
EHEALTH AAN DE PRAAT

 VitalHealth e-Vita



e-Vita mogelijkheden

• Patint en mantel�orger �ijn �elfwerk�aam
• Verbinding met het �orgnetwerk
• Dossierin�age en educate, veilig chaten, IZP
• Individuele in�et van monitoring op afstand
• CE-markering remote monitoring, ZO! gecertfceerd

Patint partcipate voor individuen



Best practces: Eenvoud is al efectef



Helpt het? Bespaart het?

Patint “staat er niet alleen voor”
• Voelt �ich beter gemonitord
• De POH voelt dichtbij, beter contact met de praktjk
• Vertrouwen neemt toe waardoor substtute van consulten mogelijk wordt

Praktjkondersteuner
• Ervaart een constructever dynamiek
• Is geen extra tjd kwijt, vragen tussendoor zijn juist afgenomen
• Dank�ij e-Vita 'dichter op de bal', samen met de dietste --> lifestyle
• Minder mensen op insuline hoeven zeten, i.p.v  5 patinten jaarlijks

Huisarts
• Ervaart een positever contact met patinten 
• Afname consults over vage klachten 

Opmerkelijk

2017: Voorlopige conclusies na data-analyse 

(gebruikmaking van een controlegroep)

• Zorgconsumpte na één jaar e-Vita neemt signifcant af

• Ziektespecifeke parameters verbeterden niet maar 

verslechterden ook niet

• Mannen gebruikten e-Vita langer, vrouwen vaker

 

2018: Vervolgstap

Onder�oek naar oor�aken die 

patint actviteit in e-Vita 

beinvloeden.



Wat spreken we af?

• Een projectleider bij de klant en een consultant/ projectleider bij VitalHealth 
• We leggen afspraken vast over 
• Concrete doelen voor koplopersfase
• Confgurate van meetwaarden en aandoeningen
• Uitwisseling van data met het Regionaal eHealth platorm
• Confgurate van notfcates
• Consent op Gebruiksvoorwaarden, Privacy Statement
• Inhoud van eventuele �orgpaden en bibiliotheek
• Datum ‘go live’
• Training
• Tussentjds contact over voortgang
• Evaluate(s)
• Supportroutes tjdens startase en reguliere support

Zorggroep is eigenaar van de implementate



Hoe �ijn kosten gedekt?
ZelfzorgOndersteund! Implementate, projectleiders

Overhead/ ICT component 
van de keten-DBC

‘Extra’ tjd van praktjkondersteuners
Licentes sofware e-Vita

Segment 3, shared savings: 
resultaatbeloning en innovate

Weinig inge�et, geschikter voor projecten. 
Gevalideerde Business Case nodig

Projectinanciering zorgverzekeraar Op �orggroepniveau, projectniveau

Zorggroepen, VitalHealth                        Geloof in patint engagement



Wat is er nodig?

• Documenteren, meten en delen van best practces. Monitoring van 
• Patint tevredenheid
• Kwaliteit van �org
• Kwaliteit van leven
• Efciinte van praktjkvoering

• Vroeg onderwijs aan medici, praktjkondersteuners en betrokken disciplines

• Structurele fnanciile stmulering richten op impact
• Burgers/ patinten en mantel�orgers �ien eHealth als logische �aak
• Werktjd/ mentale ruimte voor �orgverleners gereserveerd voor in�et eHealth
• Faciliteren van professioneel change management, tooling voor coaching 
• Verminderen van risico op voorinvesteringen van eHealth platorms

• Stmuleer burgers fnancieel om �ich�elf aan te melden

Dat eHealth normaal wordt
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