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FOCUS E-HEALTH

tekst Eric Bassant  beeld FocusCura

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden HartWacht. Maar dat is 
nog geen garantie voor een snelle verspreiding van het concept 
dat een uitweg biedt voor overbelaste seh-afdelingen en overvolle 
poliklinieken.

Vervanger van polikliniek wint 

langzaam terrein

 TELECARDIOLOGIEDIENST WIL OPSCHALEN 

E
en jaar geleden lan-
ceerden Cardiologie 
Centra Nederland, Fo-
cusCura en Zilveren 
Kruis de telecardiologie-
dienst HartWacht.  
Patiënten kunnen na 

een verwijzing door de cardioloog in 
aanmerking komen voor een pakket dat 
bestaat uit zelfmeetapparatuur, een app 
en toegang tot een ‘zenuwcentrum’ dat 
wordt bemand door een cardioloog van 
Cardiologie Centra Nederland (CCN) die 
op afstand 24 uur per dag aanwezig is. 
HartWacht is bestemd voor patiënten 
met hoge bloeddruk bij wie de medicatie 
moeilijk is in te stellen, voor patiënten 
met hartritmestoornissen en voor patiën-
ten met hartfalen. ‘Bij de eerste groep 
kunnen we patronen ontdekken in de 
bloeddruk. Op die manier kan de medi-
catie nauwkeurig worden voorgeschre-
ven. Mensen met hartritmestoornissen 
hoeven niet meer in de avonduren naar 
de spoedeisende hulp van een zieken-
huis en bij mensen met hartfalen kunnen 
we in een vroege fase interveniëren. 
Meestal volstaat een telefonisch consult’, 
vertelt cardioloog Igor Tulevski, mede-

oprichter van CCN. Het voordeel voor 
patiënten is dat ze eerder worden gerust-
gesteld en dat ze niet hoeven te reizen. 
Het voordeel voor de cardioloog is dat hij 
nauwkeuriger en tijdiger kan behandelen 
en het voordeel voor de financier van de 
zorg is dat de hoge kosten van een seh- of 
polibezoek worden uitgespaard.
‘Het concept van de polikliniek is niet 
meer van deze tijd. Op een polikliniek 
praten we met een hartpatiënt en meten 
we waarden die ook op afstand kunnen 
worden gemeten’, zegt Tulevski. ‘Met één 
cardioloog kunnen we in het “zenuwcen-
trum” 200.000 hartpatiënten bedienen. 
We kunnen dus eindeloos opschalen.’ 

Geen exclusiviteit
De initiatiefnemers hebben afgesproken 
dat geen van hen het concept voor zich-
zelf mag houden. ‘We hebben bij Hart-
Wacht bewust gekozen voor een open 
benadering; er is geen exclusiviteit ver-
leend aan partijen. Het moet opschaal-
baar zijn en niemand is verplicht om met 
elkaar zaken te doen’, aldus Norbert 
Hoogers, directeur van Zilveren Kruis. 
‘Dat andere verzekeraars voor Hart-
Wacht kiezen, zien wij als een succes.’

‘HartWacht en vergelijkbare concepten 
bieden een oplossing voor grote groepen 
patiënten die normaal op controle ko-
men bij een medisch specialist. Je voor-
komt wachtlijsten voor patiënten en 
specialisten kunnen zich concentreren 
op patiënten die direct zorg nodig heb-
ben’, zegt directeur Daan Dohmen van 
FocusCura. Zijn bedrijf levert e-health-
applicaties, zoals cVitals en cContact die 
bij HartWacht worden gebruikt, aan circa 
vijftien Nederlandse ziekenhuizen (on-
der meer het Slingeland Ziekenhuis, het 
Deventer Ziekenhuis en het UMC 
Utrecht). De toepassingen worden ge-
bruikt voor zorg op afstand aan patiën-
ten met COPD, hartfalen of een aantal 
andere aandoeningen, bijvoorbeeld ALS. 
‘Het bijzondere aan HartWacht is dat 
we samen met CCN en Zilveren Kruis 
veel patiënten kunnen bereiken. De 
investeringen in dit soort maatwerktoe-
passingen vergen miljoenen euro’s. Je 
moet richtlijnen en protocollen inbou-
wen, bijvoorbeeld op welk tijdstip er 
gemeten moet worden en bij welke 
waarden het dashboard een signaal 
afgeeft. Dat is alleen rendabel bij grote 
aantallen patiënten’, aldus Dohmen.

Deelnemers
De verspreiding van HartWacht verloopt 
traag. Er zijn momenteel tussen 150 en 
200 deelnemers. ‘We zijn pas vier maan-
den bezig. De deelnemers zijn vooral 

‘Het concept van de polikliniek is 
niet meer van deze tijd’
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mensen met hoge bloeddruk en mensen 
met hartritmestoornissen. Dit jaar ver-
wacht ik een flinke stijging van het aantal 
deelnemers omdat we bij CCN veel nieu-
we patiënten zullen zien’, zegt Tulevski. 
Hij mikt op ongeveer 2000 deelnemers 
aan het eind van het jaar. De mede-op-
richter van CCN is in gesprek met zieken-
huizen die belangstelling hebben voor 
het concept. 
‘Veel organisaties zitten in een afwach-
tende houding’, legt Dohmen uit. ‘We 
zitten in een soort kip-of-ei-situatie. Het 
wetenschappelijk onderzoek is beperkt 

vanwege de kleine aantallen patiënten 
die deelnemen. Dat maakt de onderbou-
wing van de te behalen voordelen dun. 
Een recente test in het Slotervaartzie-
kenhuis met een vergelijkbaar concept 
voor longpatiënten met COPD wijst erop 
dat het aantal exacerbaties (longaanval-
len) met 35 procent afneemt. En uit 
gegevens van het Slingeland Ziekenhuis 
blijkt dat we met dat concept het aantal 
opnames en seh-bezoeken met 25 tot 35 
procent kunnen reduceren.’
Tulevski ziet mogelijkheden om Hart-
Wacht in te zetten om seh-afdelingen te 

ontlasten die een opnamestop afkondi-
gen. In Noord-Holland en Flevoland is 
dat een groot probleem. De stops wor-
den veroorzaakt door een groeiende 
toestroom van oudere patiënten. In veel 
gevallen gaat het om zelfverwijzers met 
hartklachten. ‘Ik schat dat HartWacht 
alleen al in Amsterdam 40 procent tot  
70 procent van deze patiënten zou kun-
nen opvangen. Je kunt een systeem ma-
ken waarbij een wijkverpleegkundige als 
eerste reageert op signalen van ouderen 
die de HartWacht-app gebruiken en dat 
zij of hij advies vraagt aan een cardioloog 
in het zenuwcentrum van CCN.’
Dohmen herkent de mogelijkheden. ‘We 
bevinden ons nu met HartWacht en 
andere e-healthtoepassingen in een fase 

 Zorg op afstand én op maat voor hart-
patiënten

HOE WERKT HARTWACHT?
HartWacht is een combinatie van een app, meetapparatuur en een servicecentrum van cardiologen. Hartpatiënten meten thuis hun bloeddruk, gewicht of het hartritme. De apparaten communiceren via bluetooth met de app 
die de gegevens doorstuurt naar het servicecentrum. Op de app zijn drempelwaarden ingesteld. Bij afwijkende waarden ontvangt de cardioloog een 
waarschuwing. Als het nodig is, vindt een videoconsult plaats of de patiënt gaat 
naar de cardioloog. De gemeten waarden worden opgenomen in een digitaal patiëntendossier dat de patiënt zelf kan inzien. Bij het ontwerp van de app is rekening gehouden met de leeftijd van de vaak oudere gebruiker. 

>
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dat de techniek is geregeld. Maar nu 
begint het pas. Wat ga je in het zorgpro-
ces van artsen, verpleegkundigen en 
instellingen veranderen? Daar zit de 
grote uitdaging. Het zorgproces moet 
opnieuw worden gedefinieerd. En hoe 
regel je de bekostiging? Zorgverleners 
worden per verrichting betaald terwijl 
we met e-health juist het aantal verrich-
tingen reduceren. CCN steekt zijn nek 
uit; de realiteit is dat het stap voor stap 
gaat. Ik vraag me ook af de sense of ur-
gency wel aanwezig is. Diverse rappor-
ten, waaronder die van de Raad voor de 
Volksgezondheid & Samenleving, con-
stateerden al dat niets doen voor alle 
partijen het meest gemakkelijk is als 
e-healthoplossingen beschikbaar ko-
men. Ik vind dat een punt van zorg.’ 
Hij wijst erop dat FocusCura marktleider 
is. ‘En als wij dit al signaleren, dan vrees 
ik dat start-ups het veel moeilijker heb-
ben. Het zou jammer zijn als we in deze 
fase blijven hangen.’

Dohmen ziet drie opties om het gebruik 
van e-healthtoepassingen te stimuleren. 
De zorgverzekeraar kan het meenemen 
in zijn inkoopbeleid, het ministerie kan 
zich actiever opstellen door het gebruik 
van e-health te bevorderen en de tarife-
ring en de wijze van declareren kan 
worden aangepast. ‘Zorgorganisaties 
moeten investeren in software en hard-
ware die niet is te declareren. Terwijl het 
effect van de investeringen is dat ze 
minder omzet realiseren. We zitten in 
een Catch-22-situatie. Dat is gevaarlijk, 
want we laten kansen liggen.’

Prikkels in inkoopbeleid
Zilveren Kruis wil prikkels in het inkoop-
beleid aanbrengen zodat het loont om 
HartWacht op te schalen. De meeste 
verzekeraars hebben het voorbeeld van 
Zilveren Kruis gevolgd, maar Menzis en 
CZ niet. Tulevski: ‘Dit jaar ziet CCN naar 
verwachting 30.000 nieuwe patiënten. 
Die vragen naar HartWacht maar tegen 

de verzekerden van Menzis en CZ moe-
ten we zeggen dat hun verzekeraar dit 
niet vergoedt. Ik begrijp het niet. Wij 
garanderen dat we het afgesproken bud-
get niet overschrijden en via HartWacht 
zijn de kosten van deze patiënten lager 
dan via reguliere zorg.’ 
CZ zegt desgevraagd meer duidelijkheid 
te willen over de groepen patiënten die 
via de app worden geholpen. ‘We staan 
niet negatief tegenover deze e-health-
toepassingen, maar we hebben nog een 
aantal vragen. Bijvoorbeeld over de 
kosten’, aldus de zorgverzekeraar.
Tulevski: ‘Ik verbaas me er vooral over dat 
nog wordt geïnvesteerd in concepten die 
je niet kunt opschalen. Je moet zoeken 
naar concepten die juist het aantal han-
den aan het bed reduceren.’ Hij en Doh-
men kijken verder dan Nederland. Focus-
Cura doet al zaken met ziekenhuizen in 
Zweden en Denemarken. Tulevski: ‘Veel 
landen zijn op zoek naar oplossingen op 
maat. Wij gaan dit concept exporteren.’  
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