werkgroep opleiding 

De tweede bijeenkomst heeft op 14 januari plaatsgevonden. Hierin zijn de deliverables 

gedefinieerd, is de scope bepaald en is in grote lijnen de planning afgestemd. In de kick-

of bijeenkomst is vastgesteld dat de digivaardigheden zoals vastgesteld door ECP als uit-

gangspunt gebruikt worden. De eerste deliverable van de werkgroep Opleiding is een ba-

sisset aan richtlijnen die in de praktijk gebruikt kan worden door opleiders,  zorginstellin-

gen, Wmo-consulenten en comfortinstallateurs op zowel MBO, HBO als universitair ni-

veau (huisartsenopleidingen) en door andere ‘beroepsgroepen’. De focus zal dit jaar lig-

gen op MBO en HBO, zowel opleiding als bijscholing en in de 1e en 2e lijn. De tweede de-

liverable is een implementatieleidraad met best practices waarmee organisaties direct 

aan de slag kunnen. De activiteiten zijn: 1) inventariseren (rondje langs de velden om ba-

sisset vorm te geven), 2) in lijn brengen (basisset vaststellen), 3) vaststellen (congres voor 

afstemming van basisset en formuleren eventuele vervolgstappen) en 4) opstellen hand-

http://www.vitaalthuis.org/
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vatten voor implementatie in een implementatieleidraad. De trekkers van deze werk-

groep zijn Kitty de Jong van Evean en Conchita Hofstede. 

 Werkgroep inkoop en financiering 

De werkgroep is 14 januari voor de tweede maal bijeen geweest, waarin de doelen en de-

liverables voor 2016 zijn vastgesteld. Dit zijn: 1) de opname van (financiering van) thuis-

zorgtechnologie in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars en gemeenten, door het for-

muleren van een eenduidige en heldere omschrijving, voor zowel inkoopbeleid als be-

leidsregels voor 2017, waaruit blijkt wat er ten aanzien van thuistechnologie kan worden 

afgesproken bij het inkoopproces; 2) het stimuleren van investeringen in thuiszorgtech-

nologie door consumenten / patiënten zelf door het formuleren van heldere boodschap-

pen voor een publiekscampagne om de voordelen van thuiszorgtechnologie breed onder 

de aandacht te brengen; 3) het ontwikkelen van een doorkijk naar een duurzaam finan-

cieringsmodel, waarbij aangehaakt wordt bij de MKBA. De trekkers van deze werkgroep 

zijn Menno Jansen van CZ en Pim Ketelaar. 

 Werkgroep certificering & specificatie 

Komt 25 februari bijeen. De trekkers van deze werkgroep zijn André Nederlof van Kiwa en 

Pim Ketelaar. 

 Werkgroep keuzegids 

Komt 19 januari bijeen. De trekkers van deze werkgroep zijn Arjan in ’t Veld van 

Livesafe/Bureauvijftig en Conchita Hofstede. 

 Werkgroep implementatie 

Komt 21 januari bijeen. De trekker van deze werkgroep is Pim Ketelaar. 

 Werkgroep communicatie 

Komt 17 maart bijeen. De trekker van deze werkgroep is Conchita Hofstede. 

Eind 2015 is de publicatie ”Zorgdomotica in de praktijk –Ervaringen van zorgorganisatie 

Norschoten” uitgebreid in de (vak)pers geweest. Het lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg 

van Windesheim heeft bij Norschoten in Barneveld onderzoek gedaan naar de implemen-

tatie van een nieuwe toepassing van personenalarmering met camera’s inclusief een 

spreekluister verbinding. Een goed voorbeeld van hoe Vitaal Thuis bijdraagt aan kennis-

deling, implementatie en opschaling. 

 

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 gel-

den binnen te halen. 

 

Regio’s 

 Regio Utrecht 

Met de  Economic Board Utrecht (EBU) hebben we gesproken over het de ambities van de 

regio met betrekking tot levensloop bestendig wonen en Healthy Urban Living: een ge-

zonde en duurzame leefomgeving in stedelijk gebied. Om deze ambities te realiseren 

gaan we samen met de EBU een plan van aanpak schrijven om de regio aan te haken op 

Vitaal Thuis. 

http://vitavalley.nl/items/zorgdomotica-in-de-praktijk/
http://vitavalley.nl/items/zorgdomotica-in-de-praktijk/
http://www.economicboardutrecht.nl/wzz
http://www.economicboardutrecht.nl/kchul
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 Regio Eindhoven 

Met de regio Eindhoven zijn we aan het  verkennen om het Brainport Healthy Living Lab 

op Vitaal Thuis aan te haken. 

 Regio Parkstad / Zuid-Limburg 

In de regio Parkstad / Zuid-Limburg is de eerste inventarisatie fase afgerond en verken-

nen we nu samen met CZ de vervolgstappen. 

 Regio Noord-Holland Noord 

De regio Noord-Holland komt in een stroomversnelling door initiatieven bij onder andere 

de gemeente Hoorn, Alkmaar en vanuit de provincie in samenwerking met een aantal 

zorginstellingen en installateurs om met een keuzewijzer voor thuiszorgtechnologie con-

creet invulling te geven aan de intentieovereenkomst om langer zelfstandig thuis wonen 

mogelijk te maken. 

 

Maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) 

In 2016 zal een MKBA opgesteld worden. Vitaal Thuis doet dit in samenwerking met TIAS. De op-

zet voor het plan is gemaakt door Marc Vermeulen en wordt binnenkort voorgelegd aan de pro-

jectgroep. Zodra dit plan met aanpak en budget is goedgekeurd, zal de kick-of plaatsvinden in het 

voorjaar. 

 

Vitaal Thuis 2.0 

Vitaal Thuis 1.0 heeft een doorlooptijd tot eind 2016. Dan moeten de doelstellingen zoals nu ge-

formuleerd gerealiseerd zijn. Pim, Conchita en Pasquelle zullen in februari een ‘vinklijst’ maken 

om gedurende het jaar de gehaalde doelstellingen te kunnen bijhouden en delen middels de 

website. 

De focus van Vitaal Thuis 2.0 zal liggen op hospital@home. Deze fase starten we in 2016 op. In 

maart organiseren we een brainstormsessie om de eerste contouren van doelstelling(en) en sco-

pe vast te stellen. 

 

Samenwerking met ECP 

Uit gesprekken met ECP blijkt dat een aantal van hun activiteiten de doelstellingen en activiteiten 

van Vitaal Thuis aanvullen en soms wellicht overlappen. Er is in de stuurgroep besloten om het 

platform van langdurige zorg met ICT van ECP als adviesraad van Vitaal Thuis aan te stellen. Tij-

dens de volgende projectgroep op 10 februari is Daniël Tijink aanwezig om te bespreken hoe we 

gaan samenwerken. Op het gebied van opleiding wordt geïnventariseerd hoe we de werkgroe-

pen opleiding van ECP en Vitaal Thuis aan elkaar kunnen koppelen of zelfs samenvoegen.  

http://www.actiz.nl/nieuwsberichten/website/nieuws/2015/uniek-initiatief-in-noord-holland-maakt-langer-zelfstandig-thuis-wonen-mogelijk
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