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METHODOLOGIE PROGRAMMA’S

Systeem-
obstakels & 
oplossingen

Belanghouders

?
!

;
Learning 
community

Wetten & 
regels

Wie, wat, 
wanneer, 
hoeveel

SROI & 
research

Formats, 
standaarden
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PROGRAMMA VITAAL LEVEN

Duurzaam bevorderen van vitaliteit

• Fundamentele transitie van 
ziekte en zorg naar gezondheid 
en gedrag.

• Focus 1: 
Mantelzorger/werknemer

• Focus 2: Persoonlijke Preventie 
via eHealth

We sluiten aan bij

Positieve gezondheid van Machteld Huber
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VITALITEIT MANTELZORGER/WERKNEMER

Situatieschets

• 25% zorgmedewerkers is 
mantelzorger 

• Meestal geen reductie 
werkweek

• Blijven werken wordt als 
positief ervaren

• Ziekteverzuim, achteruitgang 
kwaliteit ven leven, minder 
mantelzorg kunnen doen – bij 
deel vd groep

• Double duty



OpschalingOnderzoek in 3 
zorgorganisaties

Learning 
community
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Maart 2018: 
startbijeenkomst
voor (zorg)organisaties & 
overheid 



14 september 2016
Parnassusplein 5

“Zullen we een Health Deal sluiten?”
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2. Financiering 3. Standaardisatie1. Implementatie
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Achterstandsgroepen
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In de Health Deal gaat het om:

1 Implementatiestrategieën – als je achterstandsgroepen kunt 
bereiken heb je een wereld gewonnen

2 Betaaltitels

3 Standaarden goede eHealth

En volume: we willen 1.7 miljoen Nederlands kennis laten maken 
met persoonlijke preventie via eHealth. Via volume volgt de 
doorbraak.

Zo’n 25 landelijke organisaties doen nu al mee in een non-
concurrentiële aanpak.



Oplossingen borgen in het systeem
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STORYTELLING

Stel dat je

• Zelf je gezondheid in kaart kan 
brengen

• En je buren ook

• Als je dat wilt een aanbod voor 
verbetering van je gezondheid 
krijgt

• En je buren ook

• En dat er een wijkaanpak is die 
bij de wijk past…

Wat zou er veranderen?
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YES BRAINER

Stel dat je

• Zelf je gezondheid in kaart kan 
brengen

• En je buren ook

• Als je dat wilt een aanbod voor 
verbetering van je gezondheid 
krijgt

• En je buren ook

• En dat er een wijkaanpak is die 
bij de wijk past…

Wat zou er veranderen?

In deze wijk is 14% in 
loondienst en heeft dus recht 
op zo’n voorziening. 
• Voor 86% geen betaaltitel, 

dus geen instrument voor 
zelfregie

• Dus ook geen wijkaanpak
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STIMULERING GEZONDHEID ACHTERSTANDSGROEPEN

Klusje?!

• Ehealth tools zijn niet 
toegankelijk

• Ehealth tools hebben geen 
betaaltitel

• Wie zet ze in?

• Wijken vinden zelf het wiel uit

• Versnipperd aanbod

Tijd voor een integrale aanpak

Bovendien: In deze wijk is circa 50% 
van de bewoners laaggeletterd
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Point of no return

25%

50%

75%



2020
2. Betaaltitel 3. Standaard1. Best practices
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+++ 
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1.0
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Achterstandsgroepen
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regio’s
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Persoonlijke preventie via eHealth 

binnen bereik van 

achterstandsgroepen

Kansen voor gemeenten met een 

lokale integrale aanpak 
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eHealth voor iedereen 25

Verminderen van de gezondheidsverschillen 
tussen hoog- en laagopgeleiden

Kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en 
preventie voor iedereen



Gezondheidsverschille

n

Vitale regio. 11 december 

2017



Laagopgeleid vs. 
hoogopgeleid

Leefstijl 
o Roken 2 keer zo vaak
o Hebben 3 keer zo vaak obesitas.

Vitale regio. 11 december 

2017

Uitkomsten van zorg 
o Later in zwangerschap onder controle
o Kanker wordt later ontdekt
o Niet adequaat behandeld voor diabetes met 

standaardzorg volgens richtlijn



Armoede & Schulden
o 81% van de mensen met schulden heeft 

gezondheidsklachten
o Mensen met een chronische ziekte 

hebben 2 keer zo vaak schulden

Vaardigheden
o 42% van de mensen die alleen basisonderwijs 

hebben gevolgd zijn laaggeletterd.
o 28,7% van de Nederlanders heeft (zeer) 

beperkte gezondheidsvaardigheden

Vitale regio. 11 december 

2017



Vitale regio. 11 december 

2017

Verschil doet er toe!

Gelijke toegang Equity Oorzaken weghalen



Vitale regio. 11 december 

2017

Integrale aanpak



Vitale regio. 11 december 

2017

De aanpak



 165 
gemeenten

 150 miljoen
decentralisatieuitkering (Gezond in 
de stad = GIDS)

 2014-2021

 Lokale, integrale aanpak 
gezondheidsachterstanden

GIDS-gelden



Hoe gaat eHealth hierin 

‘t verschil maken?



Vitale regio. 11 december 2017

“Ik vind eHealth fijn omdat het….

• me makkelijker maakt de weg te vinden
• gezondheid letterlijk dichter bij brengt
• meer mogelijkheden geeft zelf op m’n gezondheid te  

letten”
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Vitale regio. 11 december 2017

Kansen? Kansen!

• eHealth biedt juist voor laagopgeleiden veel 
kansen! En ook zij willen graag… 

• Mogelijkheden (film)beeld, pictogrammen 
en geluid
• duidelijker uitleg
• aansluiting bij belevingswereld

• Mensen kunnen thuis, samen met naasten, de 
informatie doornemen

• Je kunt de boodschap zo vaak als je wilt 
herhalen
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Vitale regio. 11 december 2017

Maar ……. kan iedereen profiteren van 

de voordelen van eHealth? 

Heel veel eHealth  toepassingen zijn niet 
begrijpelijk of toegankelijk voor de grote groep 
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Zij kunnen geen gebruik maken van eHealth. 
De kans dat daarmee gezondheidsverschillen 
toenemen is groot…

Dat vraagt ons iets ánders te doen: eHealth4All!
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Vitale regio. 11 december 2017

2017: Gebruik eHealth blijft achter

• Onbekendheid en onduidelijkheid                                                                      
(bij gebruiker en professional)

• Groot deel neutraal tot positief over gebruik
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Vitale regio. 11 december 2017

De eHealth paradox

Vreemd dat we voordelen eHealth onbenut laten 
voor de mensen die er het meest baat bij hebben

En waar veel gezondheidsproblemen en 
gezondheidsachterstanden zich concentreren 

38



indien toegankelijk voor iedereen.

8 juni 2016

eHealth,
een kansrijk perspectief !

mits toegankelijk voor iedereen



Vitale regio. 11 december 2017

Hoe doe je dat: eHealth voor iederéén? 

Co-creatie
• vanaf de start met (zorg)professional, 

ontwerper én gebruiker
• behoeftepeiling én testen -> ook mensen 

die moeite hebben met lezen en schrijven

én

Inclusive design
• kwaliteitscriteria die bijdragen aan eHealth4All

(eenvoudig taalgebruik, passend 
beeldmateriaal, gebruiksvriendelijkheid)

40



Vitale regio. 11 december 2017

Mét laagopgeleide gebruikers

‘Als ik vanaf het begin met laagopgeleiden in gesprek was 
gegaan, had me dat een aantal releases bespaard!’

Rob Neeter – directeur Zorganimaties - Kijksluiter
Prijswinnaar van de Pharos eHealth prijsvraag

Waar moet ik op letten?
• Veilige setting creëren
• Communicatie aanpassen (testers zijn de experts)
• Tekst, functionaliteit én beeld bespreken
• Uitleggen wat er met de feedback gedaan gaat/kan worden
• Terugkoppeling geven
• Vergoeding regelen

Neem de tijd!
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‘drie rijen met 
informatie is wel  

heel veel’ 

‘Om deze middelste 
kolom gaat het 

eigenlijk, dat is voor 
mij het belangrijkste’ 

‘Deze tekst is 
voor mij allemaal 
veel te klein om 

te lezen’ 

‘Wat deze 
symbolen 

betekenen weet 
ik niet zo goed’ 

Testen bij taal-

ambassadeurs



Vitale regio. 11 december 2017

Kwaliteitscriteria

Betrekken laagopgeleide
gebruikers

Tekst & beeld

Structuur, gebuiksgemak, 
gesproken tekst, 
meertaligheid, hulp

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/participatie-
en-eigen-regie/empoweren-met-toegankelijke-
informatie
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Vitale regio. 11 december 2017

In 4 stappen naar eHealth4All

Pharos zet zich met partners ervoor in dat:

• eHealth voor iedereen begrijpelijk is

• Makkelijk te vinden en gebruiken is

• Professionals mensen kunnen coachen bij gebruik

• Lokale spelers in preventie en zorg afspraken
maken over de inzet van eHealth 
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Vitale regio. 11 december 

2017

Persoonlijke preventie via eHealth

• Doorontwikkeling Persoonlijke Gezondheidscheck
voor gebruik bij iedereen

• Implementatie met gemeenten (regio’s)

• Positieve bevindingen pilot De Gezonde Gemeente

• Verbinden met lokale en integrale aanpak
gezondheidsachterstanden

45



Vitale regio. 11 december 

2017

Better Health for All Londoners

46

Participant impacts:
• 82% more physically active
• 54% healthier eating
• 54% increased mental wellbeing
• 31% increased social 

connectedness
• 60% more volunteering
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Samen werken aan de 
vitaalste regio van NL



Aanleiding

Ouderen

Chronisch 

zieken
Vitaliteit

Levens

verwachting  

vraag 

naar zorg 

personeel  

in de zorg 

De gezondheid van onze Twentse 

burger laat te wensen over

Bron: GGD



Er wordt veel aandacht besteed aan 

• Vitaliteit verbetering/Preventie  Zorgvraag vermindering 

• Effectievere en efficiëntere zorg

De gezondheid van onze Twentse 

burger laat te wensen over

Aanleiding



Er is veel potentie in de regio op het 

gebied van zorg en technologie

Langgezond

.nl

Preventie 

check Centrale 

Meldkamer

Valpreventie

360 graden

scan

Val en 

dwaaldetec

tie

Slimme 

sensorenApps

Aanleiding



Veel regionale 

projecten

Technologie 

speerpunt van 

de regio

Veel 

ontwikkelingen

Politiek hoog 

op de agenda

Er is veel potentie in de regio op het 

gebied van zorg en technologie

Aanleiding



Er is veel potentie in de regio op het 

gebied van zorg en technologie

Maar:  

• Veel versnippering 

• Er komt zo weinig verder dan de test/evaluatie fase  

Aanleiding





Twente, de vitaalste regio van 
Nederland !!

Ambitie



Vitaal Twente levert een wezenlijke 

bijdrage aan de vitaliteit door inzet 

van innovatie technologie

Visie



MAAR….

HOE DAN ?



Innoveren is niet makkelijk

Onderzoek van The Economist blijkt dat bijna 60 procent van de bedrijven niet in 
staat is om voldoende innovatieve ideeën te genereren. 

Er gaat ontzettend veel mis:

i. We bedenken elke keer weer hetzelfde.

ii. We blijven binnen de gebruikelijke conventies van onze markt.

iii. Productideeën blijven vaag.

iv. Topmanagement verwerpt juist hele creatieve productideeën.

v. Klanten zien onze nieuwe producten totaal niet zitten.





Gebaseerd op de jarenlange ervaring van de gezamenlijke partners op dit thema 

▪ De technologische ontwikkelingen die er zijn/komen kennen ‘ongekende’ mogelijkheden

▪ Innovaties moeten voldoende aansluiten bij de behoefte van de burger: 

▪ Technologie minder vanuit de ontwikkelaar maar meer in co-creatie ontwikkelen 

▪ Meer inzicht nodig in de behoefte van de burger

▪ Veel technologie is er al maar moet meer bekendheid krijgen bij zorgprofessional en burger

▪ Er is behoefte aan een nieuw type zorgprofessional

▪ Burger moet meer op de hoogte zijn van en eigen verantwoordelijkheid nemen

▪ Er is onvoldoende aandacht voor het business model en de maatschappelijke business cases

▪ Best practices worden onvoldoende gedeeld en er is onvoldoende kennis van opschaling

Strategie Vitaal Twente



• Juiste partners

• Ambitie

• Enthousiaste 

mensen

• Juiste mensen 

(bestuurlijk 

draagvlak maar wel 

doeners)

• Kartrekker

• Kritische blik

De juiste 

ingrediënten

Hoe doen we dit



Carint
Regg
eland

RRD

Unive
rsiteit 
Twent

e

Saxio
n

ROC
Samen

14

GGD

Menzi
s

ZGT

Oprichtingspartners

- Overheid (gemeenten)

- Zorgverzekeraar

- Zorginstellingen

- Kennis instellingen

- Onderwijsinstellingen

- Bedrijven

Open platform.

- Huisartsen cooperaties

- MKB

- Ouderen organisaties

- Woning cooperaties

- Sport verenigingen

- Apothekers

- Ziekenhuizen

- …..

Landelijke partners

- VitaValley

- Noaber

Met wie



Vooral doen

Denk groot, start klein

Iteratief proces

Onafhankelijk opstellen 

De juiste 

ingrediënten
Het juiste proces

Hoe doen we dit

• Juiste partners

• Ambitie

• Enthousiaste 

mensen

• Juiste mensen 

(bestuurlijk 

draagvlak maar wel 

doeners)

• Kartrekker

• Kritische blik



Activiteiten

Activiteiten Vitaal Twente

▪ Matchmaking

▪ Begeleiding van idee naar 

project

▪ Ondersteunen van projecten

▪ Delen van kennis

1. Samen

2. Startende vanuit ideeën van de partners

3. Doen !!!!

Samenwerken is een 

werkwoord

Samenwerken is 

elkaar iets gunnen

Samenwerken maakt 

het onmogelijke 

bereikbaar

Alleen doen is 

optellen, 

Samenwerken is 

vermenigvuldigen



1. Vormen en doorontwikkelen van het 
samenwerkingsverband

2. Realiseren kennisinfrastructuur tbv. ontwikkeling 
preventieve interventies

3. Monitoring en evaluatie resultaten preventieve 
interventies

4. Institutionele, financiële en maatschappelijke 
borging  resultaten

Activiteiten



Vooral doen

Denk groot, start klein

Iteratief proces

Onafhankelijk opstellen 

Resultaten delen

Trots durven zijn

De juiste 

ingrediënten
Het juiste proces Het resultaat

Hoe doen we dit

• Juiste partners

• Ambitie

• Enthousiaste mensen

• Juiste mensen (bestuurlijk 

draagvlak maar wel 

doeners)

• Kartrekker

• Kritische blik



Projecten

▪ Langgezond.nl: opschalen van het programma waarbij ouderen zelfonderzoek 
en daaraan gekoppeld oefeningen uit kunnen voeren.

▪ TZA: leer- werkomgeving, waar laagdrempelig kennis kan worden gemaakt 
met zorg-technologische ontwikkelingen, technieken en apparatuur, die onder 
andere het (langer) zelfstandig blijven wonen ondersteunen en personaliseren.

▪ Let’s go: totaalaanbod van beweeginterventies beter afstemmen op de 
behoefte van de oudere burger.

▪ Ouder worden in Twente: ontwikkelen van een kennisinfrastructuur, waarin 
kennis ontsloten en gebundeld wordt op het snijvlak tussen zorg en welzijn, 
zodat meer en beter inzicht verkregen kan worden in het proces van ouder 
worden in Twente.

▪ Stopmaatje: app die bijdraagt aan het verminderen en/of stoppen van roken. 

▪ Werknemer-Mantelzorger: de mogelijkheden van quantified self technologie 
voor identificeren en voorspellen welke medewerkers risico lopen



Resultaat

▪ Erkenning als preventie coalitie door VWS

▪ Als nooit een neiging tot samenwerking en verbintenis

▪ Aantrekken van nieuwe partijen tot voor kort niet in beeld

▪ ………….. 



Niet alleen maar samen

Belang van regionale coalitie om tot doen te 

komen 

In Nederland en Europa 

delen van kennis, best 

practices halen en brengen



PAUZE
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INTRODUCTIE CONCHITA HOFSTEDE
Directeur VitaValley

VitaValley is een ANBI stichting

en verbetert samen met haar partners

de kwaliteit van leven van de Nederlandse burger in gezondheid, ouderdom, beperkingen en ziekte

door actief bij te dragen aan het ontwikkelen, implementeren en opschalen van effectieve (zorg-)innovaties.

Bestuurder Stichting Zorginnovatie Nederland

Stichting Zorginnovatie Nederland is een samenwerking van 8 regionale innovatienetwerken en VitaValley die 

innovaties in zorg en welzijn versnellen middels het online platform en community en offline begeleiding.

Bestuurder VMBI

De VMBI is een vereniging voor ICT in de gezondheidszorg en organiseert en verzorgt inhoudelijke content op 

congressen zoals Zorg & ICT, HIMSS en de MIC.
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OPZET LEARNING COMMUNITY

73

Fase 1
dec 2017-april 2018

Fase 2
april 2018-juni 2019

Fase 3
2019 en 2020

Visie en vorming community

Aan de slag met vitaliteit in de regio

Verbeteren en verbreden



ACTIVITEITEN LEARNING COMMUNITY

74

• Opstellen Plan van 

Aanpak

• Selectie doelgroep

• Selectie interventie 

instrument(en)

• Introductie interventie 

instrument(en) en 

communicatie

• Uitvoeren 

implementatietraject

• Deelname aan 

learning community

• Uitleg plenair over 

onderzoek

• Uitvoer onderzoek in 

regio

• Tussentijdse 

verzameling en 

feedback resultaten

• Individueel 

eindgesprek over 

resultaten

• Analyse totaal en 

plenair 

eindpresentatie 

onderzoek

Organiseren plenaire 

meetings

• Kick-off in maart 

2018

• Delen communicatie-

en  implementatie-

strategieën

• Delen informatie over 

interventie 

instrument(en)

• Delen kennis over 

bekostiging en 

standaarden

Aanreiken instrumenten

Intervisie 

bijeenkomsten met 

klein groepje regio’s

• Uitwisselen van 

ervaringen, 

oplossingen en tips

Individuele begeleiding

• Intake voor toetsing 

strategie, selectie en 

communicatie

• Organiseren learning

community

• Eindevaluatie

Regio
10 in totaal

Onderzoek               
Erasmus Universiteit

Kennisdeling en advies                                   
VitaValley & Pharos



AANPAK LEARNING COMMUNITY
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GROEPSDISCUSSIE



DANK U!


