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E-health 

• Wat is e-health nu precies? 

• Wat moeten we met e-health? 

• Wat voegt het toe? 

• Is ooit aangetoond dat e-health de prognose 
verbetert? 

• Wat is het beleid van de overheid tav e-health? 

• Wat moet ik met de wildgroei aan medische apps? 
• Moet ik gaan beeldbellen met mijn patienten? 

• Moeten we niet eerst andere zaken beter regelen? 
• Wat kost het allemaal wel niet? 

• Enz enz enz 

 

 



WEL 
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Doel 

• Overzicht van mogelijkheden en ontwikkelingen 

 

• Update vanuit cardiologie NWZ 



E-health 

“het gebruik van informatie- en communicatietechnologie 
ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de 

gezondheidszorg” 

 

 

• Is heel veel verschillende dingen 

• Kan dienen ter ondersteuning van zorginnovatie 

• Kan faciliteren in behandeling, met name 
• Communicatie 

• Registratie 

• Logistiek 

 



Domeinen 

• Patient – arts / ziekenhuis 
• Informatie / educatie  patient empowerment 

• Communicatie 

• (Tele)monitoring 

• Logistiek 

 

• Zorgverleners onderling 
• Communicatie met elkaar 

• Inzicht in dossier / medicatie 
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Informatie app NWZ 





Domeinen 

• Patient – arts / ziekenhuis 
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• (Tele)monitoring 

• Logistiek 

• Zorgverleners onderling 

• Communicatie met elkaar 

• Inzicht in dossier / medicatie 

 



Voordat hij naar de intake van de hartrevalidatie gaat bekijkt hij het overzicht van zijn persoonlijke zorgpad om te zien 
waar hij zich op dit moment in het zorgpad bevindt. Er staat een uitleg over zijn volgende afspraak, waarbij ook is 
vermeld dat hij nog niet in staat is om zelf auto te rijden. Hij vraagt vervolgens zijn zoon om hem volgende week vrijdag 
te brengen. 



Walt en zijn partner zijn echter nog niet helemaal gerustgesteld en gebruiken daarom de navigator om te zien welke 
zorgprofessional hij het beste zou kunnen raadplegen. Op basis van zijn vraag wordt Walt naar zijn huisarts gestuurd, 
omdat hij het beste in staat is om zijn vraag direct te beantwoorden. Hij maakt een afspraak voor de volgende dag.  



”Ik wil 
binnenkort 
op vakantie, 
maar mag 
ik al vliegen? 

“  



High level concept 

Education and coaching for 
recovery and rehabilitation 

Professional interface for 
patient consultation and 

coaching 

Patient application 
on personal device  

5 Audio/video consults 

 
• Nurse Trudy initiates an 

Audio/Video consult with Phil 
about his medication question. 

• Since Phil’s blood pressure is still too 
high, based on the self measured BP 
data, nurse Trudy approves the increase 
in medication usage. 

4 Patient management 
 

 
• A In the hospital nurse Trudy reviews 

the questions coming in from patients. 
• In the patient list, nurse Trudy is helped 

by the system to prioritize which 
patients need attention first and should 
be scheduled for a follow-up consult, 
and who can manage him/herself  

1 Discharge support 
 

 
• Phil is recovering from a PCI 

intervention after a STEMI. 
• During the discharge 

conversation Nurse Trudy offers 
him to use a post-discharge self-
management service. 

2 Self-monitoring at home 
 

 
• At home Phil self-monitors his health 

with devices and through validated 
questionnaires 

• Phil can find answers in the FAQ or 
where needed reach out to his medical 
team. 

6 Personalized follow-ups 
 

 
• The ‘Patient dashboard’ provides the 

medical team (from cardiologist to 
GP)  all relevant information for a 
consult. 

• It allows the professional to provide 
personalized care and to address 
Phil’s reported concerns directly. 

3 Rehab training 
 

 
• Together with his rehab nurse he has 

defined goals to work on his own 
condition, both during rehab training, as 
well as at home 

• The heart rate zones and the goals are 
used to provide him personalized 
education and coaching advice. 

Patient’s View 

Remote communication 
with  patients 

Connected 
devices 



Patient tevredenheid 



Wearables 



Project telemonitoring 

• Setting: de novo systolisch hartfalen 

 

• Conventioneel:  
• Diagnose: opname of algemene poli 

• 2-5 bezoeken HF-verpleegkundige 
• Begeleiding 

• Optitreren medicatie 

• Na 4-6 maanden nieuw echo + consult cardioloog 
• Bespreken ICD / CRT / revalidatie / terugverwijzing 

 

• Pilot: 25 patiënten 

 



Luscii / cVitals 

• Begeleiding en informatie 

 

• Communicatie met zorgverlener 

• Videobellen 

 

• Metingen via app + Bluetooth wearables 

• Vragenlijst  

• Bloeddruk / Pols 

• Gewicht 

 

• Lab indien nodig dichtbij huis 

 

 



Luscii / cVitals 

• Slechts 1-2 bezoeken HF verpleegkundige 

 

• Overige consulten via videobellen 

 

• Indien nodig vaker tussendoor contact 

 

• Na 4-6 mnd behandelen consult + echo 

 

 

 



What’s new? 

• Minder bezoeken  
 

• Frequentere metingen / trends  
 

• Alle metingen beschikbaar vóór 
patient contact 
 

• Laagdrempeliger contact tussendoor 
 

• Contact op initiatief van zorgverlener 
 

• Efficienter? Prettiger?  
 



CardioMEMS 



CardioMEMS 

• Invasieve pulmonaaldrukmetingen 

 

• PA-drukken :  medicatie 

 

• Opnames voorkomen 

 

• In VS: significante daling opnames 

 

• In NL: VT traject 
 



Uitdagingen 

• Patientselectie 

 

• Optuigen infrastructuur 

 

• Continue stroom informatie 

• Interpretatie? 

• Alarmen? 

 

• Verwachtingen patient 

 

• Anders communiceren 

• Video / telefonisch / chat 

 

 

 

 

 

https://www.cartoonstock.com/cartoonview.asp?catref=jmp081227


In de zorg willen we naar 



Hospital@home 

• Doelen:  

• thuisbehandeling verbeteren 

• Ziekenhuisopname verkorten / vervangen 

 

• Nodig: 

• (specialistische) thuiszorg 

• Mobiele zaalarts / Vpk specialist 

• Ondersteuning e-health / telemonitoring 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implementatie H@H 

1. Telemonitoring 
• Hartfalen NYHA III/IV 
 

2. Vervroegd ontslag met thuisbehandeling 
• Endocarditis 
• Hartfalen 
 

3. Voorkomen van opname  
 

 



Intensievere telemonitoring 

https://youtu.be/O8-DMIaUxFo 



• Naadloos systeem van zorg 

• Ambulant – klinisch vervaagt 

• Adequate ondersteuning digitale toepassingen 

• Dichtbij als het kan, ver weg als het moet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




