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Het UMC Utrecht vernieuwt samen met 

patiënten en partners 

Strategie UMC Utrecht 

Connecting U 

Verbinding met patiënten 

eHealth ambitie 

Patient empowerment 



Stimulans eHealth vanuit ministerie VWS 
Kamerbrief Schippers en van Rijn, 2014 

 

80% 

van de chronisch zieken 

heeft direct toegang tot  

medische gegevens 

Binnen 5 jaar … 

75% 

van de chronisch zieken kan zelfstandig 

metingen uitvoeren i.c.m. monitoring 

op afstand door zorgverlener 

 

Doel: voortgang volgen + inzicht effect 

gedrag op ziekte door feedback 



Dit is onze nieuwe wereld 
The next step: het zorgcontinuüm 

 

 

Patiëntenportaal 

   Zorgcontinuüm  

“Wens is dat patiënten  

thuis bloeddrukmetingen  

kunnen doen” (YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-MQCaC70vw
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Naar een beter hypertensie zorgcontinuüm 
Samenwerking 
 

Co-creatie met 4 patiënten 

van HUS en UMCU  

                          

 

 

 

 

 

 

     Ketenpartners 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilotgroep app cVitals 

 

11 patiënten HUS 

11 patiënten UMCU 



Aanpak pilot cVitals Bloeddruk 
Iteratief proces  

Visie 6 sprints Pilot Evaluatie 



Devices om thuis te meten 
Gekoppeld via bluetooth 

? 

Bloeddrukmeter                      Weegschaal                       Activiteitenmeter 



cVitals Bloeddruk app voor patiënten 
Meten 

 



cVitals Bloeddruk app voor patiënten 
Metingen bekijken 

 



cVitals Bloeddruk app voor patiënten 
Informatiepagina 



cVitals Bloeddruk portal voor zorgverleners 
Functies 

• Patiëntgegevens 

• Metingen (o.a. weekgemiddelde) 

• Trends in grafieken 

• Meetmomenten 

• Drempelwaarden 

• Melding bij afwijkingen (o.a. e-mail)  

• Meldingen afhandelen 

• Data exporteren  

• Afwezigheid patiënt 

 

 

Visuele integratie webportal in EPD  



Een app? Een nieuwe manier van zorg leveren! 
Het thuismeet proces 

Bron: FocusCura 



jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov  dec 

Consult 

Oud zorgproces 

• Consult op vaste momenten bij UMC Utrecht of huisarts   

• Tijdens consult monitoring bloeddruk en evaluatie beleid 

Aanpassing hypertensie zorgproces  
Continue monitoring en consult zo nodig 

 

 

Monitoring 

Consult 

Monitoring 

Consult 

Monitoring Continue monitoring van thuismetingen 

Consult Consult 

Nieuw zorgproces  

• Consult op indicatie 

• Continue monitoring 

• Maandelijkse feedback op weekmeting 

tijd 

& & & 



jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov  dec 

Huisarts 

Oud zorgproces 

• Monitoring bij huisarts 

• Verwijzing naar UMC Utrecht voor diagnostiek, beleid en tijdelijke monitoring 

• Terug naar huisarts voor monitoring 

Aanpassing hypertensie zorgproces  
Digitale samenwerking tussen 1e en 2e lijn 

Monitoring 

Nieuw zorgproces 

• Continue monitoring door huisarts en feedback via e-consult  

• Huisarts vraagt advies specialist via teleconsult 

• Patiënt blijft onder behandeling bij huisarts 

UMCU 

Diagnostiek  

en beleid 

Huisarts 

Monitoring 

UMCU 

Monitoring Continue monitoring van thuismetingen 

Huisarts Specialist  

Teleconsult 

Huisarts 

tijd 



Doel hypertensie zorgcontinuüm 
Patiënt beter bedienen, minder belasten 

• Meer regie voor patiënten die dat willen 

 

• Zorg en begeleiding wanneer nodig en gewenst  

 

• Continue digitale nabijheid van zorgverlener 

 

• Vloeiende samenwerking tussen zorgverleners in de keten  

– Informatie delen 

– Afspraken afstemmen 

 

 

 



Wat vinden de patiënten? 
Tussentijdse pilot bevindingen 

Resultaten evaluatie onder patiënten: december 2016 
Resultaten evaluatie onder zorgverleners: januari 2017 

“Ik verwacht meer 

interactie met de app” 

“Een weekmeting uitvoeren kost 

meer tijd dan verwacht” 

 

“Het zou ontzettend fijn zijn als ik door gebruik van de app minder frequent bij 

de arts moet komen, echter kan dit niet volledig een doktersbezoek vervangen” 

 

“Ik wil mijn eigen data 

kunnen downloaden” 

"Het is kostenbesparend omdat er geen artsenbezoek nodig is. Daarnaast heeft 

het als voordeel dat je je als patiënt geruster voelt” 

 

“Mijn levensstijl en eetgewoonten zijn veranderd 

door de begeleiding in het zorgtraject. De app 

helpt dit verder te verbeteren” 

“Stabiele koppeling tussen 

bloeddrukmeter en app is 

vereiste voor gebruik” 



Uitdagingen                                                     (1/2) 
bij het realiseren van een beter zorgcontinuüm 

• Van ‘minimaal’ naar ‘volwaardig’ zorgcontinuüm 

door optimalisering van: 

– functionaliteiten voor gebruikers  

– nieuwe werkwijze  

– nieuwe samenwerkingsvormen 

 

• Privacy en databescherming  

– Afdelingen juridische zaken en 

informatiebeveiliging nauw betrokken 

 

• Business case eHealth 

 

 

 

 

 

 



Bron: eHealth Monitor 2015 Nictiz en NIVEL 

Uitdagingen                                                             (2/2) 
bij het realiseren van een beter zorgcontinuüm 

• Welke rol hebben wij als zorgaanbieders in het netwerk van de patiënt? 

Welke data wil je als 

zorgverlener zien? 



 Bedankt voor jullie aandacht! 
 

        n.a.m.tiemessen@umcutrecht.nl 

         https://nl.linkedin.com/in/nicoletiemessen 


