NIEUWSBRIEF MAART 2016
Bijgaand ontvangt u de nieuwsbrief van Vitaal Thuis. Wij willen u hiermee kort informeren over
de laatste stand van zaken.
Onze gezamenlijke Vitaal Thuis doelstellingen voor 2016 krijgen een steeds concretere invulling
in de werkgroepen. Hier wordt met enthousiasme samengewerkt aan de verschillende onderwerpen. Tevens merken we dat Vitaal Thuis een bekend begrip is geworden op het gebied van thuiszorgtechnologie. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn!
Agenda


De eerstvolgende coalitiebijeenkomst is op 21 april. Op deze dag komen alle werkgroepen bij elkaar. In de ruime middagpauze zullen de werkgroepen terugkoppeling geven aan elkaar. Deze bijeenkomst kan plaatsvinden bij VitaValley in Ede, maar het lijkt ons
voor de afwisseling leuk om in een andere inspirerende omgeving samen te komen. Dus
de vraag is wie deze bijeenkomst wil hosten? We verwachten zo’n 50 – 60 mensen tijdens de dag die van 10.00 – 16.00 uur duurt. Graag hierover een berichtje aan Pasquelle.

Werkgroepen


Projectgroep
Op 16 maart is de projectgroep bijeen gekomen.
We hebben hier gesproken over;
o

De grootte van de coalitie en de hoeveelheid partners. Steeds meer partners dienen zich aan. Er is afgesproken dat we, om een juiste balans in de coalitie te houden, graag nog een aantal leveranciers van thuiszorg technologie producten zouden willen aanhaken en tevens nog andere zorgorganisaties.

o

MKBA: 25 mei is een ronde tafel sessie gepland waarbij met een groep van ongeveer 15 partners besloten zal worden hoe de MKBA concreet ingevuld kan worden. Zie ook hieronder.

o

De voortgang van de werkgroepen en regionale implementaties. Hieronder kunt u
daar meer over lezen.

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


Werkgroep opleiding
Er wordt gewerkt aan het opzetten van een implementatie leidraad voor zorginstellingen
ten behoeve van het verbeteren van de digivaardigheden voor de zorgverleners in de
wijk. Tevens wordt een structuur opgezet om de kennisdeling tussen de ontwikkeling van
curricula bij MBO-, HBO- en universitaire opleidingen te koppelen aan de praktijk van de
zorg.



Werkgroep inkoop en financiering
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Op 3 maart is deze werkgroep bijeengeweest om in een werksessie te brainstormen over
mogelijke scenario’s voor financiering van thuiszorgtechnologie. Hierbij lag de focus op
financiering vanuit de Zvw, In een interactieve sessie zijn we tot vijf mogelijke scenario’s
gekomen. Hierover wordt nu in gezamenlijk verband een notitie opgesteld. Het doel van
deze notitie is dat hierover door VWS en NZa beleidsregels en regelgeving worden geformuleerd voor 2017 over de structurele financiering van thuiszorgtechnologie, met gezonde prikkels voor alle stakeholders, zodat zorgverzekeraars en gemeenten hierop hun
inkoopbeleid kunnen inrichten. De notitie wordt zo opgesteld dat ook toekomstige,
nieuwe thuiszorgtechnologie toepassingen met bewezen toegevoegde waarde hierbij gefinancierd kunnen worden en met een breder perspectief naar ook de Wlz en Wmo. Er is
aangehaakt bij bestaande onderzoeken van Gupta en ECP.


Werkgroep certificering & specificatie
Om te komen tot een volgende set van inkoopspecificaties met een verbreding en verdieping van de (niet-)functionele eisen zal een subwerkgroep bijeenkomen. Zij zullen voor de
zomer komen met versie 3.0 en na de zomer werken aan een versie 4.0.
Vilans heeft een reality check uitgevoerd op het bestaande aanbod van alarmering en
alarmopvolging. Dit onderzoek wordt nu voorbereid op publicatie en zal daarna met jullie
gedeeld worden.
KIEN heeft een opleverprotocol voor internet in woningen opgesteld. Op 20 april wordt in
een breder comité dit opleverprotocol besproken en getoetst om vervolgens tot een aangescherpte versie te komen. Graag brengt KIEN het opleverprotocol vervolgens in bij de
NEN om daar als landelijke richtlijn op te laten nemen.



Werkgroep keuzegids
Er zijn goede stappen gemaakt om de verschillende initiatieven van “Keuzegidsen” die landelijk bestaan in kaart te brengen. Het idee is om de Hulpmiddelenwijzer.nl van Vilans te
gaan inzetten als landelijk platform in de vorm van een “startpagina” voor burgers om
langer zelfstandig thuis te wonen. Vanuit deze startpagina zal doorverwezen worden naar
de verschillende marktpartijen die een keuzegids aanbieden. Windesheim heeft een
RAAK-subsidie ontvangen voor het maken van een keuzegids voor zorgverleners en zal de
kennis op dat vlak inbrengen.

Regionale implementaties
Inmiddels lopen er 15 implementatieprojecten in de verschillende regio’s. Deze projecten varieren 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
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gebruikt om een verantwoorde, toekomstvaste en betaalbare keuze te maken uit het groeiende
aanbod. In de werkgroep implementatie worden de geleerde lessen gedeeld.
Een paar specifieke nieuwtjes willen we hier graag delen;


Regio Utrecht: Hier wordt op twee fronten gewerkt aan het starten van een regionaal Vitaal Thuis project. Enerzijds wordt er aangehaakt bij regionale initiatieven voor het realiseren van levensbestendige woningen. Vitaal Thuis wordt daar als een mooie kapstok
voor gezien. Anderzijds werken we met de EBU aan een publiek-private samenwerking
om een proeftuin te starten in de regio Utrecht voor Vitaal Thuis-woningen.



Regio Breda: We zijn samen met CZ in overleg met de Taskforce Zelfredzaamheid Breda –
een publiek private samenwerking in de regio Breda - voor aansluiting met Vitaal Thuis.



Regio Parkstad: In de regio Parkstad / Zuid-Limburg is de oriëntatie en inventarisatie fase
door kwartiermaker André Hintzen afgerond.
Eén van de initiatieven die hieruit naar voren is gekomen is de intentieverklaring ‘Transformatie in het sociale domein Zuid Limburg’. Hierin spreken de provincie, gemeentes,
zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, kennisinstituten, woningcorporaties en samenwerkingsverbanden informele zorg hun intentie uit om samenwerking op
het terrein van de niet concurrentiele welzijn- en zorginfrastructuur/eHealth in Zuid Limburg voor de transformatieperiode 2015-2020 te intensiveren en in goed overleg met andere samenwerkingspartners verder vorm en inhoud te geven. Onder niet concurrentiele
welzijn- en zorginfrastructuur/eHealth worden onder meer verstaan domotica toepassingen (zoals alarmering, elektronische sloten, digitale instrumenten e.d.). Dit sluit goed aan
bij de doelstellingen en huidige focus van Vitaal Thuis. De implementatie van Vitaal Thuis
in deze regio zal daarom in samenwerking met CZ hierop worden aangehaakt.



Regio Noord Nederland: In samenwerking met het UMCG, de HANNN en de Healthy Life
Alliance wordt een sessie op het Congres “Building the future of health” voorbereid,
waarin Vitaal Thuis in combinatie met het smart city-concept een prominente plek zullen
krijgen. Iedereen die is geïnteresseerd om hieraan bij te dragen, graag even een berichtje
naar Pim Ketelaar.

Maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA)
Met een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) willen we inzichtelijk krijgen waar de
maatschappelijke kosten en baten van thuiszorgtechnologie liggen. En wat er nodig is om tot een,
voor alle partijen, gezonde businesscase te komen voor de implementatie en exploitatie van
thuiszorgtechnologie. VitaValley en KIEN hebben namens het Vitaal Thuis project prof. Marc Vermeulen, verbonden aan TIAS, gevraagd om een haalbaarheidsstudie naar de maatschappelijke
businesscase voor Vitaal Thuis te maken. Dit wordt nu vervolgd met een Ronde Tafel met zo’n 15
stakeholders op 25 mei 2016 bij TIAS. Op basis van de opbrengst hiervan zal een vervolg worden
gegeven. VitaValley heeft Implementation IQ gevraagd om een eerste analyse te maken van de
stakeholders, belangen en implementatie ervaringen. Dit zal gebruikt worden als input voor 25
mei.
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Computable Awards

Vitaal Thuis is genomineerd voor de Computable Award 2016. Hiermee behoort Vitaal Thuis tot de
top 10 ICT projecten in de zorg. A.s. vrijdagmiddag zal Conchita Vitaal Thuis pitchen voor een gerenommeerde jury. Fingers crossed voor een fantastische afloop.

Vitaal Thuis 2.0 en 3.0
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 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 en zoveel mogelijk thuis wonen meenemen.
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