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Introductie

• B.Sc. Fysiotherapie, Bewegingswetenschappen

• M.Sc. Bewegingswetenschappen, M.Sc. (Res) Neurowetenschappen

• Ph.D. Medische wetenschappen, organisatie acute beroertezorg

• Postdoc, Healthy Ageing UMC Groningen, organisatie innovatieve zorg (e-

health en integrated care chronic diseases)

• Managing director, SPRINT Center for Research Excellence, UMC 

Groningen

• Focus on modelling and (early) evaluation of innovations and new 

treatments in healthcare
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Inhoud

• e-Health

– stand van zaken

– perspectief toekomstig onderzoek

• De Emmen casus, korte bespreking NHJ paper en 

vergelijking COACH trial

• Health economics

– stand van zaken

– Perspectief toekomstig onderzoek

• Stellingen + uitnodiging
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e-Health

• Implementatie gecoördineerde zorg en telehealth blijft achter.

– Ontbreekt aan structurele integratie in zorgprocessen

• Weerstand voor verandering bij stakeholders

• Geen afstemming van financieringsstructuren

• Geen technische (IT) ondersteuning

• Geen ‘big data’ beschikbaar voor ondersteuning betrouwbaarheid 

gecoördineerde zorg en telehealth

• Geen onderwijs/training in gecoördineerde zorg aan studenten, en 

andere professionals
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e-Health: ACT programme

• Start: Feb 15 2013

• Duration: 36 mths

• Coordination: Philips Healthcare 

• 14 partners: European experts

• 5 Health care regions: Scotland, 

Lombardia, Bask Country, Catalonia & 

Northern Netherlands

• E-Health/ Telehealth

• Integrated care



ACT project- Conclusies

• ACT bevindingen:

– Professional: vroeg betrekken, training, feedback loops, erkenning.

– Eindgebruiker: interventie organiseren rondom de behoefte van de 

eindgebruiker, zowel klinisch, sociaal, als sociaal-economisch (NB Health 

Literacy)

– Regionale stratificatie voor het matchen van populaties en individuele vereisten 

aan het niveau van zorg dat wordt geleverd.

– Satisfactie van patiënt/eindgebruiker met gecoördineerde zorg en telehealth: 

gevoel van veiligheid (“ik word in de gaten gehouden”), en de mogelijkheid voor 

het managen van gezondheid.

– Evaluatie: behoefte aan een ‘minimal dataset’ voor de evaluatie van CC/TH 

initiatieven.
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De Emmen casus in het ACT project

• Succesful implementation of telemonitoring is only possible if it

is fully integrated in the care pathway of heart failure patients.

• Adequate monitoring has to be accompanied by extensive

responsibilities for the (specialist) nurse in terms of the 

management of medication and treatment plans.

• Include primary care in the organisation of care for CHF 

patients and give them a central role in the management of the 

disease. 
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E-health steps and challenges
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Toekomstige onderzoek

• ACT@Scale: opschalen 

telemonitoring

– Aantal gebruikers 

MOTIVA van 100 naar 

200 patienten incluis 

betrokkenheid primary 

care

• EC Gezondheid Programma (3rd 

health programme)

• Start: Maa 1 2016

• Duur: 36 mths

• Coordinator: Philips Healthcare

• 14 partners: European experts

• 5 healthcare regions: Denmark, 

Catalonia, Northern Netherlands, 

Basque Country & Northern Ireland.

• Keywords:

- Care coordination and telehealth

- Scale up good practices

- Chronic patients and elderly
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ACT@Scale

• Het ontwikkelen, testen, en consolideren van best practice gecoördineerde zorg en 

telehealth concepten 

– Voor opschalen binnen regio en daarbuiten.

– Parameters: QoL, sterfte, kosteneffectiviteit.

• Faciliteren besluitvorming op EU niveau, informeren betalende partijen, 

(zorg)professionals en eindgebruikers hoe de zorg kan worden verbeterd binnen een 

verouderende populatie.

• Ontwikkelen minimale dataset voor indicatoren tijdens het proces van opschaling.

• Dezelfde kwaliteit van zorg leveren tegen lagere kosten en/of met minder personeel 

(WP UMCG).

• Duurzame zorg leveren: eindgebruiker perspectief, health literacy (WP UMCG)
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Methode

• Plan-Do-Study-Act (PDSA) cycli (jaarlijks)

• Breakthrough Series (BTS) aantoonbaar effectief voor 

multidisciplinaire teams.
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Methode
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NHJ paper

• Before-after design

• 76% reductie in ongeplande HF opnames

• Daling ligdagen zkh
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Vergelijk MOTIVA – COACH trial
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Health economics

• Kosten-effectiviteitsanalyse

• Data bronnen: (1) MOTIVA studie, (2) KIWA carity

zorgconsumptie

• Planning: 

– maa 2016 koppeling data, data cleaning

– apr 2016 analyse

– zomer 2016 paper
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Vervolg studie

• Disease management: veiligheid

• Cross-over studie (step-wise approach) (Stadhouder et al, 2008)

• Covariabelen

• Verbetering methode Emmen (obv best practice), kleine schaal –

vervolg studie

• Hypothese: toegevoegde waarde voor mild HF

• Data COACH studie meenemen, matchen pt MOTIVA andere 

Treant zkh, Friesland (ACT@Scale)

• Minimal data set – outcomes

• Doelmatigheid (ZonMw)
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Stellingen

1. Hoe geloofwaardig is het huidige bewijs omtrent e-Health

toepassingen voor hartfalen management?

2. Hoeveel tijd en geld is er nog nodig om bewijs te leveren?

3. Wanneer zijn dalingen in zorgconsumptie (bv heropnames) 

genoeg om voldoende bewijs te leveren (55% → 45%)

4. Welke barrières moeten er worden geslecht om 

overtuigend aan te tonen dat e-Health management de 

weg voorwaarts is?
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Uitnodiging!

• Stelling: “e-management CHF kan doelmatig (zelfs 

dominant) mits op juiste wijze geïmplementeerd en 

georganiseerd” 

• Wat zijn uw vragen?

• Wat ziet u als barrières?

• Ziet u potentie?

• Doet u mee?
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