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Noodzaak inzet eHealth in de GR





33% herstelt niet tot op niveau van voor opname

Soh et al. MJA June 2021



➢ Thuis als het kan en Efficiënter
➢ Effectiever (optimaliseren uitkomsten)
➢ Aanwijzingen dat inzet van technologie (op blended wijze) hieraan een 

bijdrage levert

Kansen van eHealth



In de beschreven 
studies nauwelijks inzet 

technologie

Thuis revalidatie efficiënter en minstens zo effectief



Met eHealth effectiever en efficiënter

➢ Eerste aanwijzing dat eHealth minstens zo 
effectief is als gebruikelijke zorg

➢ Potentie om revalidatie uitkomsten te 
verbeteren

Weinig kennis over gebruik en gebruiksgemak en
het effect op participatie-uitkomsten

➢ Houd het simpel
➢ Blended Care

Kraaijkamp et al. TvO 2020:4



Blended care

High level blended care:
Intensieve scholing professionals
Integraal onderdeel van het zorgpad COPD
Persoonlijke intake en uitleg aan patiënt / Helpdesk

➢ Grotere betrokkenheid en motivatie bij de deelnemers
➢ Actiever gebruik van het eHealth-platform



Goede voorbeelden: Health sensoren: 
Monitoring, feedback, coaching

➢ Effectiever in het verbeteren ADL-functioneren
➢ Geeft inzicht in functioneren buiten de therapie (monitoring)
➢ Ondersteunt zelfmanagement en ambulante revalidatie



Goed voorbeeld; Health sensoren: Monitoring / inzicht

Thuis bewegen revalidanten 
2,5 x meer.

Sedentair gedrag gelijk



Goed voorbeeld Health sensoren: stimuleren 
beweeggedrag en inzicht

Fig 2. Average daily measures of non-therapy walking time by 
treatment groups.



Goed voorbeeld Exergaming; stimuleren bewegen

• Stimulering van beweging
• kwantitatieve terugkoppeling kwaliteit looppatroon
• Gaming component / visuele feedback

• Gepersonaliseerde interventie (onderzoek nodig)



Goed voorbeeld Telehealth; Beeldbellen 

➢ Beeldbellen vraagt ook om goede inrichting 
in blended zorgpad





Promotietraject Judy Bakker

SE(AR)CH = Scan your Environment with Augmented Reality to Create less 
Hamper/Hinder in moving.

• Visueel ruimtelijk neglect
• Anosognosie (verminderd ziekte inzicht)
• Visuele Scanning Training

Op welke manier kunnen we beter aansluiten 
bij de wensen en behoefte van de revalidant 
met neglect?

→ Personalisatie
→ Motivatie
→ Objectieve uitkomstmaten



Co-creatie



Evaluatie van eHealth; eHealth methodology guide



Samenwerking: Onderzoek / Onderwijs / Praktijk

www.grzplus.nl



Landelijke expertgroep onderzoekers eHealth / GR

Lopend onderzoek EHealth / doelgroep

Making sense of sensor data Sensoren, CVA

HIPCARE Sensoren, heupfractuur

EAGER: internationale survey eHealth

EAGER@HOME eHealth ambulant

EAGER2SEE app, activity tracker, COPD

EAGER2TRAIN Revalidatie apps

SE(AR)CH Augmented Reality, CVA

Telerevalidatie in GR Telerevalidatie

OTHER studie
Coaching 
en activiteitenmonitoring, CVA

Proeftuin Vivium/EHBGR eHealth Ambulant



eHealth toetsingskader IGJ - verantwoord innoveren 





OMRING.LAB en Innovatiepanel

Brede uitrolPilotExperimenterenSelectieBacklog

Waarom past het idee 
bij ons? Wat is de 

prioriteit?

Alle ideeën die we 
binnen innovatie 
willen oppakken

Voldoet het aan alle 
innovatie toetsingscriteria? 

Panel adviseert.7W 
projectvoorstel concern MT 

Een klein experiment 
om snel te leren.

VerzamelingGeneratie

Er komen allerlei ideeën, nieuwe technologieën en vraagstukken op ons af. Zowel 
van binnen als van buiten de organisatie. Input kan dus komen vanuit 

bedrijfsonderdelen, strategische programma’s of extern. Gaan we er mee 
door, zo ja.. hoe dan?

Een grotere pilot doen, zodat 
we nog meer leren en mogelijk 
daarna over kunnen gaan naar 
een definitieve businesscase.

Besluit of we 
doorgaan en de 

innovatie binnen 
de organisatie 

gaan adopteren.

Innovatiefunnel

IMLEAN

Onderzoek

Leveranciers

ABC

Thuiszorg

Wonen met Zorg

Duurzaamheid

Medewerker 
op 1

Digitalisering

PPM 
proces

Afwijzing/On hold

Go/No go Go/No go Go/No go

Go/No go

Andere organisaties

Opleiden*

*Module eHealth en zorgtechnologie





Randvoorwaarden



Eindboodschap

➢Ga aan de slag met de inzet van technologie op blended wijze

➢Organiseer vanuit de praktijk samenwerking tussen onderzoek, 

onderwijs en innovatie. Onderzoek wat werkt!

➢ Start met interventies die simpel zijn voor gebruikers

➢Deel kennis
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