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Ontwikkeling van de medische wetenschap



Healthcare access and quality index

The Netherlands ranked as world’s third country with highest HAC (Lancet, 2018)



Medisch specialistische zorg slibt dicht

Beschikbaarheid neemt af

• Tijdelijk sluiten SEH’s in delen van 

het land eerder regel dan 

uitzondering 

• Wachttijden voor poliklinieken lopen 

sinds 2014 weer gestaag op

Kosten nemen toe

• Jaarlijkse kosten enorm gegroeid: 

van € 17 mld (2006) naar € 27 mld

(2016) 

• Verdere groeispurt verwacht tot 

2040 van 2.9% per jaar

• Basisverzekering wordt minder en 

eigen risico neemt toe



Zorgvraag voor Amsterdam neemt met 14% toe

door op nieuwe manieren zorg te leveren (o.a. inzet eHealth, toename 

sleutelgatchirurgie, substitutie) kan deze groei afgeremd worden.



Zorgakkoord 2018 

Groei op totaalniveau onbespreekbaar

• +0.8% in 2019 > 0% in 2022

Substitutie is het codewoord

• Verplaatsing en versterking 1e lijn

• Patienten ondersteunen vanuit 

thuissituatie, met inzet van eHealth

Hoe?

• 1.9 miljard euro/jaar groeireductie cure 

sector

• Investeren in preventie, eHealth, 

ouderzorg



Tekort aan verpleegkundigen



Complexiteit van het zorglandschap neemt toe



Zorgprofessional ervaart verhoogde werkdruk in 

complexe omgeving



- 20% van de medische specialisten rapporteert burn-out klachten 

- 5.9% ziekteverzuim

- 15.7% personeelsverloop

- 7.1% inzet personeel niet in loondienst

Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2018- EY

Zorgprofessional ervaart verhoogde werkdruk in 

complexe omgeving



Zorgprofessional ervaart verhoogde werkdruk in 

complexe omgeving

Statement

“In attempt to respond to increasingly 

complex performance requirements, 

company leaders have created an 

organizational labyrinth that makes it 

difficult to improve productivity and to 

pursue innovation, it also disengages the 

workforce”



Zorgprofessional ervaart verhoogde werkdruk in 

complexe omgeving

Solution

- Reduction of system ‘complicatedness’

- Revival and growth of human coalitions 

- Adaption of ‘quadruple aim’ technology



Focus: zorg substitutie met technologie



OLVG dichterbij dan ooit: strategische koers 2019 - 2022



Innovatie agenda 2019 – 2022: “Dichterbij dan ooit”

- Virtual fracture

clinic

- Chemo thuis

- Virtual Ward



- CMIO: Paul Bresser

- CNIO: Florian van Hunnik

- Innovatie artsen: 

- Sander van Schaik: Patiënt participatie

- Ernst van Haarst: Data-analytics

- Jonas de Jong: Optimaal gebruik

- Caroline Toxopeus: Netwerkzorg

- Hans Bosboom: Registratie 

Innovatie agenda 2019 – 2022: “Dichterbij dan ooit”



OLVG Virtual Fracture Clinic



Van e-coach naar

virtuele longzorg

Virtual Ward Amsterdam



• COPD: chronische ziekte met nog steeds stijgende incidentie en  prevalentie 

• Poliproductie Longgeneeskunde stijgt per jaar 10 + % (2019: >20%)

• Toenemende wachttijden; weinig ruimte voor ‘ad-hoc’ consultatie (anders dan op 

SEH)

• Ook: onnodige ‘routine’ controles en (te) late herkenning verslechtering 

(‘exacerbaties’)

→  Minder fysieke controles en snellere onderkenning (dreigende) ontsporing 

wenselijk

Virtual Ward Amsterdam



Individueel 

zorgplan

Exacerbatie monitor

Voorbereiding spreekuur

Evaluatie/onderzoek

Sessies

e-Consulten

e-Learning modules

Ziektelastmeter

OLVG 

behandelteam

Virtual Ward Amsterdam



Apotheek

Fysiotherapeut

Diëtist

Huisarts Verpleegkundige thuiszorg

Primair 

Medisch 

specialist

Polikliniek
Secundair medisch 

specialist

Ziekenhuis

Mantelzorgers

OLVG 

COPD

e-coach

Patiënt

OLVG behandelteam

Virtual Ward Amsterdam



• Inmiddels gebruiken ~150 patiënten de COPD e-coach 

• Tevreden patiënten en een steeds enthousiaster team

• Poliproductie in OLVG stijgt over 2019 >20%

• Draagvlak, steun en noodzaak voor een virtuele(re) longkliniek

→ Klaar voor opschaling bij COPD: 150 → 500 patiënten

→ Aansluiten extramurale zorgverleners (huisarts, thuiszorg): ‘virtualward’

• Behandeling ziekenhuis → thuis: vraagt ook monitoring en 
ondersteuning

• Start ontwikkeling e-coach t.b.v. longkanker en (ernstig) astma

Virtual Ward Amsterdam



!

De Virtual Ward is een stad breed platform 

voor zelfzorg, coaching, tele-monitoring en netwerkzorg

Virtueel hart (platform) Fysiek hart (team)

!

Huisarts

(Specialistisch) 
Verpleegkundige

Specialist & 
Verpleegkundige

Virtual Ward Amsterdam



Partners werken vanuit een 

gedeeld overzicht van de 

cliënten op het platform 

van de Virtual Ward

We gaan uit van een 
zorgcontinuüm

V Historie
X Medicatiegegevens
V Doelen
V Eerste aanspreekpunt

= nieuwe informatie

= actie vereist

=  Momenteel 
geen risico’s

Zelf-
management

Mr. & 
Mevr. 
Dekker
Wijkteam 
Oost

Mr. 
Polman
Opname 
OLVG

Mevr. 
Looij
Poli 
Cardio

Mr & 
Mevr.
De Wijs
Huisarts

Virtual 
Ward



Medio 2020 tot medio 2022
Starten van een cyclus van 

continue verbetering

eHealth trainingen en 
cultuurverandering

Creëren van een 
netwerk van 

ambassadeurs 

Medio 2019 tot 
medio 2020

Betrekken van 
cliënten, 

patiënten, 
artsen, 

onderzoekers

Medio 2018 -
medio 2019

Ontwikkelen 
van een 
netwerk 

voor 
co-creatie

Medio 2018
Keuze voor 
eerste pilots

Ambitie – Strategie – Verandermanagement – VBHC – Artificiële Intelligentie –
Predictive Analytics 

Virtual Ward Amsterdam



De Virtual Ward start met een focus op patiënten en cliënten met Hartfalen, COPD en 

kwetsbare ouderen. Daarna kan worden uitgebreid naar andere zorgpaden. 

Tegen deze achtergrond spreken Zilveren Kruis, OLVG en Cordaan de intentie uit om 

deze transitie samen vorm te geven. De huisartsen van Amsterdam zijn een onmisbare 

partner in deze ontwikkeling. 

Deze transitie van zorg is naast zorginhoudelijk met name ook een meerjarig 

veranderkundig traject, waarin patiënten en professionals (en bestuurders) een 

gedragsverandering (moeten) ondergaan.

Virtual Ward Amsterdam



Thank You


