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 Wij hebben ons ingespannen het 
netwerk ook echt als samenwerkings-
verband te laten functioneren. dat we 
daar steeds beter in slagen blijkt uit 
de coalities van partners die in 2012 
zijn gevormd.  

SamEnWERkEn 
onmISbaaR VooR InnoVaTIE
ons jaarverslag heeft als thema ‘VitaValley marktplaats voor 

zorginnovaties’. In dat thema komt één van de kerncompetenties 

van VitaValley naar voren: het vinden en verbinden van partijen 

om samen vorm te geven aan innovaties in de zorg. 

3 Lees verder op voLgende pagina
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samenwerken met resultaat

het VitaValley netwerk groeit. In het boekjaar 2012 maakten 39 partnerorganisaties 

hier deel van uit. Wij hebben ons ingespannen het netwerk ook echt als samen-

werkingsverband te laten functioneren. dat we daar steeds beter in slagen blijkt uit 

de coalities van partners die in 2012 zijn gevormd rond de thema’s applied gaming en 

thuistechnologie. daarnaast droeg VitaValley bij aan het bijeenbrengen van partijen 

binnen de coöperatie Wehelpen; een samenwerkingsverband met een ondersteunend 

internetplatform voor vrijwilligershulp en mantelzorg. dit platform heeft een 

marktplaatsfunctie waar hulpvraag en -aanbod bij elkaar komen.

zorginnovaties realiseren

Veel innovatoren weten VitaValley te vinden, in hun zoektocht naar methoden en 

middelen om hun innovatie te ontwikkelen en in de zorg te realiseren. In 2012 

verzamelden we 21 interessante voorstellen in verschillende fasen van ontwikkeling, 

realisatie en het op de markt brengen. deze innovatoren vonden bij ons: advies, 

begeleiding, opties voor samenwerking binnen ons netwerk en met andere initiatieven. 

Soms kregen zij de kans om hun idee voor te leggen aan onze investeringskring 

Vitality Ventures. Een aantal initiatiefnemers hielden een pitch op een van onze 

partnerbijeenkomsten. Ze peilden daarmee de kansen en het draagvlak voor het 

invoeren van de innovatie. 

VitaValley is ervan overtuigd dat samenwerking onmisbaar is voor een geslaagde 

innovatie in de zorg. We blijven ons verder ontwikkelen als dé marktplaats voor 

zorginnovatie in nederland.

dik hermans

bestuurder VitaValley
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vitavalley: SamEn doEn  
VooR ZoRgInnoVaTIES mET RESulTaaT

innovatienetwerk in de zorg

VitaValley is een netwerk voor vernieuwing in de zorg. mét onze partners ontwikkelen 

en realiseren we innovaties. Verbeteringen die ervoor zorgen dat mensen, bij ziekte 

of ouderdom, hun kwaliteit van leven behouden of kunnen bevorderen. In dit proces 

inspireert VitaValley haar partners door kennis en ervaring te delen. We hebben een 

aanjagende rol waarbij we partijen verbinden en ondersteunen.

onze thema’s voor zorginnovatie

 Vitale levensloop

 Zelfmanagement

 kwaliteit en patiëntveiligheid

 Stroomlijnen zorgprocessen

 Waarden en ethiek

innovaties die verschil maken

VitaValley staat voor innovaties die verschil maken in de zorg. oftwel: verbeteringen die 

helpen om de zorgvraag en het zorgaanbod in balans te brengen. onze dienst- 

verlening en activiteiten maken het mogelijk om vernieuwingen te realiseren.

dienstverlening en activiteiten

 Identificeren, stimuleren en bundelen van innovaties

 Sterke partijen bij elkaar brengen

 ondersteunen en inspireren van partners

 leiden van innovatieprojecten

 kennis uitwisselen

 businessplannen maken

 Subsidies en donateurs zoeken

 Innovaties investeringsrijp maken

 beïnvloeden van randvoorwaarden in het zorgstelsel

3 Lees verder op voLgende pagina
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innovaties realiseren

ons netwerk speelt een centrale rol bij het signaleren van knelpunten en het 

realiseren van vernieuwingen in de zorg. In overleg met onze partners beslissen 

we welke innovaties we steunen en samen met de partners verder vormgeven. 

bij het ontwikkelen en doorvoeren van innovaties heeft de sociale onderneming 

Vital Innovators een ondersteunende rol. 

Wanneer een innovatie zijn toegevoegde waarde heeft bewezen en goed werkt kunnen 

we  hiervoor een coöperatie of sociale onderneming oprichten. de innovatie kan zo op 

meerdere plekken in nederland worden ingevoerd. benodigde investeringen worden 

vanuit Vitality Ventures gedaan. Een pre-seed fonds voor startende ondernemingen 

in de gezondheidszorg.

vital innovators

Vital Innovators is een sociale onderneming die werkt aan vernieuwing van de 

gezondheidszorg met een blijvende positieve impact op de maatschappij. VitaValley 

is medeoprichter van Vital Innovators.

Vital Innovators verricht voor VitaValley en haar partners een grote verscheidenheid 

aan innovatieactiviteiten, zoals het opstellen van businessplannen en het managen 

van innovatieprojecten. Ze identificeert, ontwikkelt en realiseert innovaties vanuit 

een integrale benadering van mensen, (zorg)organisaties en techniek.

www.vitalinnovators.nl

www.vitalinnovators.nl
www.vitalinnovators.nl


powered by VitaValley8

VITaVallEy STudIEREIS  
naaR RoChESTER En WaShIngTon dC 
kennis uitwisselen, elkaar inspireren en samenwerken 

waren de uitgangspunten tijdens de VitaValley Studiereis 

naar Rochester en Washington dC in april 2012. 

Werkbezoeken

ons bezoek ging naar mayo Clinic. Een not-for-profit ziekenhuis en medisch onder-

zoekscentrum. mayo Clinic staat bekend als de top van de wereld op het gebied van 

ziekenhuiszorg. 

We bezochten twee 

zorgorganisaties. The 

good Samaritan Society, 

een kleinschalige 

woongemeenschap voor 

ouderen die 24-uurs 

zorg nodig hebben. 

En Sunrise Fox hill, een 

ouderencomplex waar 

men verschillende soorten 

zorg aanbiedt. Fox hill is 

onderdeel van de Sunrise keten, bestaande uit circa 500 vestigingen door heel amerika.

de aaRP, ouderenorganisatie met wereldwijd 37 miljoen leden, ontving ons in 

Washington. En we maakten kennis met de not-for-profit organisatie kaiser 

Permanente. Een verzekeraar die zelf de gezondheidszorg aanbiedt. 

inspirerend

de Studiereis droeg bij aan de samenwerking binnen het VitaValley partnernetwerk. 

bij mayo Clinic wisselden we innovaties uit - w.o. mantelzorg, serious gaming - en is er 

gesproken over vervolgstappen. ook de aaRP was zeer geïnteresseerd in de VitaValley 

aanpak van mantelzorg. 

3 Lees verder op voLgende pagina
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We werden geconfronteerd met grote verschillen in de ouderenzorg. In de privéklinieken 

is de zorg bijzonder goed en worden kosten noch moeite gespaard terwijl ze in de 

publieke instellingen elk dubbeltje moeten omkeren. 

bij kaiser Permanente en mayo Clinic zagen we hoe zij hun waarden en visie doorvoeren 

in de organisatie en hoe alle medewerkers dit uitdragen. het was een inspirerende reis.

 Ik vond het indrukwekkend hoe er met 
weinig personeel, met bovendien een hoog 
verloop vanwege de lage salarissen, toch 
zeer liefdevol over de bewoners gesproken 
werd en naar ik aanneem voor ze gezorgd 
wordt.  

 het was een boeiende ochtend, 
met veel ideeën om in nederland 
mee aan de slag te gaan.  

Wilco schuttelaar over het bezoek aan 
Mayo Clinic Center for innovation 

Margo Brands over het bezoek 
aan good samaritan Center 

3 Lees verder op voLgende pagina
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 Ik was diep onder de indruk van hoe 
kaiser Permanente haar visie op zorg en 
preventie in al haar processen inbouwt. 
Centraal staat de huisarts die met de 
patiënt kritische factoren bespreekt en de 
patiënt actief coacht om verantwoordelijk-
heid voor zijn of haar leefstijl te nemen.  

Maarten verkerk over kaiser permanente
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vitavalley bESTuuR 
En mEdEWERkERS

1 Wim schellekens Md (per 1 maart 2012)
 Bestuur
2 véronique van der Linden
 Projectmanager communicatie en evenementen
3 prof. dr. dirk Jan Bakker
 Bestuur
4 damayanthi elzing
 secretaresse en receptioniste
5 Tanja van Tuil
 assistant financial controller
6 gerard appelman MBa
 Penningmeester Bestuur

7 prof. dr. Maarten verkerk
 voorzitter Bestuur
8 dr. dik Hermans
 Bestuur 
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vitavalley  
RVT

1 niek snoeij
 lid raad van Toezicht
2 prof. dr. ab Klink
 voorzitter raad van Toezicht
3 drs. Marjolein verstappen 
 lid raad van Toezicht
4 Hans Brouwer
 lid raad van Toezicht
5 Henk van den Breemen
 adviseur raad van Toezicht 
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HeaLTH innovaTors
1 ir. pim Ketelaar
2 drs. Janneke de groot
3 drs. Michiel van Well
4 drs. Mark de Lange
5 ir. Hans ter Brake
6 ir. Brigitte gabel
7 drs. Wilco schuttelaar

raad van CoMMissarissen
8 Hans Brouwer
9 Matthijs Blokhuis

vital innovators  
mEdEWERkERS En RVC
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parTners
de VitaValley partners staan aan de basis van al onze activiteiten. onze 

partners zijn zorgaanbieders, ziekenhuizen, universiteiten, kennisinstituten 

en technologiebedrijven. 

We hebben drie typen partners: strategische, netwerk en start-up partners. 

In ons netwerk vervult elke partner zijn eigen rol in het geheel van de gezond-

heidszorg. deze rol omvat vaak een specifieke visie op:

  de problemen die in het veld spelen;

  aan welke eisen een innovatie moet voldoen;

  en wat voor een soort vernieuwingen nodig zijn.

In 2012 verwelkomden we 12 nieuwe partners in ons netwerk. aan het einde 

van dit jaar bestond ons netwerk in totaal uit 39 leden. 

onze nieuwe partners:

 actiz ‘lidmaatschap van VitaValley maakt samenwerking mogelijk met 

 strategische partners, binnen en buiten de zorg. Samen met de partners 

 wil actiZ zich richten op implementatie van innovaties en lobby voor de 

 benodigde randvoorwaarden.’

 anBo ‘anbo is sinds april 2012 partner van VitaValley. Wij zien hierin een 

 uitbreiding van de mogelijkheden om innovatieve producten en diensten in 

 de zorg aan te bieden aan onze leden.’

 Cg-raad ‘Samen met de andere partners van VitaValley wil de Cg-Raad 

 plannen ontwikkelen over een nieuwe inrichting van de samenleving. 

 Een samenleving waarin de zorg aansluit op de behoeften van mensen 

 met een chronische ziekte of handicap. Zodat ze volwaardig kunnen 

 deelnemen aan het maatschappelijk leven.’

3 Lees verder op voLgende pagina

http://www.actiz.nl
http://www.anbo.nl/
http://www.anbo.nl/
http://www.anbo.nl/
http://www.cg-raad.nl/
http://www.cg-raad.nl/
http://www.cg-raad.nl/
http://www.cg-raad.nl/
http://www.cg-raad.nl/
http://www.actiz.nl
http://www.anbo.nl/
http://www.cg-raad.nl/
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 glaxosmithkline (gsk) ‘gSk ondersteunt de missie van VitaValley om 

 innovaties versneld te ontwikkelen en te implementeren. het innovatienetwerk 

biedt gSk de mogelijkheid om gezamenlijk duurzame innovaties te ontwikkelen 

met als doel: verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg.’ 

 instituut voor verantwoord Medicijngebruik (ivM) ‘het IVm vindt dat 

 verbeteren van gedrag ontstaat door meer strategische samenwerking en het 

toepassen van kennis. Fora waarin organisaties zich strategisch verzamelen 

rond thema’s als innovatie zijn een aantrekkelijke plaats om je in te bevinden. 

VitaValley is zo’n plaats.’

 koninklijke nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst 

(knMg) ‘knmg en VitaValley werken samen op het gebied van e-health, 

 ouderenzorg en beslissingen rond het levenseinde.’

 lentis ‘lentis ziet in VitaValley een goede partner om echte innovatie te 

 realiseren. het innovatienetwerk maakt het mogelijk om landelijk in cocreatie 

de gezondheidszorg beter vorm te geven en een betere leefomgeving te 

 realiseren voor ouderen, psychiatrische patiënten, chronisch zieken en 

 gehandicapten.’

 MsD ‘mSd wil in samenwerking met partners in de zorg een zo goed 

 mogelijk gebruik van geneesmiddelen bevorderen. Wij willen bijdragen 

 aan meer kwaliteit, doelmatigheid en patiëntgerichtheid van zorg. 

 VitaValley is hiervoor voor mSd een interessant platform.’

3 Lees verder op voLgende pagina

http://www.gsk.nl/
http://www.gsk.nl/
http://www.gsk.nl/
http://www.gsk.nl/
http://www.gsk.nl/
http://www.medicijngebruik.nl/
http://www.medicijngebruik.nl/
http://www.medicijngebruik.nl/
http://www.medicijngebruik.nl/
http://www.medicijngebruik.nl/
http://knmg.artsennet.nl/home.htm
http://knmg.artsennet.nl/home.htm
http://knmg.artsennet.nl/home.htm
http://www.lentis.nl
http://www.lentis.nl
http://www.lentis.nl
http://www.lentis.nl
http://www.lentis.nl
http://www.msd.nl/
http://www.msd.nl/
http://www.msd.nl/
http://www.msd.nl/
http://www.lentis.nl
http://www.medicijngebruik.nl/
http://knmg.artsennet.nl/home.htm
http://www.msd.nl/
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 rivas ‘Vanaf de oprichting is Rivas al bezig met innovatie, onder andere 

 op het gebied van ketenzorg en preventie. In VitaValley zien we een platform 

 om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Ideeën die op termijn kunnen 

 leiden tot concrete vernieuwende zorginitiatieven.’

 stichting stg/Health Management Forum (stg/HMF) ‘STg/hmF is 

 partner geworden van VitaValley, omdat onze beide netwerken goed op 

 elkaar aansluiten en we elkaar kunnen versterken.’

 Welder ‘op termijn wil Welder haar diensten in een sociale onderneming 

 onderbrengen. In samenwerking met o.a. VitaValley en in een bredere 

 coalitie, willen we een pakket van producten en diensten aanbieden die 

 via actuele e-dienstverlening voor nederlandse burgers toegankelijk is.’

 ziekenhuis gelderse vallei ‘Wij verwachten door ons partnerschap met 

 VitaValley, de zorg en aandacht voor de kwetsbare oudere patiënt én de 

 e-zorg op een hoger plan te brengen.’

http://www.stg.nl/
http://www.weldergroep.nl/
http://www.geldersevallei.nl/
http://www.rivas.nl/
http://www.rivas.nl/
http://www.rivas.nl/
http://www.rivas.nl/
http://www.stg.nl/
http://www.stg.nl/
http://www.stg.nl/
http://www.weldergroep.nl/
http://www.weldergroep.nl/
http://www.weldergroep.nl/
http://www.weldergroep.nl/
http://www.geldersevallei.nl/
http://www.geldersevallei.nl/
http://www.geldersevallei.nl/
http://www.rivas.nl/
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oVERZIChT PaRTnERS 2012

strategische partners

 achmea

 actiZ

 alzheimercentrum Vumc

 anbo

 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

 Cg-raad

 diakonessenhuis

 glaxoSmithkline

 Imtech

 koninklijke nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst (knmg)

 mayo Clinic

 mSd

 niped

 noaber Foundation

 nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (nPCF)

 opella

 Rijksuniversiteit groningen (Rug)

 Siza dorp groep / groot klimmendaal

 Tno

 Trimbos-instituut

 universitair medisch Centrum groningen (umCg)

 universitair medisch Centrum utrecht (umCu)

 Vitalhealth Software

 Ziekenhuis gelderse Vallei

3 Lees verder op voLgende pagina

https://www.achmea.nl/samenleving/gezondheid/zorgparticipaties/Paginas/default.aspx
http://www.actiz.nl
http://www.alzheimercentrum.nl/
http://www.anbo.nl/
https://www.cwz.nl/
http://www.cg-raad.nl/
http://www.diakonessenhuis.nl/
http://www.gsk.nl/
http://imtech.com/NL/corporate
http://knmg.artsennet.nl/home.htm
http://www.mayoclinic.com/
http://www.msd.nl/
http://www.niped.org/
http://www.noaber.com/
http://www.npcf.nl/
http://www.opella.nl/
http://www.rug.nl/
www.grootklimmendaal.nl
http://www.tno.nl/
http://www.trimbos.nl/
http://www.umcg.nl/NL/Zorg/Pages/Default.aspx
http://www.umcutrecht.nl/zorg/
http://www.vitalhealthsoftware.nl/
http://www.geldersevallei.nl/
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netwerk partners

 Careyn

 Carintreggeland

 EarlySense

 Eleos

 Instituut voor Verantwoord medicijngebruik (IVm)

 lelie zorggroep

 lentis

 norschoten

 Rivas

 Stichting STg/health management Forum (STg/hmF)

start-up partners

 abakus

 mentalshare

 Telenatal

 TotaalSupport

 Welder

structurele samenwerkingsverbanden 

 oude gracht groep

 Stichting maaT

http://www.careyn.nl/
http://www.carintreggeland.nl
http://www.earlysense.com/
http://www.eleos.nl/
http://www.medicijngebruik.nl/
http://www.leliezorggroep.nl/
http://www.lentis.nl
http://www.norschoten.nl/
http://www.rivas.nl/
http://www.stg.nl/
http://www.abakus.nl/
http://www.mentalshare.nl
http://www.telenatal.nl
http://www.totaalsupport.eu
http://www.weldergroep.nl/
http://www.oudegrachtgroep.nl/
http://www.stichtingmaat.nl/


powered by VitaValley 19

projeCten 
2012

EEn oVERZIChT 
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In 2012 ZIjn dE VolgEndE  
PRojECTEn gESTaRT

•	 Coalitie ‘Christelijke ggz’ – ontwikkelen van visie om de zichtbaarheid en 

 bereikbaarheid van de christelijke geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. 

 En het realiseren van een ondersteunend portaal.

• Coalitie ‘applied gaming’ – bundelen van krachten om te komen tot een 

 gezamenlijke visie op het gebied van applied gaming. En om concrete proposities 

 te realiseren en door te voeren.

•	 training businesscases – Verzorgen van inhouse trainingen over businesscases, 

businessplannen en SRoI.

•	 e-health knMg – ondersteunen van de knmg bij het uitwerken van de 

 nationale Implementatie agenda e-health.

•	 e-health npCF – ondersteunen van de nPCF bij het uitwerken van de 

 nationale Implementatie agenda e-health.

•	 Businessplan Welder – ondersteunen van Welder bij het opstellen van een 

 businessplan voor de onderneming.

•	 Dementieportaal – opstellen van een visiedocument voor een landelijk 

 dementieportaal binnen het delta Plan dementie.

•	 innovatiesamenwerking nederlandse ziekenhuizen en Mayo Clinic – Stimuleren 

van samenwerking tussen nederlandse ziekenhuizen onderling en tussen deze 

 ziekenhuizen en mayo Clinic op het vlak van innovatie.

3 Lees verder op voLgende pagina
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•	 goed naar beter – ondersteunen van Zorggroep Rijnmond bij een verander-

 programma gericht op verbeteren van de gastvrijheid.

•	 zorg rondom het levenseinde – Schrijven van een publicatie over adequate 

 zorg voor mensen in de laatste levensfase.

•	 e-health in richtlijnen – uitvoeren van onderzoek naar het inbedden van 

 e-health in de landelijke richtlijnen voor het kwaliteitsinstituut.

•	 toekomstscenario’s – In samenwerking met actiz ontwikkelen van toekomst-

 scenario’s voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

3 Lees verder op voLgende pagina



powered by VitaValley22

PRojECTEn hEbbEn Vaak EEn looPTIjd
langER dan EEn jaaR. dE VolgEndE 
PRojECTEn ZIjn al EERdER gESTaRT En 
ZIjn VERVolgd In 2012

• pazio – ontwikkelen van een digitaal gezondheidsportaal. 

•	 Mantelzorgplaats / WeHelpen – ontwikkelen van een landelijk digitaal 

 platform ter ondersteuning van de mantelzorger.  

•	 Dieetinzicht – het op de markt brengen van een digitale coach die gebruikers 

 inzicht geeft in hun voedingspatroon. 

•	 nierzorg – ontwikkelen, testen en uitrollen van een zorgtraject voor nierpatiënten. 

Zelfmanagement speelt hierin een belangrijke rol. 

•	 everon – het op de markt brengen van een apparaat dat contactloos vitale 

 lichaamsfuncties meet.

•	 toegangsmanagement en dwaalbescherming – Studie naar technische, 

 organisatorische en maatschappelijke oplossingen voor toegangsmanagement 

 en dwaalbescherming in de zorg. 

•	 toekomstvisie patiëntenportalen – Studie naar de ontwikkeling van patiënten-

 portalen en de mogelijkheden tot integratie en samenwerking. 

•	 outcome contractering – Verkennen, samen met Tno en achmea, van de 

 mogelijkheden voor outcome contractering in de zorg op regionaal niveau.

• Basisset domotica / vitaal thuis – gesloten geïsoleerde domotica-oplossingen 

 veranderen naar open en geïntegreerde oplossingen.

•	 zorginnovatie.nl – Creëren van een digitaal platform waar ideeën, gebruikers,

 experts en financiers samen innovaties vooruit helpen van idee tot en met de 

 doorvoering. 

• training projectmatig werken – Verzorgen van inhouse trainingen over 

 projectmanagement. 

3 Lees verder op voLgende pagina
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dE VolgEndE PRojECTEn ZIjn In 2012 
aFgERond

• Health Watch – online toepassing die artsen, verpleegkundigen en 

 ouders ondersteunt in de zorg voor de gezondheid van mensen met een 

 verstandelijke beperking.

• zorg 2040 / vitale toekomst – Een studie naar de ziekte, gezondheid en 

 zorg in 2040 wanneer de dubbele vergrijzing een hoogtepunt bereikt.

•	 alDs – ontwikkelen van een instrument dat de lichamelijke en geestelijke 

 gesteldheid van patiënten met een beperking meet. 

•	 Buddyzorg – In samenwerking met stichting kuria een werkpakket 

 samengesteld waarmee ook andere instellingen aan de slag kunnen om in 

 hun eigen context en situatie een vorm van buddyzorg toe te passen. 

•	 e-health academy – masterclasses op het gebied van e-health voor professionals 

 in de zorg.

•	 e-health noord-nederland – Inventariseren van mogelijkheden voor een 

 gezamenlijk patiëntenportaal in noord-nederland. 

•	 Diakademie – de opzet en inrichting van een leerhuis in het diakonessenhuis. 

•	 subsidiescan – Verkennen van subsidiemogelijkheden voor het Canisius-

 Wilhelmina Ziekenhuis.

•	 Commissie nevenwerkzaamheden Diakonessen ziekenhuis – Voorzitterschap 

 van de commissie die (voorstel voor) nevenwerkzaamheden van specialisten toetst. 

•	 Basic Beliefs – onderzoek naar de inzet van patiëntportalen, in het bijzonder PaZIo. 
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serious gaMing 
VERbETERT 

gezondHeid ouderen
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serious gaMing 
VERbETERT 
gezondHeid ouderen
onderzoek exergaming voor ouderen

VitaValley maakt zich hard voor kwetsbare ouderen. We werken samen met partners om 

innovaties op dit gebied te realiseren. dit doen we ook in de alliance for healthy aging (aha),

een samenwerkingsverband tussen de mayo Clinic, de noaber Foundation, de Rug/umCg en 

VitaValley (Pggm is een toekomstig partner). deze samenwerking heeft als doel kennis 

en kunde op het gebied van gezond oud worden en zelfstandig wonen uit te wisselen.

Een belangrijke factor voor gezond oud worden en zelfstandig wonen is fysieke fitheid. 

hierbij speelt voldoende beweging een sleutelrol. Tegelijkertijd weten we dat ouderen 

doorgaans te weinig bewegen. Vanuit de aha samenwerking vertrok Tno-er annerieke 

heuvelink in maart 2012 naar mayo Clinic. Zij deed een jaar lang onderzoek naar manieren

om ouderen aan het bewegen te krijgen. In deze studie werd geen traditioneel bewegings-

programma aangeboden, maar exergames (van exercise en gaming). Videospellen die men 

speelt door het lijf te bewegen en een leuke manier bieden om te bewegen.

Coalitie ‘applied gaming’

op 17 september 2012 organiseerden VitaValley en Tno een bijeenkomst met als thema 

‘Serious gaming’. Verschillende sprekers, waaronder annerieke heuvelink, vertelden over 

de mogelijkheden van serious gaming. dit inspireerde de deelnemers om zelf aan de slag 

te gaan. de volgende partijen hebben de krachten gebundeld in de coalitie ‘applied gaming’: 

actiZ, anbo, bostec, de Waag Society, Eleos, Embedded Fitness, games for health Europe, 

lentis, menzis, noaber Foundation, Rivas, Rijksuniversiteit groningen, Siza, Tno, Vitalhealth 

Software, VitaValley en Ziekenhuis gelderse Vallei.

de partijen bundelden de krachten om te komen tot: 

•		een	gezamenlijke	visie	op	het	gebied	van	serious	gaming;

•		 concrete	voorstellen	op	het	gebied	van	onderzoek,	ontwikkeling	en	realisatie	van	

 serious games.
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annerieKe HeuveLinK  
WETEnSChaPPElIjk  
ondERZoEkSTER Tno  
over ‘appLied gaMing’

Wat zijn de resultaten van uw onderzoek bij 
het mayo-lab? 
‘We hebben verbeterd inzicht gekregen in het soort mensen 

dat uit zichzelf actieve videogames gaan spelen en de redenen 

waarom ze dit doen.’

 

hoe benut u deze kennis in de coalitie? 
‘We hebben ervaren wat motivaties en barrières van ouderen 

zijn om actieve videogames te spelen. hierdoor kunnen we 

advies geven over hoe men vergelijkbare games kan inbedden 

zodat zoveel mogelijk ouderen ze kunnen spelen.’

Wat zijn de plannen voor 2013? 
‘met een groep mkb’ers zijn we een Technologie Cluster 

aan het oprichten. ons doel is om de kennis over de inzet 

van applied games, voor het vergroten van de vitaliteit van 

ouderen en de benodigde randvoorwaarden, zo breed 

mogelijk te verspreiden.’ 3 Lees verder op voLgende pagina
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CarLa sCHoLTen  
dIRECTEuR EmbEddEd FITnESS  
over ‘appLied gaMing’

Wat doet Embedded Fitness én waarom bent u betrokken 
bij coalitie ‘applied gaming’?  
‘Embedded Fitness is een bedrijf dat een interactief bewegingsconcept heeft 

geïntroduceerd. met gebruikmaking van de nieuwste hightech bewegingsapparatuur 

en technieken combineert Embedded Fitness gaming entertainment en fitness 

in één concept. het interactieve bewegingscentrum in Eindhoven fungeert naast 

ontmoetingsplek tevens als laboratorium voor onderzoek en ontwikkeling. hierbij zijn 

diverse kennisinstellingen en bedrijven betrokken. Er is gebleken dat het concept ook 

zeer geschikt is voor kinderen met sociaal motorische problematiek (autisme), voor 

revalidatie en ook voor mensen met fysieke beperkingen.’

Welke verwachtingen heeft u van de coalitie? 
‘We krijgen veel vragen over toepassingen voor oudere doelgroepen. We hebben 

diverse pilots gedaan met zorginstellingen, kennisinstellingen en zorgverzekeraar 

agis. Er ontwikkelen zich steeds nieuwe concepten, maar het is lastig successen op te 

schalen of het juiste financieringsmodel te vinden. aansluiting bij deze coalitie geeft 

inzicht in de kansen en mogelijkheden. de samenwerking kan mede leiden tot juiste 

passende toepassingen.’

Wat zijn uw ervaringen met de coalitie tot nu toe? 
‘de ervaringen zijn heel positief. Ik ervaar een betrokken groep die allen bereid zijn 

zich in te zetten voor de doelgroep ouderen, een visie te ontwikkelen en hiermee aan 

de slag te gaan met het oog op daadwerkelijk te realiseren projecten. VitaValley en 

zeker in de naam van janneke de groot hebben hierin een actieve faciliterende en 

regisserende rol.’
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vitale toekoMst
Herbezinning toekomstige gezondheidszorg

VitaValley is van mening dat het geheel van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg – 

kosten, demografie, zorginhoudelijke en matschappelijke trends – vragen om een fun-

damentele herbezinning op de toekomst van de gezondheidszorg. Wij hebben daarom 

het initiatief genomen om een boek samen te stellen over de toekomst van de neder-

landse gezondheidszorg.

na vele maanden van schrijven en diverse overleggen tussen de auteurs is in mei 2012 

het boek ‘Een Vitale toekomst; onze gezondheidszorg in 2040’ gepubliceerd door Reed 

business. In dit boek geven meer dan 25 deskundigen en wetenschappers, waaronder 

maarten Verkerk en dirk jan bakker (beide bestuurders VitaValley), antwoord op de 

vraag hoe de zorg er in de toekomst uit komt te zien. 

inhoud boek

Enkele van de onderwerpen zijn: dementiezorg nieuwe stijl, de e-revolutie, de rol van 

mantelzorg, de noodzakelijke aanpassing van de opleidings- en beroepenstructuur en 

de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. de samenstellers schetsen een kleurrijk 

en visionair beeld van alle mogelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Ze geven 

aan het slot van het boek ook hun eigen visie en komen tot drie mogelijke strategieën 

om de zorg vitaal te houden.

Congres

het boek werd gepresenteerd tijdens het congres 

‘Vitale Toekomst’ op 22 mei 2012. Prominenten uit 

de nederlandse gezondheidszorg, w.o. ab klink 

(voorzitter Raad van Toezicht VitaValley) en 

hans kamps (SER), marc berg (knmg) en bert 

boer (CVZ) leverden een bijdrage aan deze dag.

3 Lees verder op voLgende pagina
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pauL KraBBe 
hooFd hEalTh TEChnology 
aSSESSmEnT aFdElIng EPIdEmIo-
logIE umCg gRonIngEn 
over ‘een viTaLe ToeKoMsT; 
onze gezondHeidszorg in 2040’

Wat was uw rol bij de totstandkoming van 
het boek? 
‘Samen met 2 collegae heb ik een hoofdstuk over keuzen in 

de zorg geschreven. dit is veel werk geweest, ook om achter-

liggende ideeën hierover weer scherp op papier te krijgen.’

Wat vindt u van het onderwerp van het boek?
‘het overeind houden van onze gezondheidszorg is een 

belangrijk en interessant thema, maar tegelijk lastig onderwerp. 

de ondertiteling met verwijzing naar 2040 is gewaagd.’

Welke reacties heeft u ontvangen op het 
boek vanuit uw omgeving? 
‘Positieve reacties die ik heb ontvangen hadden vooral 

betrekking op het door ons geschreven hoofdstuk. die liepen 

uiteen van ‘mooi overzicht’ tot ‘heel fraai nederlands’. 

dit laatste zien wij als een groot compliment.’

3 Lees verder op voLgende pagina
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aB KLinK
VooRZITTER Raad Van 
ToEZIChT VITaVallEy 
over ‘een viTaLe ToeKoMsT; 
onze gezondHeidszorg 
in 2040’

Waarom moeten zorgprofessionals dit 
boek lezen?  
‘het is een boek met artikelen van gerenommeerde auteurs. 

Zij weten waarover zij spreken. het is ook een boek met een 

breed repertoire aan thema’s. naast veroudering en ziekte 

komen we thema’s tegen als moleculaire biologie, de toekomst 

van de mantelzorg, e-health en de toekomst van de geestelijke 

gezondheidszorg.’

Wat vindt u de kracht van het boek?
‘de breedte van het boek; qua thema’s en deskundigheden. 

de veelheid aan thema’s komen in een slothoofdstuk van 

dirk-jan bakker, doeke Post, johan Polder en maarten Verkerk 

terug op de noemers van verantwoorde, gepaste en daarmee 

duurzame zorg.’

Welk onderwerp uit het boek is u het meest 
bijgebleven en waarom?
‘de kanteling van competitie op basis van prijzen naar 

competitie op basis van kwaliteit. dat die kentering profijt biedt 

voor de patiënt (betere en gepaste zorg), voor de samenleving 

(inzetbaarheid, ook in het leven na het betaalde werk) en voor 

de betaalbaarheid is evident. doeke Post spreekt in dat verband 

van een kwaliteitssamenwerkingsscenario. dat is een goede 

en uitdagende term.’
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WeHelpen
www.wehelpen.nl

www.wehelpen.nl
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WeHelpen
informele zorg

op 30 oktober 2012 is het internetplatform Wehelpen gelanceerd. de coöperatie 

Wehelpen is opgericht vanuit de initiatieven helpjemee.nl en Caire.nu. hiermee 

ontstond een breed gedragen initiatief voor de ondersteuning van de informele zorg 

met naast VitaValley, ook achmea, bureauvijftig, CZ, menzis, Pggm, Rabobank en

The Caretakers als founding partners. 

Wehelpen biedt digitale ondersteuning aan patiënten, vrijwilligers en mantelzorgers. 

het platform kent basisfunctionaliteiten als een agenda, logboek, profielen, netwerk-

mogelijkheid en een notitiepagina. ook wordt de vraag om hulp én het aanbod om 

hulp te geven bij elkaar gebracht. daarnaast worden informatie of functionaliteiten 

van andere aanbieders aangeboden. 

vitavalley blijft betrokken

VitaValley en Vital Innovators hebben een belangrijke rol bij het ontwikkelen en invoeren 

van Wehelpen. VitaValley, met dik hermans als bestuursvoorzitter van Wehelpen, houdt 

zich bezig met het verder ontwikkelen van de coöperatie, de website en aansluitende 

initiatieven. Vital Innovators neemt de invoering van Wehelpen voor haar rekening. 

Helpjemee.nl

bureauvijftig, mezzo en VitaValley ontwikkelden een internetplatform dat de organisatie 

van mantelzorg ondersteunt: www.helpjemee.nl. het platform biedt een handige 

webagenda, een logboek en informatie over diensten van de gemeente, mezzo en 

andere organisaties die ondersteuning geven.

Caire.nu

achmea, CZ, Pggm en Rabobank en The Caretakers realiseerden www.caire.nu. 

dit platform voorziet in een marktplaats functionaliteit, waarmee vraag en aanbod 

aan elkaar kunnen worden verbonden.

3 Lees verder op voLgende pagina

www.wehelpen.nl

www.wehelpen.nl
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Coen van de sTeeg  
dIRECTEuR WEhElPEn 
over de CoöperaTie WeHeLpen

Waarom vindt u Wehelpen een belangrijk 
initiatief?
‘Wehelpen is ontstaan vanuit concrete behoeften in de samen-

leving. We denken met het platform en de unieke coöperatieve 

samenwerking invulling te kunnen geven aan belangrijke 

uitdagingen op het gebied van zelfredzaamheid en (informele) 

zorg die op ons af komen.’

Wat wil Wehelpen bereiken in 2013?
‘In 2013 willen we leerervaring opdoen en het effect van 

Wehelpen aantonen op lokaal niveau. daarnaast wordt de 

website verbeterd en uitgebreid met nieuwe functies. 

ook wordt er een app ontwikkeld.’

Wat zijn de reacties op Wehelpen uit uw 
omgeving?
‘Reacties zijn over het algemeen erg positief. mensen moeten 

vaak wennen aan de laagdrempelige manier om hulp te vragen 

en zijn verrast als er echt hulp wordt geboden. Veel mensen 

herkennen zich in situaties van Wehelpen gebruikers of kennen 

mensen in hun omgeving in een vergelijkbare situatie.’

3 Lees verder op voLgende pagina
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roB van WiLLegen  
PRogRammamanagER STRaTEgIE 
En InnoVaTIE WEhElPEn 
namEnS mEnZIS,  
over de CoöperaTie WeHeLpen 

Waarom bent u betrokken bij Wehelpen?
‘menzis gelooft dat iedereen iets kan bijdragen, of iemand nou ziek is of gezond. 

het bijzondere aan Wehelpen is dat het mensen in staat stelt dat te doen. 

We geloven in Wehelpen omdat deze coöperatie de ambitie heeft het weer vanzelf-

sprekend te maken om elkaar te helpen. Wehelpen ontlast mantelzorgers en verbindt 

gemeenschappen met elkaar. En dat op een manier die past bij deze tijd, namelijk via 

een online platform dat beheerd wordt door een coöperatie. dit initiatief verdient wat 

ons betreft alle steun.’

Wat heeft Wehelpen gerealiseerd?
‘Wehelpen is nog volop in ontwikkeling. het initiatief wordt breed in de samenleving 

opgepakt door onder andere zorginstellingen, gemeenten, buurtinitiatieven. In die 

zin is het heel succesvol. ook burgers maken er al gebruik van, maar daar is nog wel 

ruimte voor verbetering. daar doet de coöperatie dan ook alles aan, onder andere 

door verbetering van gebruiksvriendelijkheid en doorvertellen van succesverhalen 

van gebruikers.’

Staat u zelf ingeschreven bij Wehelpen?
‘Ik sta zelf ook ingeschreven op Wehelpen. laatst kreeg ik een uitnodiging om een 

vrouw te helpen verhuizen. dat kon ze niet zelf in verband met beperkingen. Ik rea-

geerde en toen bleek dat ze heel groningen had gemobiliseerd om te helpen. Er waren 

al zestien studenten langs geweest om te schilderen, een groep ICT-ers had laminaat 

gelegd en er kwam een hele groep op de dag van de verhuizing zelf. Prachtig!’
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3 Lees verder op voLgende pagina

balans per 31 december 2012 (na resultaat bestemming)

(bedragen * € 1.000)      
 2012 2011  
...................................................................................................................  

vaste aCtiva            

materiële vaste activa  12 8    

Financiële vaste activa  12 18  
...................................................................................................................  

Totaal vaste activa 24 26 
      

vlottenDe aCtiva      

Vorderingen  573 244  

liquide middelen 416 338  
...................................................................................................................   

Totaal vlottende activa 989 582 
...................................................................................................................  

Totaal activa 1.012 608
...................................................................................................................   
     

passiva            

Eigen vermogen  22 67 
      

langlopende schulden: 

lening 40 60 
...................................................................................................................   

Totaal langlopende schulden 40 60 
      

kortlopende schulden:       

Crediteuren 167 54  

overige schulden en 
overlopende passiva 783 427  
...................................................................................................................   

Totaal kortlopende schulden 950 481 
...................................................................................................................  

Totaal passiva 1.012 608
...................................................................................................................   

CiJFers
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Staat van baten en lasten over 2012     

(bedragen * € 1.000)      

 2012 2011  
...................................................................................................................  

baten  1.051 1.361 
      

bedrijfslasten:      

Personeelslasten 335 268  
      

afschrijvingen materiële 

vaste activa 5 6  
      

overige organisatielasten  756 1.018  
...................................................................................................................   

Totaal bedrijfslasten (1.096) (1.292) 

      

      

Rentebaten

en soortgelijke baten 3 1 
      

Rentelasten en soortgelijke 

lasten (3) (5) 
...................................................................................................................  

eindresultaat -45 65 
...................................................................................................................   
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gRondSlagEn VooR dE WaaRdERIng 
En RESulTaTEnbEPalIngEn
de jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 boek 2 bW.

de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 

plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag 

voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

de materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, vermind-

erd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 

waardeverminderingen. de afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 

van de verkrijgingsprijs. 

Financiële vaste activa

deelnemingen worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs, rekening houdend 

met een voorziening voor waardeverminderingen.

vorderingen en overlopende activa

de vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van 

de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. 

schulden

opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen 

de nominale waarde.

resultaatbepaling

het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de

lasten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor 

vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. 

de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar 

zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Financiële baten en lasten

de rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking 

hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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