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Lancering Toepassingsgebieden 
 
Vandaag, op 26 januari 2018 tijdens het ICT& Health congres, lanceerde Dianda Veldman namens de 
vliegwielcoalitie de twee geselecteerde toepassingsgebieden van het Vliegwiel. Dit zijn:  
 

• Telemonitoring van patiënten met hartfalen in intensieve zorgtrajecten  

• Digitale keuzehulpen ter ondersteuning van de patiënt bij keuze voor behandeling (bij twee of drie 
aandoeningen) 

 
Deze twee toepassingsgebieden zijn niet nieuw in Nederland. En dat is ook juist de bedoeling. We zien al 
veel mooie initiatieven en aanbieders van producten. Helaas  blijven deze ontwikkelingen vaak in de 
pilotfase steken, de innovaties worden niet uitgebreid naar andere ziekenhuizen of zorgaanbieders.  De 
vliegwielcoalitie wil binnen deze 2 toepassingsgebieden zorginnovaties daadwerkelijk opschalen in de zorg. 

Het zogezegd laten vliegen van deze toepassingsgebieden. Dit kunnen we niet alleen, daarom nodigen we 
alle relevante partijen voor het desbetreffende innovatiegebied in de komende twee jaar uit dit samen op 
te pakken.  
 
 
Selectieprocedure 
 

De toepassingsgebieden komen voort uit een selectieproces van twee rondes. Eerder dit jaar zijn er 41 
inzendingen binnen gekomen. Deze zijn beoordeeld door de leden van het professionalspanel bestaande 
uit: innovatieve zorgprofessionals, zorgverzekeraars en digital experts, en het patiëntenpanel. Hierbij is 
gekeken naar de verwachte impact op de Triple Aim (gelijktijdige verbetering van de gezondheid, ervaren 

kwaliteit van zorg en kosten) en het klaar zijn van de zorginnovaties voor zorgbrede opschaling.  Deze 41 
initiatieven hebben uiteindelijk tot de keuze van de twee voorgenoemde toepassingsgebieden geleid.  

 
Telemonitoring Hartfalen 
 
In Nederland zijn er 142.000 patiënten met hartfalen. Dit aantal zal door de vergrijzing de komende jaren 
nog verder stijgen. Op dit moment maken maar ongeveer 1200 van de 142.000 patiënten daadwerkelijk 
gebruik van telemonitoring bij hartfalen. Het gebruikmaken van telemonitoring bij hartfalen is heel 
effectief voor patiënten. telemonitoring reduceert heropnames en vermindert sterfte. 

 
Daarnaast leidt het tot betere kwaliteit van leven en draagt het bij aan regie en onafhankelijkheid van de 
patiënt.  Door middel van telemonitoring (op afstand volgen en begeleiden van patiënten) worden deze 
veel vaker en constanter gemeten. Hierdoor zijn  eventuele afwijkingen en verslechtering sneller op te 
merken en kan hier  beter op worden ingespeeld. 
 
Door keuze van het toepassingsgebied telemonitoring en hartfalen steunt het vliegwiel het idee dat een 

grote groep patiënten hier veel baat bij kan hebben. Het is nu nodig om telemonitoring landelijk uit te 

rollen, zodat iedere patiënt die dat wil er gebruik van kan maken.  
 
Digitale keuzehulpen  
 
94% van de patiënten wil graag actief betrokken worden bij het nemen van belangrijke beslissingen over  

zijn of haar behandeling. In de praktijk wordt er maar bij de helft van de gevallen samen beslist. Een van 
de manieren om samen beslissen te stimuleren is door het introduceren van digitale keuzehulpen voor de 
patiënt.  
 
De patiënt heeft er belang bij dat hij/zij goed begrijpt wat er aan de hand is en welke keuzemogelijkheden 
er zijn. Wanneer de patiënt samen kan beslissen over een behandeling, zal hij zich hier goed bij voelen en 
daar ook achter staan. Dit zal leiden tot meer patiënttevredenheid,  hogere therapietrouw en doelmatig 

gebruik van zorg. 
 
 



 

 
 
 

 
 
Ook artsen hebben belang bij digitale keuzenhulpen, zij krijgen meer inzicht in voorkeuren van de patiënt, 
waardoor er een kwalitatief effectiever consult kan zijn. De vliegwielcoalitie selecteert daarom het 
toepassingsgebied digitale keuzehulpen ter ondersteuning van de patiënt bij keuze voor behandeling. 
Vanuit focus op 2 of 3 aandoeningen kunnen zorgaanbieders en patiënten breed gebruik maken van deze 
vorm van beslisondersteuning.    

 
 
Vervolg 
 
Om daadwerkelijk tot opschaling van de toepassingsgebieden te komen en de Triple Aim  uitkomsten te 
realiseren blijven we de komende maanden hard werken.  

 
De taak om de toepassingsgebieden verder te specifiëren en kwaliteitscriteria te ontwikkelen ligt niet 
alleen bij de coalitie , maar vooral ook bij het zorgveld. We zullen samen met zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars patiënten en experts aan de slag gaan, om deze transitie daadwerkelijk voor elkaar te 
krijgen. 
 
Onder onze huidige stuurgroep zullen twee werkgroepen worden geplaatst voor de betreffende 

toepassingsgebieden. Deze werkgroepen gaan bestaan uit patiënten, zorgaanbieders, experts op de 
toepassingsgebieden en zorgverzekeraars. In deze werkgroepen worden de kwaliteitscriteria voor de 
toepassingsgebieden uitgewerkt.  
 
Vanaf april 2018 is het aan de zorgaanbieders om te beginnen met de voorbereidingen voor 
implementatie. De wijze waarop zorgaanbieders dit invullen is vrij. Als Vliegwiel willen we faciliteren dat 
zorgaanbieders, verzekeraars en leveranciers zich kunnen aanmelden en met elkaar in contact kunnen 

komen. Samen kunnen zij dan werken aan de inkoop van innovatieve zorg binnen de 
toepassingsgebieden.  
 

Tijdens de implementatiefase organiseren wij verschillende netwerkbijeenkomsten om elkaar te 
informeren, inspireren en van elkaar te leren. Immers: pas met zoveel mogelijk winnaars creëren we 
echte opschaling. 

 
 
Programmabureau  
 
Naast de stuurgroep en werkgroepen worden de organisatie en dagelijkse werkzaamheden vanaf januari 
2018 gecoördineerd door het programmabureau van het Vliegwiel. Het programmabureau bestaat uit een 
programmamanager: Mieke Klerkx, en een projectmedewerker: Margriet Martin.  

Mieke vervult een dag per week de functie programmanager bij de Patientenfederatie voor het Vliegwiel. 
Daarnaast werkt zij sinds 2009 bij Ziekenhuis Bernhoven, eerst als manager kwaliteit & veiligheid en 
momenteel als programmaleider Toekomstbestendige Zorg.  
Margriet is gezondheidsjurist en sinds dit jaar in dienst bij de Patientenfederatie. Hier houdt zij zich onder 
andere bezig met patiëntenrechten en zet zij zich een à twee dagen per week in voor het Vliegwiel.  
Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de leden van de vliegwiel-coalitie  

 

 
Mocht u geïnteresseerd zijn, meer informatie willen of zich alvast willen aanmelden kan dat via: 
vliegwiel@patientenfederatie.nl  
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