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All-cause	mortality	

HospitalizaBon	for	chronic	heart	failure	



•  710	stable	chronic,	opBmal	treated,	HF	paBents	in	NYHA	class	II	or	
III,	reduced	EF,	and	HF	decompensaBon	within	2	years	

• Randomised	to	remote	telemonitoring	or	usual	care	

• Daily	ECG,	BP,	body	weight	measures	sent	to	telemedical	centers	

• Primary	endpoint	death	from	any	cause		

Koehler	et	al,	CirculaBon,	2011	



TIM-trial: baseline characteris2cs

Koehler	et	al,	CirculaBon,	2011	



• Out	of	354	paBents	receiving	RMT,	287	(81%)	sent	>70%	of	days	
medical	informaBon.			

• Rate	of	death	per	100	person-years	8.4%	in	RTM	group	vs	8.7%	in	
usual	care	group	(P=0.87)	

• CVD	death	and	HF	hospitalisaBon	rates	per	100	person-years	
14.7%	vs	16.5%	(P0.44)	

TIM-trial: results

Koehler	et	al,	CirculaBon,	2011	



14%	nooit	gebruikt	
55%	aan	eind	van	de	studie	



•  1437 patients hospitalised for HF 

•  Combined health coaching telephone calls and telemonitoring. Daily information 
about BP, heart rate, symptoms, and weight 

•  Outcome defined as 180-day readmission for any cause 

Telemonitoring as extension to HF hospitalisation- BEAT HF trial 

Ong	et	al,	JAMA	Int	Med,	2016	



•  No significant differences in readmissions for any cause 180 days after 
discharge, which occurred in 50.8%(363 of 715) and 49.2%(355 of 722) of 
patients, respectively (adjusted hazard ratio, 1.03; 95%CI,0.88-1.20; P = .74) 

•  No significant differences in 30-day readmission or 180-day mortality 

•  No adverse events were reported. 

•  Beat-HF, 55% >50% adherentie voor TM 

•  A significantly lower rate of hospital readmissions at 180 days compared with 
those who monitored the same variables less than half of the time (41.3% vs 
61.1%, respectively; P<0.001). 

Results 

Ong	et	al,	JAMA	Int	Med,	2016	
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Cochrane		Database	2015	Cleland	



Conclusions authors

•  All-cause	mortality	RR	0.80	(0.68-0.94)	
•  HF	HospitalizaBons	RR	0.71	(0.60-0.83)	
•  Improvement	QoL,	HF	knowledge,	self-care	behaviours	

However,	in	the	results:	

•  Studies	published	ader	2007	showed	smaller	effect	on	mortality	and	were	clearly	
non-significant	

•  A	common	finding	is	that	parBcipants	in	the	acBve	arm	are	more	likely	to	be	on	
higher	doses	of	disease-modifying	agens	

•  TM	telemonitoring	more	effecBve	when	delivery	of	care	by	convenBonal	means	
is	deficient	

Cochrane		Database	2015	Cleland	



CHAMPION:	
PA	sensor	in	NYHA	class	3	
Lancet	2011	and	2015	





•  Verschillende 
telemonitoringsystemen 
 

•  De meeste generen een 
stroom aan data naar de 
zorgverleners 24/7 

•  Geen houdbaar model 



Empower zelfmanagementsysteem 

PaBent	centraal	



Randvoorwaarden Empower 
 
•  Primair patiëntgestuurd (geen 24/7 backoffice) 
•  Certificatie van patiënten voor gebruik 
•  Videoconsult functionaliteit 
•  Compatibel met informatiesystemen in de zorg  
•  Device onafhankelijk 
•  Mogelijkheid nieuwe functionaliteiten toe te voegen 
•  Titratie algoritmen 
•  Community/serious gaming 
•  Modulaire opbouw waarbij tele-educatie basis vormt 



•  Platform patiënt: 
webgebaseerd en 
device onafhankelijk 

•  Simpele navigatie 



•  Meetwaarden worden 
automatisch verzonden 
naar het systeem, zonder 
tussenkomst van de 
patiënt 

•  Gepersonaliseerde 
bandbreedtes 

•  Patiënt is primair 
verantwoordlijk 



•  Inbox met notificaties en automatische alarmering 
wanneer patiënt buiten de bandbreedte is, gebaseerd op 
geprotocolleerde algoritmes 



•  Triage vragenlijsten, automatisch getriggerd 
door de algoritmes 



Lifestyle: kennis en informatie over de 
aandoening, coaching en 
lotgenotencontact 



Niet alleen voor patiënten, maar ook voor transmurale 
communicatie! 



•  Medicatieoverzicht en compliantieberichten inzake medicatie inname 



•  Patiënten kunnen een videoconsult plannen met hun 
zorgverlener en hebben de mogelijkheid om het 
scherm te delen 



 
•  Animaties en gamification inzake zelfmanagement 
 
 
 



Ontwikkelen van algemene kaders voor 

telebegeleiding bij hartfalen in Nederland, zodat 

deze vorm van ondersteuning op een veilige, 

maatschappelijk en wetenschappelijk verantwoorde 

manier geïntroduceerd kan worden in de 

behandeling van patiënten met hartfalen in 

Nederland  



•  Telebegeleiding is een onderdeel van Regionale Transmurale 
Afspraken (gebaseerd op de LTA hartfalen): ingebed in het zorgpad 
hartfalen, waarvan een hartfalenpolikliniek en de huisartsenpraktijk een 
onderdeel zijn.  

•  Randvoorwaarden systemen: modulaire opbouw, mogelijkheid tot 
uitbreiding, videocommunicatie mogelijk 

•  Onderzoek naar telebegeleiding: Patient Reported Outcome Measures 
en economische parameters 

•  Voorlopige vergoeding met evaluatiemoment na twee jaar 

•  Document naar verwachting voor de zomer definitief 



• Heeft TM additionele waarde boven optimale hartfalenzorg? 
• Hoe verbeteren we de adherentie/motivatie? 

• Hoe bepalen we het succes van TM (PROM, gemak)? 

• Hoe regelen we TM tussen 1e, 2e en 3e lijn? 
• Welke metingen zijn representatief? BNP toevoegen? 

• Alleen TM met geimplanteerde devices? 

• Welke patiënten includeren? Afhankelijk van toegang tot 
zorg? Op basis van instabiliteit? 

• Hoe gaan we dit financieren? 

Discussiepunten 






