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Digitale hart- en vaatzorg:
op afstand of juist dichtbij

Optimale zorg met digitale ondersteuning thuis of dicht bij huis

“Zodat digitale hart- en vaatzorg de zorg van nú wordt
en niet de zorg van de toekomst blijft.”

Voorwoord

De zorg verandert. Het aantal mensen met hart- en vaatziekten neemt toe. Terwijl het budget voor de
zorgsector niet groeit en het aantal handen aan het bed daalt. De zorg komt steeds meer onder druk te
staan.
De overheid en adviesorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) buigen zich over de toekomst
van de zorg. Hoe ziet die eruit? En vooral: hoe houden we de zorg betaalbaar en uitvoerbaar voor het
beschikbare zorgpersoneel?
Veel wordt verwacht van technologie – en terecht. Digitale zorg kan mensen die risico hebben op harten vaatziekten, of al chronisch ziek zijn, helpen om meer regie te nemen over de eigen gezondheid en
biedt de mogelijkheid om zorg op maat aan te bieden. Het kan ook behandeling en opnames verkorten
of voorkomen, met zorg op afstand, bij mensen thuis of dicht bij huis. Digitale hulpmiddelen kunnen
daarnaast zorgverleners ontlasten en helpen om risico’s en aandoeningen in een eerder stadium op te
sporen en beter te behandelen.

Digitale hart- en vaatzorg
In de hart- en vaatzorg spelen digitale ontwikkelingen een cruciale rol. Het aantal mensen met verhoogd risico
op hart- en vaatziekten neemt toe. Met preventie, eerder opsporen en betere behandelmethoden kunnen we de
gevolgen en onherstelbare schade door hart- en vaatziekten bij patiënten minimaliseren.
Professionals, patiëntorganisaties en overige partners binnen de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) vinden
daarom dat alle Nederlanders met hart- en vaataandoeningen, of een risico daarop, moeten kunnen profiteren van
de mogelijkheden van digitalisering en zorg op afstand.
Hoe moet die gewenste preventie en zorg voor hart- en vaataandoeningen eruitzien? Welke gezamenlijke
uitdagingen zijn er om mensen met hart- en vaataandoeningen, of een risico daarop, meer regie te laten nemen
over de eigen gezondheid? En hoe kan de zorg in de eerste en tweede lijn zo goed mogelijk aansluiten op de
behoeften van mensen, die als ze nog gezond zijn, een verhoogd risico hebben of al patiënt zijn?

Gezamenlijke visie
Om van gedachten te wisselen over digitale zorg, hebben de betrokken organisaties een aantal onlinebijeenkomsten georganiseerd. Dit document geeft een weerslag van deze gesprekken, discussies en conclusies.
Het schetst hoe technologie een ondersteunende rol kan spelen in de gewenste netwerkzorg, waar we de
contouren van schetsen, en zorg op afstand.
Ook de noodzakelijke voorwaarden in de breedste zin van het woord komen aan bod: van individuele competenties
van patiënt en professional tot financiering, van data-overdracht en procesverbetering tot de noodzaak om de
veranderingen te laten begeleiden door wetenschappelijk onderzoek en evaluatie om tijdig te kunnen bijsturen.

Veel energie
Bij de totstandkoming van deze visie werd duidelijk hoeveel energie dit onderwerp bij alle deelnemers losmaakt.
Iedereen ziet veel en veelbelovende kansen, die we niet mogen missen. Anderzijds is er ook zorg over het tempo
waarin de overheid veranderingen vanuit kostenoverwegingen doorvoert, met risico op kwaliteitsverlies. Dat laatste
willen we voor zijn.
De DCVA is veel dank verschuldigd aan de individuele vertegenwoordigers van de partners (Harteraad,
Hartstichting, HartVaatHAG, NNW, NVHVV, NVIVG, NVVC). Speciale dank is er voor Machteld van Duijne en Nienke
Wit (projectteam).
De gezamenlijke visie ligt er nu. Voortschrijdend inzicht zal ongetwijfeld reden vormen om eraan te schaven, maar
we kunnen samen aan de slag.
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1. Inleiding

Niet elke vernieuwing is een verbetering. En niet elke vernieuwing vervangt de oude situatie volledig, sommige
vernieuwingen zijn eerder een aanvulling. Zo is de auto een aanvulling op de fiets, en de tv een aanvulling op de
radio: vaak komen vernieuwingen erbij. Andere vernieuwingen komen wél in plaats van: de mobiele telefoon heeft
de vaste telefoon bijna verdrongen en de pc de typemachine. Het is niet altijd efficiënt om bij vernieuwing de oude
situatie in stand te houden. De telefooncel bestaat niet meer. Vernieuwingen kunnen ook ongewenste effecten
hebben, die niemand had voorzien.

Gewenste en ongewenste effecten
Het lukt niet iedereen, bijvoorbeeld mensen die laaggeletterd zijn, mee te doen bij een technologische innovatie.
Het gevolg is dan, dat deze groep onbedoeld wordt buitengesloten. Digitale zorg kan bijdragen aan het verbeteren
en monitoren van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg.
Zo hoeven patiënten minder vaak naar een zorginstelling te komen en kan een gezondheidsverandering eerder
worden opgemerkt. Tegelijkertijd kunnen er ook ongewenste effecten ontstaan: een sterkere tweedeling tussen
mensen die wel en niet kunnen omgaan met digitale hulpmiddelen, een aantasting van de privacy, gebruikmaken
van medische gegevens voor oneigenlijke toepassingen of verminderde kwaliteit door onjuiste of verkeerd
geïnterpreteerde data (Centrum voor Ethiek en Gezondheid, 2020).
Er is een overvloed aan innovaties. Jaarlijks verschijnen er tientallen nieuwe applicaties en het onderscheid vervaagt
tussen toepassingen voor consumenten en medische hulpmiddelen voor professionals of patiënten. Van digitale
vernieuwing gaat nogal eens de suggestie uit van een maakbare wereld. Zo wordt tijdens de corona-epidemie
veelvuldig gebruik gemaakt van saturatiemeter door mensen thuis, in de huisartspraktijk en in het ziekenhuis,
terwijl er maar een klein aantal gevalideerd en betrouwbaar is, met alle risico’s van dien.

Doel van dit document
Het doel van dit document is om vanuit het cardiovasculaire veld een gezamenlijke visie te formuleren op digitale
hart- en vaatzorg. De visie dient als gezamenlijk vertrekpunt om voor alle partners, onderzoekers, zorgprofessionals
en patiënten binnen ons zorgdomein de randvoorwaarden voor goede zorg op afstand te creëren en biedt
concrete uitgangspunten en richtlijnen voor alle partijen die digitale hart- en vaatzorg en zorg op afstand willen
financieren of stimuleren. Bij al die partijen willen we het enthousiasme aanwakkeren om zich bij deze belangrijke
ontwikkelingen aan te sluiten.
Maar het belangrijkst is dat we ervoor willen zorgen dat digitale hart- en vaatzorg van meerwaarde heeft voor
patiënten, van hoge kwaliteit is en als verzekerde zorg wordt aangeboden. Dit gaan we doen met een actieplan,
waarin we afspraken maken om aan de slag te gaan met de belangrijkste knelpunten en kansen in het ontwikkelen
van digitale cardiovasculaire zorg, zodat digitale cardiovasculaire zorg de zorg van nú wordt en niet de zorg van de
toekomst blijft.
Hierbij kijken we nadrukkelijk vooruit: hoe ziet de digitale cardiovasculaire zorg eruit in 2030? Hoe kunnen we
de meerwaarde van digitale cardiovasculaire zorg bewijzen? Hoe kunnen we digitale cardiovasculaire zorg breed
invoeren en vergoed krijgen door verzekeraars? En welke interventies zijn nodig om in 2030 het gewenste resultaat
te bereiken?
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1. Inleiding vervolg

Het actieplan
Wij willen niet alleen een gezamenlijke visie opstellen maar ook wezenlijk bijdragen aan de veranderingen binnen
de zorg. Daarom ontwikkelen wij een actieplan met vijf thema’s, waarmee we gezamenlijk met de betrokken
organisaties en andere relevante partijen meer regie willen nemen op digitale hart en vaatzorg:
• Verplaatsing van zorg: thuis of dichtbij huis, van de tweede naar de eerste lijn, in een netwerk, met het sociaal
domein;
• Opschalen en implementeren: bewezen zorg opschalen, leren van elkaar, zodat zorgprofessionals elkaar
inspireren;
• Patiënten staat centraal en zijn partner: uiteindelijk gaat het erom hoe we, in samenwerking met patiënten,
de juiste zorg, met de juiste kwaliteit bij de juiste persoon krijgen;
• Bekostiging: een juiste bekostiging voor verplaatsing en digitalisering van de zorg, zodat dit onderdeel wordt van
de verzekerde zorg;
• Effectiviteit: we zorgen dat er meer onderzoek komt naar de effectiviteit van deze vorm van zorg en dragen bij
aan een raamwerk en richtlijnen voor dit type onderzoek.

Leeswijzer
In dit document stellen we eerst een aantal uitgangspunten vast die passen bij digitale hart- en vaatzorg.
Vervolgens werpen we een blik op de toekomst. Daarna gaan we in op de randvoorwaarden en uitdagingen op het
gebied van digitale hart- en vaatzorg. Welke ethische dilemma’s komen om de hoek kijken bij digitale zorg?
We sluiten af met een doorkijkje naar het actieplan.
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2. Uitgangspunten en definitie digitale
hart- en vaatzorg
Behoud en verbetering van kwaliteit als uitgangspunt
De inzet van technologie is alleen wenselijk wanneer het waarde toevoegt en de kwaliteit van zorg hetzelfde blijft of
beter wordt.
Maar wat is kwaliteit en wie bepaalt wat kwalitatief hoogwaardige digitale hart- en vaatzorg is? Zijn dat patiënten,
zorgprofessionals, zorgverzekeraars of producenten? Wie heeft belang bij welke kwaliteit? Gaat het alleen om
de medische effectiviteit van de zorg of ook om kwesties als patiëntgerichtheid, kwaliteit van leven, veiligheid of
rechtvaardigheid bijvoorbeeld in het kader van de toegankelijkheid van de zorg?

Uitganspunten voor een definitie van digitale zorg
Digitale zorg is een paraplubegrip. Om niet te verzanden in oeverloze discussies, is het belangrijk om steeds
concreet te maken welke vorm van digitale zorg we op dat moment bedoelen. Over welke technologie hebben we
het, bij welk zorgproces, in welke zorgsector en voor en met welke eindgebruikers?
Digitale hart- en vaatzorg is hybride zorg met keuzevrijheid voor patiënten, ondersteund door technologie:
deels met digitale hulpmiddelen thuis, deels via een afspraak bij de medisch specialist in het ziekenhuis
of de verpleegkundige aan huis. Hiermee is het ondersteunend aan en onderdeel van de reguliere, fysieke
cardiovasculaire zorg. Het sluit daarmee aan bij de wens om de juiste zorg aan te bieden op juiste plek.
Net als bij de reguliere zorg gelden de volgende kwaliteitseisen:
• Digitale hart- en vaatzorg is wetenschappelijk onderbouwde zorg, met een positief effect op de kwaliteit en
doelmatigheid van de gegeven zorg en de kwaliteit van leven van patiënten.
• Digitale hart- en vaatzorg is patiënt gedreven, op maat en sluit aan bij de individuele digitale en
gezondheidsvaardigheden, stimuleert zelfmanagement en eigen regie en vergroot de toegankelijkheid en
inclusiviteit.
• Digitale hart- en vaatzorg versterkt de dialoog tussen patiënt en zorgprofessional, en stimuleert om gezamenlijk
beslissingen te nemen.
• Digitale hart- en vaatzorg versterkt de samenwerking en gezamenlijk behandelen door zorgprofessionals, zodat
netwerkzorg en zorgverplaatsing mogelijk is.
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3. Visie: preventie en zorg in 2030

Hoe ziet digitale hart- en vaatzorg er over tien jaar uit? In de nabije toekomst wordt het mogelijk dat iedereen,
gezond of ziek, automatisch gezondheidsgegevens verzamelt, die bijdragen aan preventie en vroegere opsporing
van ziekten en herstel. Burgers en patiënten kunnen er zelf mee aan de slag. De zorgverlener functioneert - door
data ondersteund - als schakel tussen data, slimme analyses en patiënten. De zorgverlener van de toekomst zal niet
alleen ziekten of symptomen behandelen, maar - op basis van data-analyse - ook adviseren en coachen om ziekte te
voorkomen.
Het voorkomen van ziekte door het veranderen van de leefstijl en vroege opsporing zal steeds meer centraal komen
te staan en daarmee het verplaatsen van zorg van het ziekenhuis naar de eigen leefomgeving en het verrijken van
behandelmogelijkheden door technologische innovaties. Door de grote variatie tussen patiënten is er geen sprake
meer van één standaardbehandeling, maar is de zorgverlening afgestemd op het individu.
Wat betreft de financiering is de kwaliteit van zorg leidend. Doelmatige zorg wordt vergoed door de
zorgverzekeraar. Onderzoek naar doelmatigheid en een kwaliteitscyclus maken onderdeel uit van de toekomstig
zorg.

Preventie, zelfeducatie en zelfzorg
De digitale hart- en vaatzorg anno 2030 begint met het voorkomen van ziekten of complicaties. Door
ondersteuning te bieden bij een gezonde leefstijl en door risicofactoren of aandoeningen eerder op te sporen.
Digitale hulpmiddelen helpen mensen om inzicht te krijgen in hun eigen gezondheid en waarden: cholesterol,
bloeddruk, gewicht en familiaire belasting. En hoe ze die op een eenvoudige en aantrekkelijke manier kunnen
verbeteren.
Preventie, zelfeducatie en zelfzorg hebben voor de hart- en vaatzorg een belangrijke meerwaarde. Kunstmatige
intelligentie helpt het verloop van de ziekte te voorspellen. Gevalideerde, betrouwbare en controleerbare
digitale klinische beslisondersteuning voorspelt het succes van de behandeling voordat deze plaatsvindt. Al deze
technologie is een standaardonderdeel van gepersonaliseerde zorg geworden.

Chronische zorg
In 2030 is de zorg niet rond het ziekenhuis, maar rond patiënten georganiseerd. Met behulp van digitale
toepassingen is een groot deel van de hart- en vaatzorg naar de directe omgeving van de patiënt verplaatst.
Patiënten meten en monitoren zichzelf thuis. Met digitale hulpmiddelen verzamelen zij de relevante data en kunnen
zij met behulp van algoritmes zelf hun behandeling bijsturen. Gezondheidsgegevens worden op afstand gemonitord
en geïnterpreteerd. Slimme analysesystemen en zorgprofessionals zoals de technisch geneeskundige, zorgen dat de
juiste data bij de juiste zorgprofessional terechtkomen en dat algoritmes worden geoptimaliseerd.
De zorg is ingericht op werken met data. Dit is mogelijk doordat de zorgprocessen en informatiestromen zijn
gestandaardiseerd. Alle informatie wordt door elke zorgverlener – van specialist tot praktijkondersteuner – op
dezelfde manier vastgelegd en geïnterpreteerd. De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) speelt hierin een
centrale rol.
Patiënten blijven te allen tijde eigenaar van hun data en zorgprofessionals zijn te gast. Een netwerk of platform
ondersteunt deze data-uitwisseling en maakt het voor zorgprofessionals mogelijk om binnen dat netwerk of
platform samen te werken en gezamenlijk de zorg te geven en op elkaar af te stemmen. Maar ook patiënten kunnen
hun eigen gezondheidsdata vergelijken met die van anderen (‘patients like me’).
Desalniettemin blijft medische zorg mensenwerk en teamwork. Want hoeveel data en slimme digitale hulmiddelen
er ook zijn, persoonlijk contact en samenwerking blijven de basis van goede zorg. Digitale cardiovasculaire zorg op

Digitale hart- en vaatzorg: op afstand of juist dichtbij - juli 2021

6

3. Visie: preventie en zorg in 2030 vervolg

maat betekent daarom dat patiënten en zorgprofessionals in 2030 meer dan ooit samenwerken als een team dat
perfect op elkaar is ingespeeld en waarbij elkaars rollen en verantwoordelijkheden helder zijn.

Patiënten en zorgverleners
Digitale hart- en vaatzorg in 2030 is maatwerk, waarbij patiënten zelf de regie hebben en onderdeel zijn van het
behandel- en zorgtraject. Patiënten en zorgverleners beslissen samen welke behandeling het beste past. Wat is voor
mij van waarde? Wat is het effect van bepaalde medicatie en leefstijl op mijn uitkomsten? Welke behandeling past
het beste bij mij, wat heeft de meeste toegevoegde waarde voor mij?
Er blijft een groep patiënten voor wie digitale zorg te moeilijk, te ingewikkeld of om andere redenen niet haalbaar
is. De inzet van vrijwilligers of andere hulpverleners, bijvoorbeeld ‘digi-maatjes’ helpen daarbij. Tegelijkertijd
is de verwachting dat technologie in 2030 zo ver is ontwikkeld, dat digitale cardiovasculaire zorg zowel
gebruiksvriendelijk als eenvoudig toegankelijk is.

Acute zorg en diagnostiek
Hulpmiddelen zijn in 2030 kleiner, goedkoper, gebruiksvriendelijker en geavanceerder. Acute zorg is sneller
bereikbaar. Er is sprake van snelle herkenning van hart- en vaatziekte en dat maakt snel ingrijpen mogelijk. Mensen
met een hartstilstand kunnen op tijd gereanimeerd worden zonder dat er getuigen aanwezig zijn (middels een
wearable wordt een hartstilstand herkend en gaat er automatisch een signaal naar de hulpdiensten) en mensen
met een beroerte krijgen eerder een diagnose en behandeling op de juiste plek. Ook wat betreft diagnostiek is in
2030 meer mogelijk. Door big data zijn voorspellingen te doen met betrekking tot het risico op hart- en vaatziekten,
onder andere op het terrein van familiaire belasting. Interventies kunnen dan plaatsvinden voordat schade is
aangericht.
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4. Randvoorwaarden en uitdagingen

Digitale hart- en vaatzorg biedt verschillende vormen van zorg en ondersteuning. Naast de inzet van technologie
zijn dit preventieve diensten, maar ook diensten die contact tussen lotgenoten of mantelzorgers mogelijk maken, of
patiënten helpen om de juiste keuzes te maken bij de behandeling en bij het navigeren door het zorgsysteem.
Al die vormen kunnen digitaal ondersteund worden. Binnen bestaande zorgprocessen, als onderdeel van het
zorgpad, en ter ondersteuning van nieuwe zorgprocessen. Zodat mensen in de eigen omgeving geholpen worden
gezonder te leven maar ook als ze ziek worden de juiste hulp te krijgen. Bij diagnostiek, behandeling en chronische
zorg kan het dan gaan om:
• Communicatie op afstand, zoals een video-consult of informatie uitwisselen via online communicatieplatforms;
• Actieve of passieve monitoring, bijvoorbeeld via sensoren of apps;
• Triage en diagnostiek op afstand;
• Digitale vormen van behandeling en therapie;
• Risico-inschatting met een tool.
Hierbij wordt het opmerken van trends, oftewel veranderingen in de tijd, steeds belangrijker. Door monitoring kan
een betere kwaliteit van leven op korte en lange termijn worden bereikt.
Patiënten moet tegelijkertijd geen big brother-gevoel krijgen van het monitoren. Om hoogwaardige digitale harten vaatzorg mogelijk te maken moeten we aan een aantal randvoorwaarden voldoen. We noemen hier de meest
belangrijke:
1. Bij verplaatsing van zorg speelt data een hoofdrol: samenwerken op afstand, standaardisatie en monitoring van
het zorgproces zijn essentieel voor een continue kwaliteitsverbetering. Het gebruik van data in de zorg speelt
hier de hoofdrol;
2. Zorgverleners en patiënten hebben voldoende kennis en handvatten, om meer gebruik te maken van digitale zorg
en de implementatie maar ook de opschaling te stimuleren, implementeren en opschalen;
3. Patiënten als partners staan centraal; patiënten zijn onderdeel van de ontwikkeling van het zorgproces en de
besluitvorming in het zorgproces;
4. De juiste bekostigingsstructuur draagt bij aan de toegankelijkheid van digitale cardiovasculaire zorg. Meer
wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit en kwaliteit verhoogt de kans dat deze zorg een plek krijgt binnen
de verzekerde zorg.
5. Effectiviteit en bewijsvoering vormen de hoeksteen van digitale cardiovasculaire zorg.
Naast randvoorwaarden zijn er natuurlijk bij elk onderwerp uitdagingen te benoemen. In onderstaande paragrafen
gaan we eerst in op de randvoorwaarden en benoemen daarnaast de uitdagingen.

4.1 Verplaatsing van zorg
Bij samenwerking op afstand en verplaatsing van zorg, is het essentieel dat de juiste informatie ook op de juiste plek
aanwezig is en de data-infrastructuur in het netwerk goed is ingericht. Daarnaast vormen vertrouwen en onderling
begrip de basis voor samenwerking in een regio. Vertrouwen in elkaars expertise en begrip voor elkaars specifieke
belangen en beroepstaal. Ten aanzien van verplaatsing van zorg zijn een aantal randvoorwaarden en uitdagingen te
benoemen.

Data en vertrouwen speelt een hoofdrol: samenwerken op afstand
Op dit moment worden de meeste metingen gedaan in het ziekenhuis, de plek waar ook de meeste behandelingen en
consulten plaatsvinden. Om ook op andere plekken zorg te geven, is standaardisatie van informatie en het proces nodig.
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4. Randvoorwaarden en uitdagingen vervolg

Zorgverleners moeten hiervoor goede afspraken maken over de te leveren zorg, waar die het best kan worden
gegeven en wie welke informatie krijgt en geeft: de juiste zorg op de juiste plek en juiste informatie op de juiste plek.
Het is straks voor iedereen duidelijk wie welke informatie nodig heeft en waarvoor, waar die informatie beschikbaar
is, hoe die eenduidig kan worden opgeschreven, geïnterpreteerd en gedeeld tussen zorgverleners onderling en met
patiënten. Ook de benodigde infrastructuur is hiervoor aanwezig.
Deze werkwijze heeft verschillende voordelen. Met deze werkwijze is het mogelijk om samen in één dossier
te werken. Als alle zorgverleners dezelfde zogenaamde zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) op dezelfde manier
gebruiken, en er een goede vertaling van wordt gemaakt, is het voor patiënten duidelijk hoe hun behandeling
eruitziet, of ze nu in het ziekenhuis zijn of thuis.
Voor zorgverleners geldt hetzelfde: deze aanpak maakt ze, ook op afstand, onderdeel van een gezamenlijk
behandeltraject, waarbij ze informatie op een uniforme wijze vastleggen en delen. Patiënten, zorgverleners en
medebehandelaars nemen zo gezamenlijk de beslissingen.
Wanneer goede uitwisseling van gegevens georganiseerd is, is het ook makkelijker om een goede regionale
samenwerking in te richten en zorg te verplaatsen of ervoor te zorgen dat minder zorg naar de tweede lijn
verwezen wordt. Daarbij zorgt samenwerking en laagdrempelig contact voor meer vertrouwen en begrip tussen
zorgprofessionals.
Een mooi voorbeeld is het meekijkconsult in Haaglanden Medisch Centrum of het UMCU. Daar spreken patiënten
af met huisarts en cardioloog tegelijk. Dit gebeurt fysiek, de cardioloog heeft spreekuur bij de huisarts. Maar ook
digitaal. De keus voor de beste behandeling wordt zo samen gemaakt.
Daarbij kan op basis van de eenduidig vastgelegde data gezamenlijk worden geleerd en de zorg worden verbeterd.
Door het spiegelen van data of benchmarken wordt de gegeven zorg continue verbeterd en een doorlopende
verbeter cyclus gecreëerd.

Goede digitale ondersteuning van samenwerking in de zorg is een uitdaging
Uiteraard zijn er een aantal uitdagingen te overwinnen. Op dit moment werkt de techniek en data-infrastructuur in
de ziekenhuizen, huisartspraktijken en zorginstellingen vaak nog onvoldoende mee. De betrokken zorgprofessionals
ervaren dat als drempel voor het gebruik van digitale zorg op grotere schaal.
Zo sluiten de IT-systemen vaak niet goed op elkaar aan en is er geen overeenstemming over de minimaal vast te
leggen dataset. Ook is er nog onvoldoende mankracht om steeds meer data te verwerken. Dit wordt nu gedaan door
zorgverleners, wat ten koste gaat van tijd voor zorg. De inzet van technologie wordt daarom niet altijd als efficiënt
gezien.
Verplaatsing van zorg gaat niet alleen over een goede infrastructuur en technologische ondersteuning, vertrouwen
en begrip binnen het netwerk van zorgverleners is net zo belangrijk. Het duurt jaren om een netwerk op te bouwen
en deze samenwerking te organiseren. De NVVC zet bijvoorbeeld al een aantal jaar in op deze netwerkvorming door
middel van het NVVC Connect-programma.

4.2 Implementatie en opschaling vraagt om kennis van zorgverleners
en patiënten
Omgaan met digitale hulpmiddelen en data vraagt om specifieke vaardigheden van zowel patiënten als
zorgverleners. Niet alleen het omgaan met digitale hulpmiddelen en anders werken vergt aandacht, ook
implementeren en opschalen is een vak apart.
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Nieuwe rollen en implementeren
Zorgverleners krijgen steeds meer een coachende rol en moeten frequenter zorg verlenen op basis van verzamelde
data (Federatie Medisch Specialisten, 2017). Data-expertise en aandacht voor gespreksvaardigheden van
zorgverleners vraagt om een verschuiving binnen het curriculum. Het is niet wenselijk om alles bij zorgverleners
neer te leggen, hierbij zijn nieuwe beroepen in de zorg nodig, zoals: data-analist, technisch geneeskundige en
wetenschapper.
Daarbij is een juiste inrichting van het zorgproces essentieel. Goed implementeren vraagt om verandering op
meerdere niveaus van het proces: medisch, wetenschappelijk, communicatie, logistiek, data en infrastructuur en
financieel: het moet allemaal kloppen. Daarbij is de juiste aansturing bij een verandering essentieel. Het inzetten van
een technologie is geen doel op zich. Een technologie moet juist met een bepaald doel worden ingezet. In het kader
van “het moet allemaal kloppen”, is bestuurlijk draagvlak binnen een instelling of regionaal, onontbeerlijk om een
innovatie groot te maken.
Wellicht de belangrijkste voorwaarde: bij het implementeren van digitale zorg, is het van belang dat
zorgprofessionals het met elkaar eens zijn over de beste digitale zorg. Daarbij is het nodig om landelijke richtlijnen
aan te passen, waardoor de focus meer komt te liggen op het bieden van een hybride praktijkvoering. Waarbij
professionals en patiënten samen kiezen voor vormen van digitale zorg die op dat moment de meeste meerwaarde
bieden.

Opschalen, een vak apart
Implementaties met bewezen goede uitkomsten blijven te vaak op de plank liggen of in de pilotfase steken. Goed
overzicht van concrete voorbeelden van bewezen digitale cardiovasculaire zorg is een belangrijke voorwaarde om
deze grootschalig te kunnen implementeren. Zodat we op basis van de gebleken impact de juiste keuzes kunnen
maken.
Daarnaast is het bij het opschalen en implementeren van belang dat kennis uit verschillende invalshoeken wordt
gebruikt. Hiervoor moeten zorginstellingen, kennisinstellingen, hogescholen, bedrijven, patiëntorganisaties en
gemeenten nauw samenwerken. Naast overzicht en kennis, kost veranderen tijd en aandacht.
In de regio Groningen wordt hier al mee geëxperimenteerd. Meer dan tweehonderd huisartsen sporen
atriumfibrilleren vroeg op met een algoritme, waarna cardiologen de mogelijk afwijkende ECG’s op afstand
beoordelen en in een e-consult de huisarts advies geven over verdere behandeling. Al deze ervaringen worden in
het implementatieconsortium CUSTOM-AF binnen de Dutch CardioVascular Alliance vergeleken met andere best
practices. Het eindresultaat zal landelijk worden ingevoerd.

Nieuwe vaardigheden en een andere rol: de uitdagingen
Op dit moment is het voor zorgverleners niet altijd duidelijk of patiënten over voldoende kennis en vaardigheden
beschikken om te kunnen participeren in de aangeboden digitale zorg. Daarnaast zijn er veel aannames. Ouderen
zouden geen raad weten met digitale hulpmiddelen. De zorg op afstand tijdens de corona-epidemie heeft laten zien
dat ouderen juist flexibeler zijn dan gedacht.
Voor de implementatie en opschaling van digitale zorg wordt een nieuwe mentaliteit gevraagd van zorgverleners:
openstaan voor nieuwe ontwikkelingen, voortdurende verbetering en de patiënt als partner gaan zien.
Het landelijk expertisecentrum Pharos heeft een quickscan ontwikkeld voor zorgprofessionals om na te gaan welke
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digitale vaardigheden aanwezig zijn bij hun patiënten (QuickScan digitale vaardigheden van je patiënten, Pharos).
Ook is er voorlichtingsmateriaal beschikbaar. Dit wordt de komende jaren verder ontwikkeld.

Samenwerken en overeenstemming, leren en overnemen van anderen: de uitdagingen
Op dit moment is er geen helder overzicht van alle activiteiten op het gebied van ontwikkeling en implementatie
van digitale hart- en vaatzorg. Hierdoor blijven kansen op synergie onbenut en werken veel partijen afzonderlijk aan
vergelijkbare pilots. Dat is jammer, want daarmee vallen schaalvoordelen weg en blijven goede initiatieven klein.
Daarnaast is er nog onvoldoende samenwerking tussen het sociale en het zorgdomein, maar ook binnen de
domeinen zowel regionaal als landelijk, om de beoogde zorgverplaatsing snel mogelijk te maken. Maar bovenal
is er nog geen overeenstemming binnen de beroepsgroepen over de juiste digitale zorg en zorg op afstand. Zelfs
wanneer de bewijslast er wél is. Daarbij helpt het niet mee dat het harmoniseren en aanpassen van de medische
richtlijnen een weloverwogen maar langdurig proces is.

Focus en volharding: de uitdagingen
Zoals gezegd blijft de nieuw ontwikkelde cardiovasculaire zorgtechnologie vaak in de pilotfase steken, waarbij
het project wordt gedragen door een klein aantal gemotiveerde zorgprofessionals. Het is voor deze gemotiveerde
zorgprofessionals al lastig om zo’n project binnen de ziekenhuismuren op te schalen, laat staan regionaal
of landelijk. Zeker wanneer belangrijke randvoorwaarden ontbreken, zoals een visie of strategie en de juiste
infrastructuur.
Samenwerking in een regio is belangrijk bij het faciliteren van deze veranderingen. Daarnaast blijkt het managen van
verandering een weerbarstige praktijk. Het lukt nog niet altijd om iedereen goed mee te nemen in de verandering
of om afscheid te nemen van oude situaties en gedragingen Deze veranderingen vragen om tijd en juiste inzet. Die
wordt zorgprofessionals vaak nog onvoldoende gegund. Ook inzet van goede procesondersteuning is noodzakelijk.

4.3 Patiënten als partners
Digitale zorg kan mensen die risico hebben op hart- en vaatziekte, of al chronisch ziek zijn, helpen om meer regie
te nemen over de eigen gezondheid en biedt de mogelijkheid om zorg meer gepersonaliseerd en op maat aan te
bieden. Zodat hun gezondheid of ziekte niet snel en onverwacht verslechtert.
Een goed voorbeeld daarvan is de CVA eCoach, een app die zelfmanagement en zelfredzaamheid stimuleert na een
beroerte. Via de app kan de patiënt makkelijk data delen en contact opnemen met de zorgprofessional.

De randvoorwaarden
Meer eigen regie bij een hart- en vaatziekte, of risico daarop, krijgt vorm door het invoeren van de eigen
gezondheidsgegevens in gezondheidsapps of hulpmiddelen voor telebegeleiding. Hierdoor verkrijgen patiënten
meer kennis over hun eigen gezondheidswaarden, wat gezonde en afwijkende waarden zijn en wanneer bijvoorbeeld
zelfstandig incidenteel extra medicijnen te nemen. Andere manieren om patiënten te helpen regie te nemen over de
eigen gezondheid zijn bijvoorbeeld een ‘beweegmaatje’, een rolmodel of een eigen Facebookpagina.
Om deze vormen van digitale zorg te laten werken, is het belangrijk dat de applicatie en de uitleg hoe die te
gebruiken goed aansluit op de belevingswereld en behoefte van patiënten. Zo maken we de kans groter dat
patiënten digitale tools optimaal gebruiken. We moeten bijvoorbeeld rekening houden met belemmeringen zoals
een taalbarrière, laaggeletterdheid, handicaps, verstandelijke beperkingen, lage gezondheidsvaardigheden en
armoede.
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Maar bovenal is het belangrijk dat patiënten zelf keuzes kunnen maken: welke digitale hulpmiddelen bieden
mij de beste ondersteuning, helpen mijn gezondheid te verbeteren en passen het beste bij mij? Technologische
oplossingen moeten daarom samen met patiënten worden ontwikkeld en niet pas achteraf aangepast. Dat heet:
inclusive by design.
Digitale hulpmiddelen worden natuurlijk nooit ingezet zonder persoonlijk contact met de zorgprofessional.
Een digitaal hulpmiddel kan dat contact ondersteunen, zodat patiënten in het gesprek met de zorgprofessional
handvatten krijgen, bijvoorbeeld bij het nemen van beslissingen.
Alleen als patiënten ervaren dat digitale zorg meerwaarde heeft ten opzichte van de huidige zorg, is de invoering
van digitale zorg een succes. De reeds bestaande keuzehulp telebegeleiding is een mooi voorbeeld van een platform
waar patiënten zelf kunnen onderzoeken welke zorginstellingen zulke begeleiding bieden en welke het beste bij hun
wensen past: https://keuzehulpen.zorgkaartnederland.nl/hartfalen/

De uitdagingen
Het is belangrijk dat patiënten hun stem kunnen laten horen bij het ontwikkelen van concepten van zorgprocessen
en het ontwikkelen van technologische oplossingen en participeren in het ontwikkelproces. Dit is meteen de
grootste uitdaging. Nog steeds worden producten ontwikkeld en processen ingericht, zonder dat patiënten in de
gelegenheid worden gesteld mee te denken of zelfs mee te werken.
Ook is het belangrijk om meer handvatten te ontwikkelen voor patiënten om regie te voeren over hun eigen zorg.
Zoals gezegd zal de rol van de patiënt hierdoor veranderen. Niet alle patiënten kunnen of willen deze rol op zich
nemen. Voor wie dit wel wil zijn er meer informatie, handvatten en beslistools nodig om die rol te vervullen.
We beseffen ons maar al te goed, dat we nog een lange weg te gaan hebben. Veel zorgaanbieders beschikken al over
een patiëntportaal. Toch blijft het gebruik achter, grofweg een tiende van alle cliënten bekijkt zijn of haar gegevens
online (Nictiz/Nivel, 2019).
Met de tool Wat ertoe doet kunnen patiënten voorafgaand aan het gesprek bepalen wat voor hen belangrijke
waarden en doelen zijn. Zodat zij beter in gesprek kunnen gaan met de zorgprofessional tijdens het consult.
(Zie: https://watertoedoet.info/)

4.4 Bekostiging: digitale cardiovasculaire zorg toegankelijk
Digitale zorg en zorg op afstand moeten kwalitatief goede hart- en vaatzorg voor meer mensen mogelijk maken,
zonder dat zorg op die manier duurder wordt. We moeten ervoor zorgen dat de gegeven zorg en gekozen aanpak
doelmatig, kosteneffectief en waar mogelijk kostenbesparend is. Daarbij is financiering volgend en niet leidend.

Een juiste bekostiging is een essentiële randvoorwaarde
De gekozen aanpak moet betaalbaar zijn, met een minimale belasting van het zorgpersoneel. Apps op de
smartphone die met behulp van algoritmen geruststellen of ondersteunen bij zelfhulp en therapie, kunnen hierbij
van waarde zijn. Afhankelijk van de gekozen ziektebeelden is de terugverdientijd slechts enkele jaren. Maar ook
investeringen waarvan de terugverdientijd langer is, moeten interessant worden en blijven.
Onvermijdelijk kost het invoeren van digitale zorg in eerste instantie extra tijd en inzet voordat het zorgproces
doelmatiger wordt. In de bekostiging is hiervoor ruimte nodig. Zorgvuldige Plan Do Check Act-cycli op basis van
registratie-gebaseerd onderzoek kunnen helpen het proces aantoonbaar efficiënter te maken.
Daarbij is het noodzakelijk dat het mogelijk is om tussen het sociaal en zorgdomein en tussen huisarts en ziekenhuis
de zorg goed te organiseren. Waarbij er een goede bekostigingsstructuur aanwezig is, zodat alle partijen een juiste
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compensatie krijgen. Hierdoor wordt het ook interessanter om projecten op te pakken waarbij de investering
bijvoorbeeld door een ziekenhuis gedaan, niet voor opbrengsten zorgt bij dezelfde partij, maar bijvoorbeeld bij de
huisarts.
Wanneer deze proefimplementaties kostenbesparend of kosteneffectief blijken te zijn, met een gelijkblijvende
of betere kwaliteit van zorg, dan kan verdere opschaling van de bewezen methodes gefinancierd worden uit het
reguliere budget: de verzekerde zorg. Financiering van digitale zorg is dus, wat ons betreft, volgend en niet leidend.

Effectiviteit, kwaliteit van zorg en terugverdientijd
Voorkomen is goedkoper dan genezen. Het ideale digitale hulpmiddel zorgt dat de gebruiker door gezond gedrag
helemaal niet ziek wórdt. Effecten van gezond gedrag zijn echter pas vele jaren later terug te zien in verminderde
ziektelast en zorgconsumptie en hebben dus een lange terugverdientijd.
De zorgverzekeraar concurreert op de laagste premie en plant één jaar vooruit, een regering maakt een begroting
voor vier jaar. Dat betekent dat als zij in gezond gedrag investeren vooral te maken hebben met meer kosten en pas
jaren later iets merken van eventuele besparingen.
Bij vroege opsporing, zelfhulp en therapie is de terugverdientijd veel korter. Wanneer een nog relatief gezonde
patiënt via een app bijvoorbeeld betrouwbaar atriumfibrilleren opspoort en direct adequate antistolling
voorgeschreven krijgt, daalt de kans op een beroerte het jaar erna al met 70%.
Het lijkt daarom voor de hand te liggen dat juist zulke programma’s als eerste door de zorgverzekeraars vergoed
gaan worden. Lijkt, want de winst bij het voorkómen van een beroerte bij atriumfibrilleren ligt vooral bij de lokale
overheid: er wordt minder een beroep gedaan op de Wet langdurige zorg. Terwijl de kosten van diagnostiek en
behandeling met name bij de zorgverzekeraar liggen. Dit struikelblok is een integraal probleem bij zorgverplaatsing
en netwerkzorg (Ministerie VWS, 2020).

Verandering beloningsmodel
Op dit moment is het voor ziekenhuizen vaak financieel onvoldoende aantrekkelijk om digitale hart- en
vaatzorg volledig in te voeren, omdat de ontwikkeling ervan een behoorlijke financiële investering vraagt. De
zorgfinanciering is nu nog te veel gericht op productie: consulten, onderzoek, behandeling en opnamedagen door
het ziekenhuis. Digitale zorg leidt tot minder patiënten in de ziekenhuizen, met een inkomstendaling tot gevolg
(Ministerie VWS, 2020).
Om die redenen worden er vaak geen langetermijnstrategie en -planning opgesteld voor de invoering van digitale
zorg. Andersom leiden investeringen in eerstelijnszorg tot opbrengsten in ziekenhuizen, waarvan de eerste lijn zelf
niet profiteert.
Wanneer digitale zorg tot meer efficiëntie zou leiden, dan is het aannemelijk dat zulke projecten in de hele zorg
ingevoerd. Dat betekent dat de digitale zorg op dit moment arbeidsintensiever is dan de reguliere zorg, of dat het
uitvoeren van de digitale zorg de normale declaratie in de weg staat, bijvoorbeeld de verplichting van een face-totface-contact. Alleen wanneer er voldoende financiële compensatie is voor de geleverde zorgprestaties, dan wel
wanneer zorgprofessionals meer patiënten kunnen zien in beperkte tijd, hebben de gebruikte methodes een kans
op succesvolle implementatie.

Domein-overstijgende financiering
Op dit moment wordt zorg binnen de domeinen sociaal domein en zorgdomein gefinancierd. Met ieder eigen
wetgeving (WMO, WLZ en ZWW) en betrokken organisaties, respectievelijk gemeenten en thuiszorgorganisaties,

Digitale hart- en vaatzorg: op afstand of juist dichtbij - juli 2021

13

4. Randvoorwaarden en uitdagingen vervolg

wijkcentra, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en huisartsen. Door deze aparte wetgeving en financieringsstructuur
blijkt het lastig om, zoals in de vorige paragraaf beschreven, zorg te verplaatsten. Op dit moment is daar nog geen
financieringsstructuur voor, waardoor deze verplaatsing van zorg en samenwerking lastig van de grond komt (RVS,
2020) en de druk op de huisarts door de verplaatsing van zorg uit de tweede lijn oploopt.

Afstappen van bekostiging op projectbasis: de uitdagingen
Digitale zorg, bijvoorbeeld bij chronische hartfalen, wordt vaak op projectbasis gefinancierd, waarna het project
stopt als de financiering is afgelopen of het initiële enthousiasme is getemperd. Voor de verdere integratie
van digitale zorg in Nederland moet daarom niet alleen worden ingezet op projectbasis, zoals nu veel wordt
gedaan, maar ook op doelgerichtheid, versnelling en het opschalen van ideeën. Alle partijen die zijn betrokken
bij de zorg kunnen daaraan bijdragen. De grootste opgave ligt bij de zorgprofessionals en zorgorganisaties, maar
zorgverzekeraars, de overheid en regelgevers vervullen hierbij een essentiële faciliterende rol. Er zijn al producten
bij de NZa voor zorg op afstand en digitale zorg, maar die zijn niet toereikend.

4.5 Effectiviteit en het ontbreken van bewijsvoering
Digitale toepassingen lijken meerwaarde te hebben voor de hart- en vaatzorg, maar vaak ontbreekt hiervoor
nog wetenschappelijk bewijs. Door meer wetenschappelijk onderzoek te doen naar de kwaliteit, effectiviteit en
kosteneffectiviteit van de invoering en toepassing van digitale zorg vergroot dit de kans dat deze zorg een plek
krijgt binnen de verzekerde zorg.

De randvoorwaarden: standaardisatie
Stapsgewijs en systematisch invoeren van de innovatie verhoogt de slagingskans. Daarbij is het belangrijk om de
juiste partners te betrekken en de gewenste kwaliteit goed in kaart te brengen. De gangbare gerandomiseerde
onderzoeksopzet, bij aantonen van de effectiviteit, is hier minder geschikt voor (Nictiz, 2017).
Er is aan de ene kant behoefte aan maatwerk, zodat er ruimte is om een innovatie door te ontwikkelen aan de hand
van de dagelijkse praktijk en het effect van die verbetering te meten, en aan de andere kant juist aan standaardisatie.
Daarnaast kan door standaardisatie juist meer persoonsgerichte zorg gegeven worden. Hierdoor ga je uit van
gepersonaliseerde uitkomsten per patiënt en een gepersonaliseerde behandeling volgens principes die je kunt
standaardiseren.
Standaardisatie van principes, zoals beschreven in 4.1, helpt: daarmee kunnen zorgtrajecten onderling en tussen
verschillende ziekenhuizen beter worden vergeleken en kan de kwaliteit van de zorg en kwaliteit van leven
systematisch worden verbeterd.
Het is essentieel dat zorgstandaarden worden ontwikkeld op basis van de richtlijnen en dat de kwaliteit en
kosteneffectiviteit wetenschappelijk worden onderbouwd. Alleen dan kan er sprake zijn van zinnige zorg en kan
digitale zorg onderdeel worden van de verzekerde zorg.
Het continu doorlopen van de kwaliteitscyclus is onderdeel van het implementatieproces bij digitale zorg. De
uitdaging daarbij is om continu aandacht te hebben voor de verschillende stappen in deze cyclus, geen stappen over
te slaan en de cyclus bij veranderingen te herhalen.
Daarbij dient er ook continu aandacht te zijn voor de medische, logistieke, juridische en financiële aspecten in het
zorgproces. Dit is ingewikkeld, maar implementaties verlopen moeizamer wanneer er op één of meerdere niveaus
onderdelen niet goed zijn geoperationaliseerd. Waardoor ook de bewijsvoering van de doelmatigheid tegenvalt.
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De uitdagingen: behoefte aan flexibele onderzoeks- en evaluatiemodellen
Zoals eerder benoemd is er vaak nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs verzameld voor de effectiviteit van
digitale hart- en vaatzorg. Het is lastig om de effectiviteit van innovaties te onderzoeken, omdat er bij toepassing in
de dagelijkse praktijk zich constant veranderingen voordoen.
Daarnaast is er sprake van een constant verbeteringsproces in digitalisering van de zorg. Het gerandomiseerde
onderzoeksmodel werkt in deze context minder goed. Nieuwe onderzoeksmodellen en overeenstemming over
de juiste methode zijn hier hard nodig. Om een nieuwe innovatie in te zetten, is het van belang dat de innovatie
bewezen effectief is.
De hamvraag is dan: wat is effectief en wie bepaalt dat? In de zorg zijn verschillende belanghebbenden: patiënten,
onderzoekers en zorgaanbieders, die elk hun eigen kijk hebben op effectiviteit. Daarbij gelden logischerwijs ook
andere waarden. Ook worden nieuwe zorgvormen eigenlijk alweer aangepast en verbeterd tijdens de evaluatie.
Daarnaast bestaat er geen one-size-fits-all-methode in het bewijzen van effectiviteit van nieuwe innovaties in de
digitale zorg. Dat een bepaalde innovatie effectief is bij een bepaalde groep patiënten, betekent niet dat diezelfde
innovatie ook effectief is bij een andere groep patiënten. Om deze redenen is het dan ook een uitdaging om te
concluderen wanneer een innovatie daadwerkelijk effectief is.
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Naast logistieke, financiële en juridische struikelblokken roept de toepassing van digitale zorg ook ethische vragen
op. Hoe zit het bijvoorbeeld met de medische verantwoordelijkheid? Wat betekent het om die verantwoordelijkheid
meer bij patiënten zelf te leggen? Wat is precies een gezonde leefstijl en gezondheid en wat doen we als iemand niet
gezonder kan of wil leven? Hoe kunnen we kwetsbare groepen, zoals mensen met lage gezondheidsvaardigheden
en lage SES, meer begeleiden en maatwerk bieden? Zodat deze groepen niet achterblijven, maar juist alle
gezondheidsvoordelen ervaren?
Producenten van digitale zorgtechnologie spelen, naast de gebruikers zelf, een belangrijke rol bij het oplossen van
ethische vraagstukken. Wat wordt er van patiënten verwacht om goede digitale zorg te kunnen leveren? Hoe kan
digitale zorgtechnologie goed aansluiten bij de behoefte van patiënten en zorgprofessionals?
Maatwerk stimuleert het gebruik. Het is essentieel dat patiënten en zorgprofessionals meedenken met de
ontwikkeling van zo’n technologie. En klopt het, wat die ene gezondheidsapp beweert? Of heeft die informatie
wellicht ook een commercieel belang voor de producent? Voor patiënten en zorgprofessionals is dit lastig om in te
schatten; het is essentieel om interpretatie van data te kunnen vertrouwen.
Ook op het gebied van data zijn er ethische dilemma’s. Vanzelfsprekend moet digitale hart- en vaatzorg voldoen aan
alle wet- en regelgeving op het gebied van privacy (AVG, Wbsn-z), dossierplicht (WGBO) en informatie-uitwisseling
(de nieuwe Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, Wegiz).
Maar hoe zorgen we dat dit ook goed wordt geregeld en gecontroleerd? Hoe gaan we veilig om met patiëntgegevens
en wie mag straks over welke data beschikken? Hoe zorgen we ervoor dat de grote hoeveelheid aan data die op
de zorg én de patiënt afkomt ook goed geïnterpreteerd wordt? Zodat zorgprofessionals en patiënten deze data op
waarde kunnen schatten en er geen schijnveiligheid ontstaat?
Om digitale zorg daadwerkelijk te verankeren binnen de hart- en vaatzorg, moet er op al dit soort vragen een
antwoord komen waar we allemaal achter staan.
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We staan aan de vooravond van grote veranderingen in de manier waarop de zorg georganiseerd wordt. Daarom zijn
wij met de partners binnen de DCVA op reis gegaan. Wij zien dat er een beweging op gang begint te komen in de
richting van digitaal ondersteunde zorg op de juiste plek. We vinden dat op cruciale punten verdere actie nodig is.
Actie om te zorgen dat bij digitale hart- en vaatzorg de kwaliteit hoog blijft, het veranderproces sneller verloopt
en we in 2030 werkelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Daarom werken we in 2021 en 2022 een actieplan
digitale hart- en vaatzorg uit.
We concentreren ons op vijf thema’s:

1. Verplaatsing
van zorg

2. Opschalen en
implementeren

3. Patiënten
staan centraal

4. Bekostiging

5. Effectiviteit

Alleen door de krachten te bundelen en centrale regie te organiseren samen met belangrijke spelers, zoals
verzekeraars, maar ook VWS of de NZa, gaat deze verandering slagen. Wij roepen partijen op om met ons mee te
denken en mee te doen.
Daarbij maken we keuzes voor aandachtsgebieden en interventies. In dit hoofdstuk schetsen wij de contouren van
het actieplan. Dit plan gaan we in de aanloop naar 2022 verder uitwerken. Voor sommige onderwerpen zijn de
actielijnen duidelijker dan anderen. Daarom staat dan wel de wens of het doel gedefinieerd, maar niet overal een
richting. Daarbij geven de partners bij de uitwerking van het actieplan aan de volgende thema’s meer prioriteit:
• Standaardisatie, integratie in zorgpaden en efficiëntie
• Meer samenwerking op regionaal niveau
• Bewezen zorg opschalen
• Patiënt als partner; samen beslissen en eigen regie versterken
• Meer aandacht voor andere rol
• Een juiste bekostiging en vergoedingenstructuur
• Meer zorgevaluatie en implementatie studies
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6. Actieplan digitale hart- en vaatzorg vervolg

6.1 Verplaatsing van zorg

Verplaatsing van zorg naar de nulde en eerste lijn is belangrijk om de toenemende druk op de tweede lijn op te
kunnen vangen en in het ziekenhuis met de steeds beperktere capaciteit goede specialistische zorg te kunnen
blijven aanbieden:
• Standaardisatie, integratie in zorgpaden en efficiëntie:
In samenwerking met de NHR-datasystemen koppelen en geïntegreerde effectmetingen uitvoeren, zodat
duidelijk is wat de kwaliteit van digitale zorg is;
		 - Onderzoeken hoe een generiek informed consent tot stand kan komen;
		 - Onderzoeken hoe kwaliteitsdata zoals PROMS geïntegreerd kunnen worden in de metingen.
• Meer samenwerking op regionaal niveau:
Binnen het actieplan wordt onderzocht op welke manier en voor welke ziektebeelden samenwerking binnen de
regio nog meer ondersteund kan worden.
• Oplossingen voor verwerken van grote hoeveelheid data:
	Binnen het actieplan wordt onderzocht welke oplossingen er zijn voor de grote hoeveelheid data uit
consumerables en telebegeleidingssystemen. Deels zijn die er al, maar daarnaast is ontwikkeling van bijvoorbeeld
algoritmen en de inzet van bijvoorbeeld technisch geneeskundigen gewenst.

6.2 Opschalen en implementeren

Op dit moment blijven initiatieven in de pilotfase steken en wordt bewezen zorg te weinig verder opgeschaald:
• Bewezen zorg opschalen:
	Naast nieuwe initiatieven ontplooien zoeken we de samenwerking op met relevante partijen. Daarbij gaan we
leren van elkaar faciliteren. Samen met de beroepsgroepen onderzoeken welke goede voorbeelden er zijn van
bewezen digitale hart- en vaatzorg en gezamenlijk het opschalingsvraagstuk oppakken;
• Meer aandacht voor andere rol:
	Binnen het actieplan gaan we onderzoeken en uitwerken hoe de rol van patiënten en zorgverleners gaat
veranderen, hoe de scholings- en informatiebehoefte eruitziet, wat ervoor nodig is om patiënten als partners te
zien en hoe het onderling vertrouwen kan groeien;
• Ondersteuning voor meer succesvolle implementatie:
	De DCVA gaat meer ondersteuningsmogelijkheden ontwikkelen om zorgverleners, onderzoekers of
beleidsmedewerkers te helpen, het onderwerp landelijk en regionaal agenderen, middelen voor implementatie te
vragen en de landelijke infrastructuren benutten en versterken.
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6.3 Patiënten als partners, staan centraal

Een belangrijke verandering wordt verwacht voor patiënten. Centrale vraag hierbij is: wat is voor hen belangrijk?
Welke hulp hebben ze nodig? De vraag is of patiënten zonder hulp, deze omwenteling kunnen bijbenen:
• Versterken eigen regie:
	Belangrijk hierin is dat patiënten handvatten, bijvoorbeeld inzicht in eigen data, krijgen om meer regie te
nemen over hun gezondheid en ziekte. Daarbij signaleren wij dat er veel ontwikkeld is op dit gebied, dat
nog geïmplementeerd kan worden. Binnen het actieplan gaan we met de juiste partijen deze implementatie
ondersteunen en onderzoek en ontwikkeling stimuleren;
• Digitale zorg op maat:
	Digitale zorg moet zoveel mogelijk toegesneden zijn op de belevingswereld en behoefte van patiënten. Binnen het
actieplan wordt onderzocht wat hiervoor nodig is en hoe de DCVA hierin kan bijdragen;
• Keuzehulpen implementeren:
	Bij lastige keuzes is een keuzehulp onderdeel van het proces van digitale zorg. Hiervoor gaan we kijken of en waar
meer kennis en keuzehulpen nodig zijn en de keuzehulpen die er zijn goed implementeren.

6.4 Bekostiging

In dit stuk is reeds uitvoerig besproken dat een goede bekostiging en beloning essentieel is. De DCVA gaat zich dan
ook hard maken voor:
• Juiste vergoedingenstructuur:
	Voor het implementeren van digitale zorg is een aangepast en juiste vergoedingenstructuur nodig. Het gaat
hierbij om bekostiging van implementatie, juiste beloningsstructuur en structurele bekostiging van hulpmiddelen
die eventueel nodig zijn. Binnen het actieplan gaan we met de juiste partijen de samenwerking opzoeken en
lobbyen voor een juiste vergoedingenstructuur;
• Bewezen zorg is verzekerde zorg:
	Wanneer een pilot succesvol is en kosteneffectief, dan is het logisch dat deze zorgvorm onderdeel gaat uitmaken
van de verzekerde zorg. Partners binnen de DCVA gaan lobbyen bij VWS, NZa en verzekeraars voor een duidelijk
proces en afspraken over hoe van een succesvolle proefimplementatie en pilotbekostiging naar verzekerde zorg
te komen en hoe we dit proces kunnen versnellen;
• Juiste bekostiging:
Netwerkzorg vraagt om een juiste bekostiging, met name als het proces en de bekostiging over de domeinen
heen gaat. De DCVA wil hiervoor gaan lobbyen bij VWS, NZa, verzekeraars en gemeenten om dit voor de hart- en
vaatzorg makkelijker te maken.
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6.5 Effectiviteit

Implementatie en opschaling wordt vertraagd doordat bewijsvoering voor de effectiviteit van digitale zorg en zorg
op afstand ontbreekt of ondeugdelijk is en daardoor niet geaccepteerd door zorgprofessionals. Bij ontwikkeling en
implementatie van digitale en verplaatste zorg is meer en betere onderbouwing en onderzoek nodig:
• Ontwikkelen onderzoeksraamwerk:
Binnen het actieplan wordt gezamenlijk met de beroepsgroepen een goed onderzoeksraamwerk ontwikkeld,
passend bij digitale hart- en vaatzorg. Zodat er eenduidigheid is wat betreft de aanpak bij onderzoek naar de
effecten van digitale hart- en vaatzorg.
• Meer zorgevaluatie en implementatie studies:
De DCVA wil stimuleren dat er meer onderzoek gedaan wordt naar de effectiviteit van implementatie op het
gebied van digitale hart- en vaatzorg door proefimplementaties en onderzoek in samenwerking met ZonMw en
o.a. verzekeraars te gaan doen.
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