NIEUWSBRIEF MEI - JUNI 2016
Op 21 april 2016 heeft er een vruchtbare coalitiebijeenkomst plaatsgevonden waarna de verschillende werkgroepen uiteen gegaan zijn. Zij werken verder aan de afgesproken deliverables, zodat
we gezamenlijk de gestelde doelen voor 2016 behalen. We zijn nu halverwege het jaar en de eerste concrete resultaten zijn zichtbaar. Daarover vertellen we u meer in deze nieuwsbrief.
De meest recente samenvatting en presentatie (inclusief het overzicht van alle partners en de feiten en cijfers) van Vitaal Thuis staan online op Basecamp.
Een overzicht van de artikelen in deze nieuwsbrief vindt u hieronder. Klik op één van de items om
het volledige artikel te lezen.
Veel leesplezier,
Komende bijeenkomsten


De afsluitende coalitiebijeenkomst is op 8 december.



6 oktober: Bijeenkomst werkgroep implementatie



13 oktober: Bijeenkomst werkgroepen Inkoop & Financiering, Specificatie & Certificatie,
Digivaardigheden in de Zorg en Keuzegids



13 juli: Bijeenkomst projectgroep



September (nader te bepalen): ronde tafel sessie MKBA



14 juli: Bijeenkomst stuurgroep
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Langer zelfstandig thuiswonen door Utrechts-Taiwanese samenwerking



Onderzoek inkoopspecificaties van Vitaal Thuis

Vitaal Thuis 2.0 en 3.0


Vitaal Thuis 2.0



Vitaal Thuis 3.0
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Werkgroepen


Werkgroep keuzegids

Naar aanleiding van een constructieve bijeenkomst op 21 april, had deze werkgroep een extra werksessie ingepland in mei om samen na te denken over hoe de verschillende keuzegids
initiatieven kunnen gaan samenwerken om te komen tot onafhankelijke en volledige informatie voor de professional en consument, zodat een bewuste keuze gemaakt kan worden over
inzet en vergoeding van de juiste thuiszorgtechnologie. De opzet is verder uitgewerkt en besproken in de bijeenkomst van 23 juni, zodat een gezamenlijk gedragen initiatief van publieke
en private organisaties kan ontstaan. Leuk om te noemen is dat recent de kick-off van het
project van Windesheim over EHealth in de wijk heeft plaatsgevonden.
Deliverables 2016:
o

Een basis infrastructuur (Hulpmiddelenwijzer.nl van Vilans) met onafhankelijke informatie die naar onafhankelijke keuzegids-verzamelwebsites doorlinkt en waar keuzegidsen naar kunnen verwijzen.

o

Het opleveren van een set criteria op basis waarvan publieke en private organisaties
kunnen samenwerken om te komen tot onafhankelijke en volledige informatie voor
de professional en consument, zodat een bewuste keuze gemaakt kan worden over
inzet en vergoeding van de juiste thuiszorgtechnologie.

o

Het formuleren van boodschappen voor een publiekscampagne met als doel simpele
en eenduidige informatie verstrekken waar de keuzegids en / of informatie te vinden
is (de basis infrastructuur).



Werkgroep Digivaardigheden in de Zorg
Momenteel werkt deze werkgroep verder aan het opzetten van een implementatieleidraad. Met deze leidraad krijgen organisaties aangereikt hoe ze het opleiden van hun personeel met betrekking tot digivaardigheden kunnen organiseren en hoe ze dit kunnen borgen in hun organisatie. Tevens verzorgt een deel van de werkgroep de link met
opleidingsinstituten, waarmee zij verdere input verzorgen voor de implementatieleidraad.
Vanuit de werkgroep is een koppeling met de Werkgroep Digivaardigheden van ECP. Samen met de deze werkgroep is een workshop gegeven over digivaardigheden tijdens de
EHealth week. Leuk om te noemen is dat dit vervolg zal krijgen tijdens het evenement dat
georganiseerd zal worden door VWS met als doel om de burger en professional verder te
informeren over EHealth.
Deliverables 2016:
o

Een implementatieleidraad voor zorginstellingen om Digivaardigheden in de organisatie te vergroten
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Werkgroep inkoop & financiering
We werken in deze werkgroep aan de structurele financiering van thuiszorgtechnologie. 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.
Deliverables 2016:
o

Een eenduidige en heldere omschrijving in zowel het inkoopbeleid als beleidsregels
verpleging & verzorging (Zvw en Wlz), waaruit blijkt wat er ten aanzien van thuistechnologie kan worden afgesproken bij het inkoopproces.

o

Een eenduidige en heldere omschrijving in zowel het inkoopbeleid als beleidsregels
huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (Zvw), waaruit blijkt wat er ten aanzien van
thuistechnologie kan worden afgesproken bij het inkoopproces. Hierbij zal aangehaakt worden op het Zelfzorg Ondersteund programma.

o

Een eenduidige en heldere omschrijving voor gemeenten m.b.t. de Wmo waaruit
blijkt wat er ten aanzien van thuistechnologie kan worden afgesproken bij het inkoopproces.

o

Heldere geformuleerde boodschappen voor een publiekscampagne om de voordelen
van thuiszorgtechnologie breed onder de aandacht te brengen.



Werkgroep certificering & specificatie
Het definitief maken van versie 3.0 van de Vitaal Thuis Inkoopspecificaties is in volle gang.
De laatste input zal deze week opgehaald worden, waarna het document klaargemaakt
wordt voor publicatie. 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.
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.
KIEN heeft het initiatief genomen voor een opleverprotocol voor internet in woningen.
Voor Vitaal Thuis oplossingen is de kwaliteit en beschikbaarheid van internet in woningen
van groot belang. Prachtig nieuws om te vernoemen is dat er commitment is gegevens
door aangesloten partners om via NEN het opleverprotocol in een NTA (Nederlands Technische Afspraak) vast te leggen.
Deliverables 2016:
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Een herziening van de Vitaal Thuis inkoopspecificaties (V3.0 en V4.0) met hierin een
verbreding naar passieve alarmering en leefstijlmonitoring. In augustus 2015 is v2.4
van de specificaties opgeleverd, hierop wordt voortgebouwd. De specificaties zullen
zo veel mogelijk gebaseerd worden op realistische patiënt journeys.

o

Een ingericht proces van certificering voor thuiszorgtechnologie. Een pragmatische
aanpak. Van belang dat verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Gebruik maken van bestaande certificering, o.a. m.b.t. brandalarmering, het ketenkeurmerk van WDTM.

o

Een reality check van bestaand aanbod van leveranciers op Vitaal Thuis specificaties.
Voor Alarmering en alarmopvolging wordt dit momenteel door Vilans uitgevoerd.

o


Een opleverprotocol voor internet in woningen.

Projectgroep

In de bijeenkomsten van de projectgroep zijn o.a. aan de orde gekomen;


Presentatie en resultaten door Implementation IQ over hun onderzoek naar de showstoppers en succesfactoren in de implementatie van thuiszorgtechnologie. Het rapport met de uitkomsten en aanbevelingen is te vinden op de website.



Gesprekken met potentieel nieuwe partners, zoals de samenwerking met WDTM, partijen in de achterban van Vilans of leveranciers van slimme sleuteloplossingen.



Aanpak richting het Opleverprotocol internet in woningen



Het gaan laten landen van de onderwerpen van Vitaal Thuis bij de daarvoor geschikte
'natuurlijke partijen'.

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.
HilverZorg
HilverZorg is nu echt gestart met het inzetten van de Medido. Zij doen dit samen met Philips. Tevens is de Medido ook ingezet bij intramurale klanten.
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Beweging 3.0
Beweging 3.0 heeft in samenwerking met o.a. ActiZ een filmpje laten maken over Vitaal Thuis en
de inzet van thuiszorgtechnologie bij de familie Mudde. Dit is een ontzettend leuk filmpje
geworden, dat hier bekeken kan worden.

Regio IJsselmonde
De Parasolgroep en Stichting KIEN zijn verheugd u, mede namens de Gemeente Rotterdam, te
mogen uitnodigen voor de overhandiging van de eerste versie van de 'Keuzegids thuistechnologie' in IJsselmonde. De Keuzegids thuistechnologie is onderdeel van het Langer Thuis Arrangement in IJsselmonde van de gemeente Rotterdam. De eerste versie van de Keuzewijzer bevat een
overzicht van beschikbare technische oplossingen om ouderen te ondersteunen zelfstandig
thuis te blijven wonen. Deze versie is tot stand gekomen mede dankzij de medewerking van 50
bewoners in IJsselmonde die geïnterviewd zijn over de beperkingen die ze in het dagelijks leven
ervaren.
De Keuzewijzer is uitgewerkt in nauwe samenwerking met Woonbron, de Veldacademie, de Erasmus Universiteit, de Hogeschool Rotterdam en de leden van de Parasolgroep op basis van het
Vitaal Thuis programma.
De uitreiking van het eerste gedrukte exemplaar aan Ronald Schneider, wethouder Stedelijke
Ontwikkeling en Integratie van de gemeente Rotterdam, zal plaatsvinden op woensdag 15 juni
2016. Ronald Schneider is de ambassadeur van het Langer Thuis arrangement IJsselmonde.
Regio Utrecht
Vitaal Thuis goes east!
Vitaal Thuis is één van de pijlers voor de Utrechts-Taiwanese samenwerking voor langer zelfstandig thuis wonen. De deelnemende partijen ontwikkelen in een pilot geïntegreerde technologie en
dienstverlening voor deze mensen. De gemeente Utrecht, SquareX, VitaValley, Hogeschool
Utrecht en Economic Board Utrecht hebben onlangs hun handtekening gezet onder een 'memorandum of understanding' om deze samenwerking vorm te geven.
Zie meer hier.
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Groningen / Informal
Op 2 juni is tijdens de informal Healthy Living: Vital at Home in a Man-Made Blue Zone een aftrap
gegeven voor Vitaal Thuis in de regio Groningen.
Deze informal was een bijeenkomst van key opininion leaders op het gebied van langer thuis wonen en vitaliteit. Hierbij hanteerden we nadrukkelijk een holistische benadering: wat is er nodig
om langer gezond en vitaal thuis te wonen? Deze informal is onderdeel van het congres Building
the future of Health (1-4 juni, Groningen).
Hierbij sluiten we aan bij het gedachtegoed van de Man-made blue zone van het Healthy Aging
Network Noord Nederland (HANNN) en bouwen we voort op het werk van de Vitaal Thuis coalitie.
Dit gaat dus verder dan alleen thuiszorgtechnologie maar gaat ook over de kwaliteit van de gebouwde omgeving, (sociale) infrastructuren, smart cities etc. We sluiten hierbij ook aan bij het
Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen.
Kortom, een mooie nieuwe kans om Vitaal Thuis samen met regionale partners verder uit te bouwen en om de impact verder te vergroten.
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus. Updates over de implementaties kunnen voor eind
juni aan ons gestuurd worden en zullen dan meegenomen worden in de volgende nieuwsbrief.
Feiten en cijfers
Feiten en cijfers per april 2016 zijn:


58 Vitaal Thuis partners



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



14 regionale implementaties



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



V3.0 van de specificaties in concept gereed



Kennisdeling en communicatie via www.vitaalthuis.org

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.
Budget en realisatie project
Voor het project Vitaal Thuis hebben we eind 2014 een begroting gemaakt. Bijgaand de stand van
zaken tot heden. De cijfers in cursief zijn een som van realisatie en forecast. Alle bedragen zijn
incl. BTW.
Inkomsten

2015

2016

Inleg VitaValley in cash

€ 75.000

€ 75.000

Inleg projectpartners in cash

€ 39.100

€ 60.350

€ 114.100

€ 135.350

(facturen voor 2016 gaan er in juli uit)
Totaal
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Uitgaven

2015

2016

Inhuur derden

€ 144.157

€ 131.799

Bouw en inrichting website vitaalthuis.org

€ 500

Onderzoek Implementation IQ

€ 4.235

Vooronderzoek Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (ook

€ 6.050

Stichting KIEN heeft hiervoor € 6.050 ingelegd)
Kosten catering bijeenkomsten

€…

€…

391 uur

263 ytd

Totaal
Uren VitaValley

200 forecast
Uren partners

Niet bijgehou-

Niet bijgehou-

den

den

Uitkomsten onderzoek Implementation IQ
De resultaten van het onderzoek door Implementation IQ naar de showstoppers en succesfactoren in de implementatie van thuiszorgtechnologie zijn beschreven en kunt u teruglezen in het
rapport dat op onze site staat.

VITAAL THUIS IN HET NIEUWS
WDTM en Vitaal Thuis leggen strategische verbinding
WDTM en de coalitie Vitaal Thuis hebben besloten om samen te werken om de inzet van
thuiszorgtechnologie te versnellen. Het doel is langer zelfstandig, veilig en verzorgd thuis wonen
door de slimme inzet van technologie voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een
bepeking. Samen met de leden van WDTM en de partners van Vitaal Thuis kan deze ambitie
sneller en in gezamenlijkheid worden bereikt.
Lees hier het persbericht.
Vitaal Thuis gepresenteerd bij platform Zorg en Technologie
Op 17 mei gaven Annemiek Mulder en Pim Ketelaar een toelichting op Vitaal Thuis tijdens de
bijeenkomst van het platform Zorg en Technologie van ActiZ. Hier ontstond een levendige
discussie en werden goede suggesties gedaan om de impact van Vitaal Thuis verder te
versterken.
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Eurocom Group Keynote
Duizelt het u ook wel eens als u hoort wat er op dit moment allemaal mogelijk is op het gebied
van veiligheid en technologie in de zorg? Wat is keteninnovatie? Waarom is dit zo belangrijk? En
wat kan technologie en productinnovatie betekenen voor bijvoorbeeld dementerende ouderen
en hun omgeving?
Op donderdag 2 juni heeft Conchita een presentatie verzorgd bij de Eurocom bijeenkomst over
hoe we met Vitaal Thuis antwoord geven op bovenstaande vragen.
Utrechts-Taiwanese samenwerking voor ouderenzorg
Vitaal Thuis goes east!
Vitaal Thuis is één van de pijlers voor de Utrechts-Taiwanese samenwerking voor langer
zelfstandig thuis wonen. De deelnemende partijen ontwikkelen in een pilot geïntegreerde
technologie en dienstverlening voor deze mensen. De gemeente Utrecht, SquareX, VitaValley,
Hogeschool Utrecht en Economic Board Utrecht hebben onlangs hun handtekening gezet onder
een 'memorandum of understanding' om deze samenwerking vorm te geven.
Zie meer hier.
Onderzoek inkoopspecificaties van Vitaal Thuis
Een van de initiatieven van Vitaal Thuis is het opstellen van inkoopspecificaties om de inkoop
kracht van eindgebruikers te bundelen. Vilans onderzocht in hoeverre het huidige aanbod van
producten op de Nederlandse markt op het gebied van alarmering en alarmopvolging overeenkomt met de opgestelde inkoopspecificaties. De conclusie is dat deze ambitieus zijn.
Meer weten? Bekijk dan het nieuwsbericht. Hier is ook het onderzoeksverslag te downloaden.
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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 en het UMCU dat samen met patiënten en ketenpartners werkt aan Hospital@Home toepassingen.
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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