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Opgericht in 2006

• Poliklinische cardiologie

• Geen wachttijden

• One stop shop

• 40.000 nieuwe pt / jaar

• 2016: HartWacht



Cardiovasculaire aandoeningen

Van plotse hartdood…. …naar chronische ziekte

Bron: Hartstichting – Hart- en Vaatziekten in Nederland in 2017





Oplossing eHealth?



Thuismeten met apparatuur 

via applicaties op 

smartphones, tablets en 

smartwatches

Inzicht in medisch dossier

HartWacht

Directe interactie mogelijk door 

bijvoorbeeld beeldbellen

24/7 medisch specialist

patiëntendossier 24/7 online 

beschikbaar voor patiënt

Persoonlijk lifestyle advies

Bij alarm: analyse door 

gespecialiseerde 

verpleegkundigen
Monitoring door software, 

interpretatie door algoritme

Polibezoek indien nodig



Thuismeten met apparatuur 

via applicaties op 

smartphones, tablets en 

smartwatches

Inzicht in medisch dossier

HartWacht

Directe interactie mogelijk door 

bijvoorbeeld beeldbellen

24/7 medisch specialist

patiëntendossier 24/7 online 

beschikbaar voor patiënt

Persoonlijk lifestyle advies

Bij alarm: analyse door 

gespecialiseerde 

verpleegkundigen
Monitoring door software, 

interpretatie door algoritme

Polibezoek indien nodig





Bron: Effective Cardio

Visie - betere zorg, onafhankelijk van tijd en

plaats



HartWacht



Hypertensie

Voor drie diagnosegroepen

Hartfalen Ritmestoornissen



Veel datapunten om beleid op te baseren



Schaalbaarheid

13% van de ingezonden metingen leiden tot een alarm, 

2% leidt tot een rood alarm

16% van de ingezonden metingen vergt handeling, 

3% wordt bekeken door de HartWacht cardioloog



Bloeddrukcontrole bij HartWacht patiënten

Gemiddeld daalt systolische en diastolische bloeddruk 

van HW patiënten
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Verschil in bloeddruk over de seizoenen



Complete ervaring

Tijdschema van muzikant

Vaste locatie

Ticketprijs

Bediend door software

Tijd- en plaats onafhankelijk

Abonnement



1. Automatisering richtlijnen
2. Huidige trouw aan richtlijnen



1. Automatisering richtlijnen



Total SBP > 180mmHg Low-risk Intermediate-

risk

High-risk

Number of patients, n (%)
108 (100%)

22 (20.4%) 34 (31.5%) 23 (21.3%) 29 (26.8%)

Treatment indicated, n
57 (52.8%)

22 0 6 29

Treatment not indicated, n
47 (43.5%)

0 34 13 0

Treatment indication not 

determined*, n
4 (3.7%)

0 0 4 0

Total CKD** Diabetes 

Mellitus

African 

origin

<50 years of age >50 years of 

age

Number of patients, n (%) 110 (100%) 6 0 2 22 80

Guideline adherence*, n 65 (59.1%) 6 0 2 12 45

Guideline non-adherence, n 45 (40.9%) 0 0 0 10 35

2. Trouw aan richtlijnen?



Trouw aan richtlijnen?

•Richtlijn wel gevolgd maar data niet
vindbaar

•Bewust afgeweken

•Onbewust afgeweken



Geautomatiseerde 

richtlijnen in portaal







Tijdlijn

Decision support 

system

(DSS)

Self Management System

(SMS)

Machine Learning Algorithm

(MLA)

World Wide Surveillance System

(WWSS)



“Universal access to measurement of blood pressure 
through inexpensive blood pressure monitors (linked to 

establishment of global blood pressure surveillance)”





“There is a certain risk that the 

multiplication of instruments tens to 

pauperize the senses and to 

weaken their clinical acuity; even 

the sphygmograph is mainly used 

nowadays for the purposes of 

demonstration or of making a 

permanent record than for what it 

can tell us in diagnosis or 

prognosis.”

British Medical Journal (1905)



“...would BP measurement lead to the 

application of heuristic diagnostic and 

treatment approaches while ignoring 

the underlying pathology?”

Ann Marie Navar, MD PhD and Eric Peterson, MD MPH - AMA Cardiol. 2017 April 01; 2(4): 389–390. doi:10.1001/jamacardio.2016.5676.


