
VITAAL THUIS
De juiste zorg op de fijnste plek 



Waarom de Vitaal Thuis coalitie?

Goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het 

juiste moment is het uitgangspunt voor een goed, 

toegankelijk en betaalbaar zorgstelsel.  

Dankzij ICT en eHealth zijn tijd en plaats steeds 

vaker irrelevant waardoor de zorg zich kan 

verplaatsen van de wachtkamer naar de 

woonkamer.

Steeds vaker zal deze plek thuis zijn. 

Maar dit gaat niet vanzelf!

Vitaal Thuis is een veldinitiatief van VitaValley met als doel mensen in staat te stellen thuis de zorg te 

ontvangen die zij nodig hebben. Digitale innovatie en de inzet van (thuis)zorgtechnologie is hierbij een 

belangrijke pijler. 



Waarom de Vitaal Thuis coalitie?

• Je kunt het niet alleen/regionaal.

Samen voor ‘de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment’.

• > 60 partijen uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Gezamenlijke visie, leiderschap en duurzame innovatie.

• Werken aan barrières op praktijk- en systeemniveau

• structurele bekostiging

• standaarden

• inbedding in de zorg.

• Langer veilig, verzorgd en vitaal thuis wonen.

Met zoveel mogelijk eigen regie.

DEELPROJECTEN

1. Thuiszorgtechnologie

2. Ziekenhuiszorg Thuis

3. Vitaal Thuis in de Wijk



Vitaal Thuis - Thuiszorgtechnologie

Leidraad digivaardigheden

Vitaal Thuis draagt bij aan de coalitie

Digivaardigheden, welke onder meer de zelftest

digivaardig in de zorg ontwikkelde. In 2018 wordt een

aanbod vanuit HBO en MBO ontwikkeld voor

bijscholing van zorginstellingen.

Digitale keuzegids

Vitaal Thuis zet in op de ontwikkeling van een

duurzame online keuzegids voor

thuiszorgtechnologie. Samenwerking hierin met

Hulpmiddelenwijzer.nl en de Gezondheidswinkel van

Bol.com.

In 2018 zetten we in op nog bredere inzet en

contractering. Daarbij zal Vitaal Thuis bijdragen aan

de stimuleringsregeling innovatie in de langdurige

zorg met e-health.

Implementatie en opschaling

De inzet van toezichthoudende technieken, medicatie

dispensing en beeldzorg is sterk gestegen sinds

2014. De inzet blijft echter nog steeds achter bij de

noodzaak. Nog werk aan de winkel dus!

De implementatie van Vitaal Thuis gespecificeerde

oplossingen bij ruim 10.000 gebruikers leidde tot

vraagbundeling, schaalgrootte en prijsdaling.

De handreiking contractering thuiszorgtechnologie

wordt steeds vaker gebruikt voor het maken van

afspraken over de duurzame bekostiging van

thuiszorgtechnologie.

Gebruik van: 2014 2017

• Monitoring 53%  71%

• Medicijndispensers 11%  34%

• Beeldbellen 12%  22%

https://digivaardigindezorg.nl/
http://www.surveygizmo.com/s3/2857159/Zelftest-Digitale-Vaardigheden-in-Zorg-en-Welzijn
https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/
https://www.bol.com/nl/m/mooi-gezond/gezondheid/index.html
http://vitavalley.nl/gebruik-thuiszorgtechnologie-flink-gestegen/?vvhm=0
http://onlinetouch.nl/vitavalley/vitaal-thuis-resultaten-2014-2016-magazine?html=true#/2/
http://vitavalley.nl/wp-content/uploads/2017/06/160711-Handreiking-Contractering-Thuiszorgtechnologie-Vitaal-Thuis-V10-1.pdf


Vitaal Thuis - Ziekenhuiszorg Thuis

In 2017 startten we met Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg

Thuis, met de focus op de grootschalig implementatie van

veilige, betrouwbare, bruikbare én betaalbare

Ziekenhuiszorg Thuis eHealth toepassingen.

Wij richten ons op telemonitoring, teleconsultatie en

telebehandeling voor mensen met COPD, chronisch

hartfalen, chemotherapie thuis, risico-zwangerschappen

en thuisdialyse.

We verkenden en vormden een vruchtbare coalitie met

ruim 60 partners, waarin we samenwerken aan echte

zorgvernieuwing en aan juiste zorg op de juiste plek

innovaties. We deelden de opbrengst en de geleerde

lessen publiekelijk voor een zo groot mogelijke

maatschappelijke impact.

HET PERSPECTIEF VAN DE PATIËNT

Mevrouw Tielman

over haar ervaring met telemonitoring

http://vitavalley.nl/wp-content/uploads/2017/07/Programmaplan-Vitaal-Thuis-Hospital@Home_def-1.pdf
http://vitavalley.nl/terugblik-coalitiebijeenkomst-en-resultaten-2017/?vvhm=0
https://vimeo.com/245035223
https://vimeo.com/245035223


Sneller en beter contracteren van Ziekenhuiszorg Thuis

We stelden een stappenplan contractering voor Ziekenhuiszorg Thuis op. 

In 2018 maken we een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) 

waarmee we de maatschappelijke impact van Vitaal Thuis in kaart brengen 

en waarmee we systeemobstakels scherp maken en kunnen adresseren.

Betere en betaalbare eHealth oplossingen voor Ziekenhuiszorg Thuis

We definieerden versie 4.0 van de Vitaal Thuis specificaties, met hierin 

opgenomen telemonitoring, teleconsultatie en telebehandeling. 

In 2018 zetten we in de borging van de specificaties en op de verbinding 

met VIPP programma, MedMij, Beter Dichtbij en Zelfzorg Ondersteund.

Duurzame inbedding van Ziekenhuiszorg Thuis

We ontwikkelden gedetailleerde klantreizen voor telemonitoring COPD en 

chronisch hartfalen, thuisdialyse en chemotherapie thuis en we deelden de 

best practices van samenwerking. 

In 2018 zetten we in op de uitbouw van deze klantreizen, op instrumenten 

voor implementatie en op adoptie en gebruik door veld.

Vitaal Thuis - Ziekenhuiszorg Thuis
Resultaten 2017 en vooruitblik 2018

http://vitavalley.nl/wp-content/uploads/2017/09/Stappenplan-voor-contracteringsmodel.pdf
http://vitavalley.nl/projecten/vitaal-thuis-ziekenhuiszorgthuis/implementatie en opschaling/?vvhm=2
http://vitavalley.nl/projecten/vitaal-thuis-ziekenhuiszorgthuis/implementatie en opschaling/?vvhm=2


Verschillende 

perspectieven 

hoe we goede 

zorg aan huis 

leveren. Gezien 

vanuit één 

voorbeeld 

situatie. 

• COPD

(GOLD 3&4)

• Chronisch

hartfalen

• Chemotherapie

thuis

• Thuisdialyse

Ziekenhuiszorg thuis Klantreizen

http://vitavalley.nl/wp-content/uploads/2017/09/Klantreis-COPD-GOLD-3-en-4.pdf
http://vitavalley.nl/wp-content/uploads/2017/09/Klantreis-Chronische-hartfalen.pdf
http://vitavalley.nl/wp-content/uploads/2017/09/Klantreis-Chronische-hartfalen.pdf
http://vitavalley.nl/wp-content/uploads/2017/09/Klantreis-Thuisdialyse.pdf


http://vitavalley.nl/wp-content/uploads/2017/09/Klantreis-COPD-GOLD-3-en-4.pdf


http://vitavalley.nl/wp-content/uploads/2017/09/Klantreis-Chronische-hartfalen.pdf


http://vitavalley.nl/wp-content/uploads/2017/09/Klantreis-Chemotherapie-thuis.pdf


http://vitavalley.nl/wp-content/uploads/2017/09/Klantreis-Thuisdialyse.pdf


12
Lees alle gedichten van de afsluitende coalitiebijeenkomst van 30 november 2017 door Jacob Passander 

http://vitavalley.nl/wp-content/uploads/2017/10/Dichtverslag-coalitiebijeenkomst-Vitaal-Thuis-Ziekenhuiszorgthuis.pdf


Coalitie Vitaal Thuis

2018: Vitaal Thuis in de Wijk

BEOOGDE RESULTATEN 

- Visiedocument ‘Vitaal Thuis 

in de Wijk 2020’

- Programmaplan

- Verkennen en vormen coalitie
- Opstarten werkgroepen

In 2018 starten we met Vitaal Thuis in de Wijk.

Wat is er nodig om gezond oud te worden in je eigen wijk? Hoe

bevorderen we de vitaliteit in de wijk?

Hier gaan we met een nieuwe coalitie op inzetten.

In het proces van coalitievorming, visievorming, kennisdeling,

adressering van systeemobstakels, implementatie en opschaling

wordt gebruik gemaakt van de samenwerkingen en processen die

vanaf 2014 in Vitaal Thuis zijn ontwikkeld.



Gebruik van: 2014 2017
• Monitoring 53% 71%
• Medicijndispensers 11%  34%
• Beeldbellen 12%  22%
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Regionale 

implementaties

Kwaliteit 



Volume 

Prijs  

Learning 
community

10.000+
Gebruikers

Handreiking 
Keuzegids

8 
partners

2014 2015 2016 2017 2018 2019

60 
partners

Specificaties

V2.4
Specificaties

V3.0
Specificaties

V4.0

Samenwerken 
aan langer 
thuis wonen!

bruikbare en 
betrouwbare 
zorgtechnologie 
thuis.

en duurzame 
bekostiging van 
betaalbare,

Grootschalige 
implementatie,

Thuiszorg-
technologie

Ziekenhuiszorg 
Thuis

Vitaal Thuis in 
de Wijk

door 
kennisdeling, 
opleiding

Specificaties

V1.0

Leidraad 
implementatie 
digivaardig-
heden

Handreiking
contractering

Stappenplan 
contractering

Patient & 
Professional 
journeys

Specificaties

V5.0



Wat levert Vitaal Thuis op voor …

de patiënt de zorgverlener

Vitaal Thuis zorgt voor goede zorg

op het juiste moment op de fijnste

plek: thuis!

Dankzij slimme, bruikbare e-health

ervaar ik meer zelfstandigheid,

meer bewegingsvrijheid en meer

grip op mijn gezondheid.

Ik ben minder tijd kwijt met mijn

zorg, en ik ervaar een hogere

kwaliteit van leven.

Met Vitaal Thuis verbeteren we de

kwaliteit van zorg met veilige e-

health voor zorg thuis. Vitaal Thuis

gespecificeerde oplossingen zijn

veilig en betrouwbaar en passen

naadloos in de zorgpraktijk.

Op afstand kunnen we coachen en

monitoren waardoor we meer

mensen kunnen helpen in dezelfde

tijd.

de zorgverzekeraar

Met Vitaal Thuis vergroten we de

eigen regie van patiënten,

verbeteren we de kwaliteit van

zorg en houden we de zorg

betaalbaar.

Vitaal Thuis helpt ons bij het

verplaatsen van zorg naar thuis

en bij het sneller en beter

contracteren van ‘de juiste zorg

op de juiste plek’ innovaties.


