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Technologie ondersteunde zorg 
voor chronisch zieken 

• Voorkomen is beter dan genezen. 

• Zware ziektelast en hoge zorgkosten. 

• Meerdere (chronische) complicaties. 

• Verschillende (zorg)professionals.  

• Inzet van technologie, waaronder eHealth, ondersteunt 
zelfmanagement en participeren in de samenleving.  

• Maatschappelijk gezien van grote waarde. 



Diabetes type 2 

• Meer dan 1.1 miljoen mensen 
hebben diabetes type 2. 

• In Twente: 5,1%, landelijk 4,9%. 

• Impact op kwaliteit van leven, 
vroegtijdige sterfte, zorggebruik en 
zorgkosten. 

• Stimuleren van een gezonde 
leefstijl belangrijk  diabetes 
genezen of verergering 
voorkomen! 
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Leefstijlcoaching 

• Aanbod in opkomst. 

• Onvoldoende middelen om alle mensen 
te bedienen.  

• Uitgangspunt: ondersteuning op maat 
  aansluiten bij persoonlijke doelen, 
competenties en voorkeuren. 

www.leefstijlcoachestwente.nl:  

Cool programma in basispakket voor 
mensen met BMI > 25.   

 

http://www.leefstijlcoachestwente.nl/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix5sLw2PrkAhXCJlAKHZNdDzAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.herstelcirkel.nl/&psig=AOvVaw2fHkJZz6ehWHNCswhcANLo&ust=1570006700524413


Naar een regionaal aanbod voor  
(technologie ondersteunde) leefstijlcoaching  

Mate van face-to-face contact  

Mate van eHealth 

Monitoring leefstjilfactoren voeding (app), fysieke actviteit (fitbit),  

bloodglucose (Freestyle libre) 

 

Gepersonaliseerde coaching gebaseerd op  

gedragsveranderin theoryieeen gericht op  

persoonlijke doelen, via SMS, email, videobellen) 

Groepssessies 

Individuele sessies   
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Patiënt A Patiënt B 
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https://www.youtube.com/watch?v=JMwc54M1FPM&feature=youtu.be


  
Technologie ondersteund aanbod  
2020-2024 

 

 
Tweedelijn 

€642k 

Investering/input 

indicatoren/impact 

 

 

Hogere kwaliteit  
van leven 
€3.887k 

stakeholder/outcome 

 

 

 

 
Zorgverzekeraar 

€3.575k 

output 

SROI Ratio 
4,1 

 

 
 

 

 

 

Bedrijfsleven 
€0k 

 

 

Waardering van inbreng en opbrengsten, in k€ over de periode 2020-2024 

Eerstelijn 
€599k 

 

 Besparingen ZVW 
algemeen 
€3.570k 

 

 € 

 

 Tweedelijn 

Hogere productiviteit 

 

 Patiënten 
€4.068k 

Uitkomst (vooralsnog) zonder waardering 

 

 Bedrijfsleven 

Totaal opbrengst:  

 €7.652k 
Totaal inbreng:  

€1.865k 

 

 

Zorgverzekeraar 
€7k 

 

 

Patiënt 
DM2 
€617k 

Besparing tijd eigen 
zorgproces 

181k 
Minder arbeidsuitval,  

hoger inkomen 

Afname aantal 
consulten 

9k 

Meer 
werkplezier 

Eerstelijn 
9k 

 

 

Besparingen 
tweedelijn 

€3k 

Besparingen 
eerstelijn 

€2k 



Gezamenlijke visie  

• In Twente hebben we over 5 jaar een 
regionaal technologie ondersteund aanbod 
beschikbaar voor chronisch zieken. 

• We starten bij Diabetes, zodat we 
ontdekken hoe dit kan werken in de 
praktijk. 

• Van daaruit andere ziektebeelden 
aanhaken. 



Coalitie bouwen en samen doen 

Vanuit gezamenlijke visie: 
1. Wat willen eindgebruikers en hoe betrek je hen? 
2. Hoe maak je een keuze uit het aanbod?  
3. Hoe ziet een technologie ondersteund zorgproces eruit? 
4. Organiseren besluitvorming. 
5. Wie doet wat? 



Technologie kiezen 



Innoveren… 



Take Away: 5 tips  

1. Identificeer je gezamenlijke ambitie. 
2. Verdiep je in de ander en diens belang.  
3. Stel haalbare doelen én eigenaarschap. 
4. Vorm een kerngroep en flexibele schil. 
5. Neem steeds je achterban mee! 


