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Toegankelijke zorg voor alle hartfalen patiënten op topniveau 
⇒ Zorg moet nog beter dan op dit moment 

Zorg moet betaalbaar blijven 
⇒ Gezien toename aantallen, zorg moet goedkoper 

Hartfalenzorg niet geïsoleerd gezien multimorbiditeit 
⇒ Alleen te bereiken als er geode samenwerking is tussen de 

lijnen 
⇒ Transmurale afspraken (landelijke transmurale afspraak: 

LTA) 
⇒ eHealth kan een belangrijke rol spelen, ook om zelfzorg te 

bevorderen 



o  Interesse vanuit verschillende kanten zeer hoog 
o  Zorgverleners: beter monitoren à minder events 
o  Patiënten: veiliger, beter kwaliteit van leven 
o  Zorgverzekeraars: goedkopere zorg 
o  Industrie: verschillende aanbieders 
⇒  Verplaatsen van zorg naar patiënten 

o Echter evidentie m.b.t verbetering van prognose, QoL en 
kosteneffectiviteit beperkt en niet uniform 

o Niet uniforme systemen van eHealth 
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o Actueel gebruik van eHealth bij poliklinische hartfalen 
patiënten 
o  Implanteerbare versus niet-implanteerbare devices 
o  Hoe ver zijn wij? Welke beperkingen zijn er? Waarom 

is het moeilijk? 
o Analyse van actuele hartfalenzorg 

o  Rol van telebegeleiding 
o Mijnhartfalencoach 
o Stappen in richting tot de toekomst van telebegeleiding bij 

HF 
o  Zelfmanagement / zelfzorg door de patiënt versus 

zorg met name door zorgverleners 



o Telebegeleiding bij hartfalen om 
o  De ziekte beter te kunnen monitoren en eerder te 

kunnen ingrijpen 
o  Betere educatie van patiënten om zelfzorg en 

compliantie te verbeteren 
o  Betere handvatten te leveren om zelfzorg te 

ondersteunen 
o  Implanteerbare devices 

o  Als deel van pacemakers, ICDs, CRT systemen 
(recent positieve studie: IN-TIME: Lancet 2014; 384: 
583) 

o  Invasieve druk monitoring (CHAMPION trial (Abraham 
et al. Lancet 2011; 377: 658) 

o  Acceptatie? 



Patient activity h/day 

AT/AF total h/day 

V. rate during AT/AF, bmp 

Average V. rate, bpm 

OptiVol fluid index  

Thoracic impedance  
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o Telebegeleiding: niet-implanteerbare devices  
o  Grote variabiliteit van systemen, nog geen standaard 

o  Monitoring (alleen) via telefoon 
o  Monitoring op afstand (symptomen, fysiologische 

parameters) 
o  Tele-educatie 
o  Gecombineerde systemen (ook bij invasieve devices) 

o  Transmissie op afstand of door user-interface of 
gecombineerd 

o Limitatie van telebegeleiding bij hartfalen 
o  Beperkte informatie van patiënten-perspectief, 

acceptatie, etc. 
o  Beperkte informatie over effecten op uitkomsten 
o  Meestal add-ons, geen echte substitutie van zorg 
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o  Informatie hierover beperkt 
o Aantal van patiënten welke geen telebegeleiding willen of 

ermee stoppen 
o  Bij de meeste studies niet bekend 

o Scoring systeem gebaseerd op gedefinieerde criteria 
o  Spinsante et al. Int J Telemed Appl 2012; 2012: 

104561 
o  Maar met name focus op technische aspecten en het 

perspectief van de zorgverleners 
o Kwalitatief onderzoek in zeer beperkte patiëntengroepen 

o  Patiënten welke geen telebegeleiding wilden of ermee 
stopten (Sanders et al. BMC Health Serv Res 2012; 12: 220) 



ο  TEHAF trial: 488 van 870 weigerden of 
ongeschikt (56%) 
o  Boyne et al. Eur J Heart Fail 2012; 14: 791 

o TIM-HF trial: 710 geïncludeerd, maar geen informatie 
over niet geïncludeerde patiënten 
o  Koehler et al. Circulation 2011; 123: 1873 

o TELE-HF trial: grooste studie, maar geen effect 
o  Chaudhry et el. NEJM 2010; 363: 2301 
o  5069 patiënten gescreend, 2442 deden niet mee 

(1228 “konden niet deelnemen”), 974 geweigerd, 
1653 geïncludeerd (33%) 

o Vele kleine studies, geen informatie hierover 



o Combinatie van kennis / systemen 
o  Systemen aan elkaar koppelen 

o Geïndividualiseerde benadering van patiënten 
o  Verschillende behoeftes m.b.t. hartfalen, maar nog 

meer verschillen als het om co-morbiditeiten gaat 
o Realiseren van echte zelfzorg door de patiënten… 

o  Niet alleen voor één ziekte…  
o Verandering van zorg nodig 



o Actueel gebruik van eHealth bij poliklinische hartfalen 
patiënten 
o  Implanteerbare versus niet-implanteerbare devices 
o  Hoe ver zijn wij? Welke beperkingen zijn er? Waarom 

is het moeilijk? 
o Analyse van actuele hartfalenzorg 

o  Rol van telebegeleiding 
o Mijnhartfalencoach 
o Stappen in richting tot de toekomst van telebegeleiding bij 

HF 
o  Zelfmanagement / zelfzorg door de patiënt versus 

zorg met name door zorgverleners 



o  Interviews met patiënten en hun zorgverleners 
o  33 patiënten welke met name gezien in de 2de lijn 
o  15 patiënten welke alleen gezien in de 1de lijn 
o  2 2  h u i s a r t s e n ,  7  c a r d i o l o g e n ,  5 

hartfalenverpleegkundigen 
o Vergelijkbaar aanpak in Aken D en Turnhout B 
o Focus op de hele zorgproces rond om hartfalen 

o  Diagnostiek – therapeutische processen 
o  Tevredenheid met zorg 
o  Betrokkenheid van zorgverleners 
o  Kennis van patiënten en zorgverleners 
o  Rol van telebegeleiding 15 



3, 16% 

10, 53% 

6, 31% 

Good Average Poor 19 interviews 

Goed geïnformeerd 
Bv. Gereduceerde 
pompfunctie, circulatie 
van bloed, zuurstof: 

Wisten niet dat zij hartfalen 
hadden 

Nog nooit gehoord 
Geen idee wat het betekent 

Wel al iets gehoord over 
verminderde 
pompfunctie, maar 

-  Onzeker wat dit 
betekent 

-  Geen associatie met 
hartfalen 

 



o Patiënten welke telebegeleiding hadden, gemiddeld 
betere kennis (HealthBuddy; met name tele-educatie) 
o  Kennisopbouw of selectie van patiënten welke meer 

interesse hebben? 
o  In het algemeen, bereidheid redelijk groot, maar… 

o  Twijfels welke vergelijkbaar zijn met andere studies 
o  Niet geïnteresseerd (te veel tijd / herinnering ziek te 

zijn) 
o  Terughoudend omdat zij niet echt wisten waarom het 

gaat 
o  Technologie als beperkende factoor (positief met 

HealthBuddy) 
o Verder ontwikkelingen belangrijk / nodig 

o  Gemakkelijk toegankelijk / ondersteuning bij gebruik 
o  Meer zelfzorg, decision support 



o Actueel gebruik van eHealth bij poliklinische hartfalen 
patiënten 
o  Implanteerbare versus niet-implanteerbare devices 
o  Hoe ver zijn wij? Welke beperkingen zijn er? Waarom 

is het moeilijk? 
o Analyse van actuele hartfalenzorg 

o  Rol van telebegeleiding 
o Mijnhartfalencoach 
o Stappen in richting tot de toekomst van telebegeleiding bij 

HF 
o  Zelfmanagement / zelfzorg door de patiënt versus 

zorg met name door zorgverleners 



o Ontwikkeld Sananet in samenwerking met MUMC 
o  Kenniskuren (input health-buddy en COPD-coach) 

o  Virtueel kennis advies 
o  Maastricht Personal HF monitor (symptomen & 

klachten) 
o  Geïndividualiseerd zorgplan, periodisch monitoring 
o  Mobile App ontwikkeld voor tablet 

o Pilot fase 
o  Evaluatie: analyse gegevens, report, evaluatie 

meeting 
o  Implementatie 



o  Inventariseren 
o  Health assessments tijdens aanmelding en in 

periodieke checks 
o  Voorbereiding van polibezoek 

o Bewaken 
o  Vinger aan de pols in moeilijke tijden met de Personal 

HF monitor 
o  Geïndividualiseerd afhankelijk van behoefte van 

patiënt 
o Onderwijzen 

o  Leren in het à la carte menu van kenniskuren 
o  Ingekort / gefocust tov health-buddy 



o Visualiseren 
o  Kijk hebben op de (eigen) gezondheid in het 

individueel zorgplan 
o Vragen 

o  Overleggen met en vragen stellen aan de 
zorgverlener op afstand 

o Herinneren  
o  Nooit meer iets vergeten met de reminder functies 



Sterkes Ontwikkelpunten 
o  U s e r - I n t e r f a c e , 

toegankelijkheid 
o  Inbedding van EPD’s (1e 

en 2e lijn) 
o Decision support, met 

name voor patiënten 
o Combinatie van ziekten 
o Organisatie van zorg 

o G e ï n d i v i d u a l i s e e r d e 
algoritmen 

o Platform flexibel (meer 
dan een ziekte, open voor 
andere systemen) 

o Vanuit behoefte niet 
vanuit technologie 

o Concept 



o Geïmplementeerd in standaard zorg (n ~ 150) 
o Op dit moment voorbereiding voor piloot combinatie met 

sense.ly 
o  “Virtuele verpleegkundigen” 
o  Toevoegen van monitors 

o  Pols /hartritme, bloeddruk, gewicht 





o Geïmplementeerd in standaard zorg (n ~ 150) 
o Op dit moment voorbereiding voor piloot combinatie met 

sense.ly 
o  “Virtuele verpleegkundigen” 
o  Toevoegen van monitors 

o  Pols /hartritme, bloeddruk, gewicht 
o  Nog meer mogelijkheden… 

o  Toevoegen van biomarker bepalingen in de toekomst 
o  Inclusie van patiënten vanuit de 1e lijn 



o Actueel gebruik van eHealth bij poliklinische hartfalen 
patiënten 
o  Implanteerbare versus niet-implanteerbare devices 
o  Hoe ver zijn wij? Welke beperkingen zijn er? Waarom 

is het moeilijk? 
o Analyse van actuele hartfalenzorg 

o  Rol van telebegeleiding 
o Mijnhartfalencoach 
o Stappen in richting tot de toekomst van telebegeleiding bij 

HF 
o  Zelfmanagement / zelfzorg door de patiënt versus 

zorg met name door zorgverleners 



Desai et Stevenson. NEJM 2010; 363: 2364 
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o  Integratie van patiënten informatie systemen (EPDs) 
o Meer zelfverantwoordelijkheid van patiënten 
o Echter: visie op eHealth ontbreekt nog steeds voor een 

deel 
o Hoe verder? 

o  Omvattende informatie over patiënten 
o  Integratie van verschillende chronische ziekten 
o  Decision support algoritmen 
o  Niet alleen zelfverantwoordelijkheid, maar echte 

zelfzorg (toekomstig doel: patiënten behandelen hun 
ziektes >80% zelfstandig) 





o Grote kansen voor telebegeleiding in hartfalen, maar… 
o  Effecten nog niet helemaal duidelijk 
o  Beste manier van aanpak nog niet duidelijk 
o  Meer interactie met patiënt en meer zelfstandigheid 

o Mijnhartfalencoach probeert hiermee rekening te houden 
o  Gebaseerd op eigen ervaring en analyse van zorg 

rond om HF 
o  Combinatie met beter “user-interface” veel belovend 

o  Integratie nodig 
o  EPD’s 
o  Integratie met andere chronische ziektes 


