
Twentse coalitie probeert zorgpraktijk te veranderen 

 
Borgen van technologisch georiënteerde zorginnovaties in de staande 

zorgpraktijk is het doel van preventiecoalitie Vitaal Twente. Volgend jaar loopt de 

projectsubsidie van vierhonderdduizend euro af. De vraag is hoe het dan verder 
moet. 

 

Omgevingssensoren stellen beginnende dementerenden in staat langer thuis te 

wonen. Een serious game stimuleert klinische patiënten van Ziekenhuisgroep 
Twente (ZGT) meer te bewegen. Stopmaatje is een app die helpt bij het stoppen 

met roken. Een gepersonaliseerde diabetescoach in de vorm van een app kreeg 

de naam Diameter (zie verderop). Het is een greep uit de door Vitaal Twente 
geholpen zorginnovaties die alle in meer of mindere mate operationeel zijn, zij 

het voornamelijk in de vorm van pilots. Structureel opschalen en borgen van dit 

soort innovaties blijkt een stuk moeilijker. Toch is dat het belangrijkste doel van 
Vitaal Twente, een preventiecoalitie tussen zorgverzekeraar Menzis en onder 

meer veertien Twentse gemeenten. 

 

1,2 miljoen euro voor drie jaar 
Onder de naam Samen14 werken deze veertien Twentse gemeenten sinds 2015 

samen in de organisatie en uitvoering van jeugdzorg en WMO. Het gaat om 

Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof 
van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en 

Wierden. Het totaal aantal inwoners bedraagt 625.000. Samen14 besteedt 

jaarlijks 140 miljoen euro aan jeugdzorg en 70 miljoen euro aan hulp in het 
kader van de WMO. 

In 2017 (juli) trad Samen14 toe tot de preventiecoalitie Vitaal Twente, samen 

met zeven andere founding partners, waaronder de GGD, Saxion en meerdere 

zorgorganisaties. Menzis, als preferente zorgverzekeraar en concessiehouder van 
het zorgkantoor in deze regio, is één van hen. De door VWS verstrekte 

projectsubsidie bedraagt vier ton voor drie jaar, tot juli 2020 dus. De partners 

leggen samen acht ton in. Samen proberen zij veelbelovende technologische 
zorginnovaties niet alleen te stimuleren, maar ook structureel onder te brengen 

in de staande zorgpraktijk. 

 

Wel vergoeden, niet voorkomen 
‘Dat is nog niet goed gelukt’, zegt Hinke van der Werf. Zij is regioregisseur bij 

zorgverzekeraar Menzis in Oost-Nederland. Wethouder Ilse Duursma (Zorg, 

Cultuur, Onderwijs en Leefbaarheid - Dinkelland) is dat met haar eens. ‘Eenmalig 
financieren is relatief eenvoudig’, zegt de wethouder. ‘Maar structurele 

financiering van zorginnovaties die zich op preventie richten, is een stuk lastiger.’ 

Beiden wijzen erop dat het zorgstelsel voornamelijk is ingericht op het vergoeden 
van behandelingen, niet op het voorkomen ervan. Van der Werf, licht toe: ‘Wij 

kopen geen technologie in, maar zorg.’ 

 

Sociaal return on investment 
Niettemin tekenen de baten van Vitaal Twente zich af. De grote druk, ook in deze 

regio, op de arbeidsmarkt neemt bijvoorbeeld af als techniek de zorg 

ondersteunt. Reistijden verminderen. Kwetsbare mensen blijven langer 
zelfstandig. Diabetespatiënten worden minder afhankelijk van medicatie. Binnen 

Vitaal Twente wordt dit sociaal return on investment genoemd. Maar een 

structurele businesscase zit er dus nog niet in. 

https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/samenwerking-gemeente-en-zorgverzekeraar
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/preventiecoalities


 

Regio loopt voorop 
‘Gelukkig kunnen we momenteel gecombineerde leefstijlinterventies 

onderbrengen bij de basisverzekering. Voor mensen die maximaal 130 procent 

van het minimum verdienen, hebben we bovendien samen met Menzis een 
gemeentelijke zorgpolis met extra afspraken over vergoedingen, waarbij we 

bijvoorbeeld ook meebetalen aan een deel van het eigen risico’, zegt Duursma. 

Dergelijke gemeentelijke zorgpolissen zijn op meer plaatsen in Nederland tot 

stand gekomen. Die ontwikkeling past in de door VWS gewenste 
samenwerkingen tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Duursma wijst erop 

dat Twente voorop loopt in de afstemming tussen medisch- en  sociaal domein. 

 
Subsidie straks gestopt 

Van der Werf en Duursma maken zich desondanks zorgen over de situatie bij 

Vitaal Twente na juli 2020, als de projectsubsidie van VWS afloopt. Vier ton op 
een begroting van 1,2 miljoen euro missen, is een probleem. Vitaal Twente 

probeert dat op te vangen door nieuwe partners te werven en deels lukt dat. Zo 

is recent een huisartsengroep toegetreden, net als de zorggroep Sint Maarten. 

Wethouder Duursma ziet bovendien een kans in de recent afgesloten regiodeal 
met het Rijk om tientallen miljoenen euro’s te investeren in technologische 

innovaties. ‘Om voor een deel van dat fonds in aanmerking te komen, moeten we 

als Vitaal Twente onze projecten een boost geven. Bewijzen dat we echt 
bijdragen. Laten zien wat we leveren. Aantonen welk draagvlak we creëren. We 

denken in de zorg vaak nog te klein.’ 

 
Diameter 

Met door techniek ondersteunde zorg bij chronische ziekten is veel 

gezondheidswinst te behalen, niet alleen in de behandeling en begeleiding maar 

ook en vooral in de preventie. Dat zegt Annelies Nagtegaal in relatie tot de 
Diameter, een door ZGT (Ziekenhuisgroep Twente)  samen met Universiteit 

Twente en Roessingh Research & Development ontwikkelde app die in combinatie 

met op het lichaam gedragen sensoren in staat is realtime motiverende feedback 
te geven op beweging en voeding in relatie tot bloedsuikerwaarden bij diabetes 

type 2. 

Nagtegaal is Smartup Innovation Manager bij ZGT en leidt het Diameter-project. 

Enkele tientallen patiënten hebben in de onderzoeksfase gebruik gemaakt van de 
Diameter en de eerste resultaten zijn veelbelovend. ‘Minder medicatie. Meer grip 

op de ziekte’, noemt ze als voorbeelden van gezondheidswinst voor deze 

doelgroep. ‘De Diameter kan in de eerste lijn ook zorgen voor minder toestroom 
naar het ziekenhuis of dat mensen misschien van hun diabetes genezen of 

voorkomen wordt dat mensen met een hoog risico op diabetes type 2 dit 

daadwerkelijk ontwikkelen. Dat laatste geldt ook voor de nulde lijn’, zegt ze. De 
financiële baten komen dus vooral terecht bij de zorgverzekeraar, die uiteindelijk 

minder diabeteszorg hoeft te vergoeden. Terwijl de kosten bij het ziekenhuis of 

elders in de zorglijnen terecht komen. Het zorgsysteem is dus onvoldoende 

ingericht op preventie. ‘Hoe we dit moeten oplossen, weten we niet zo goed. 
Juist dat zijn we in de preventiecoalitie Vitaal Twente aan het verkennen’, legt 

Nagtegaal uit. 

 
[Bron: Zorgvisie, 4 oktober 2019 – Jan Kloeze] 

https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/subsidieregeling-preventiecoalities
https://www.zorgvisie.nl/verdienmodel-voor-preventie-ontbreekt/
https://www.zorgvisie.nl/verdienmodel-voor-preventie-ontbreekt/

