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1. Inleiding

Thulszorgtechnologie wordt In het algemeen beschouwd als een gebied dat met enige urgen
tie verder ontwlkkeld moet worden. De noodzaak dient zlch aan in de vorm van een gewenste
aanvulling op de huidige capaciteit aan intramurale zorg om de te verwachten groelende vraag
aan zorg (vergrijzingsgolf) op te kunnen vangen. Daarnaast wordt van de verdere ontwikkeling
van thuiszorgtechnologie verwacht dat dit tot een kostenreductie in de gezondheidszorg kan
leiden. Aanvankelijk werd dit als een van de belangrjjkste motieven voor stimulering opgevoerd
maar thans wordt het reeler geacht om thuiszorgtechnologie te zien als een van de mogelijk
heden voor kostenbeheersing in de gezondheidszorg.

Thulszorg kan in veel gevallen een patiantvriendelijkere oplossing bieden dan de intramurale
zorg. De verwachtlng is dat het kiezen voor zorg in de thuissituatie zal toenemen wanneer
deze optie geboden wordt.
Het gebrulk van apparatuur en hUlpmiddelen is daarbij vaak nlet aileen wenselijk, maar in veel
gevallen is het zelfs een voorwaarde om zorg in de thuissituatie mogelijk te maken.

Dit impliceert dat het ontwikkelen en aanbieden van technische produkten op de thuiszorg
markt als kansrijke activiteit moet worden aangemerkt voor het bedrijfsleven.

2. Plaatsbepaling

Thuiszorgtechnologie is een breed en rekbaar begrip, waardoor binnen de vele betrokken
organisaties veel verschillende definities gehanteerd worden en ook de gebiedsafbakening
ongelijk is.

Thuiszorgtechnologie vormt een onderwerp dat reeds van vele kanten belicht is tijdens
symposia, in processen van beleldsvoorbereiding, in research en development. Op een aantal
plaatsen heeft deze aandacht reeds geleid tot produktontwlkkeling. Voortdurend zijn en wor
den op dit gebied aanzetten gegeven tot vele en veelsoortige initiatieven.

Vastgesteld is echter dat op dit onderwerp nog weinig wezenlijke doorbraken tot stand zijn
gekomen. Daarop Is een Werkgroep Thuiszorgtechnologie geformeerd binnen het StiPT-stimu
leringsprogramma voor het gebied van de Medische Technologie.

Binnen deze werkgroep heeft men de mening gevormd, dat het uitblijven van doorbraken
vooral wordt veroorzaakt door het ontbreken van een totaalkader dat breed genoeg is om aile
essentiale aspecten rond thuiszorgtechnologie voldoende te kunnen overzien en toch ook
voldoende concreet is om effectief richting te kunnen geven aan:
- de identificatie van witte vlekken in de beschikbare kennis. en in de organisatorische en

economische randvoorwaarden voor al dit soort projecten;
- de bevordering van nieuwe activiteiten op dit soort witte vlekken;
- het bevorderen van meer synergetische samenhang tussen de verschillende projecten;
- de sturing om passend geachte initiatieven inderdaad tot een succesvol eindprodukt te

kunnen laten leiden.

Besloten is tot het verrichten van een verkenning om dit kader tot invulling te brengen. Deze
verkenning wordt vanaf september uitgevoerd door het Centrum voor Biomedische en
GezondheidsTechnologie (BMGT) van de Technische Universiteit Eindhoven. Het project is
opgedragen aan ir. M.C.G. Heijnen en staat onder leiding van ir. JAM. Graafmans.
Deze verkenning is op tempo van start gegaan. Een eindrapport hierover is gepland in
augustus 1991.

Op dringend verzoek is voor verschillende processen van beleidsvorming dit interim-rapport
opgesteld. Het geeft eerste beeldvormingen.
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Gedragen door een groot aantal deskundigen, actief op dit gebied, worden de hier gerap
porteerde aspecten inhoudelijk van wezenlljk belang geacht. Als interim-rapport zal men deze
beeldvormingen echter toch als voorlopige resultaten van deze verkenning moeten aanmerken.

Deze verkennlng wordt verder uitgebreld over meerdere proJecten en betrokken deskundigen
op dlt gebled. Een belangrljke stap In dit proces vormt nog de onderlinge confrontatie van
observatles, visies en advlezen tussen aile participanten.

Actoren op dit gebied, ge'interesseerd in deze verkennlng kunnen dit kenbaar maken blj de
projectgroep, bereikbaar via het distributie-adres van dit rapport.

3. Doeistelllng

De doelstelling van het onderzoek is als voigt geformuleerd:
De verkennlng van kwalitatieve criteria voor de beoordeling van ontwikkelingen op het gebied
van de thulszorgtechnologie.

4. Methode

Vanwege de talrljke activiteiten op het gebied van de thuiszorg is het niet zinvol om voor het
opstellen van kwalitatieve criteria geheel nieuwe initiatieven in het werkveld te ontplooien. Deze
verkennlng wordt gericht op het kennis nemen van lopende zorgveranderingsprojecten op dit
gebied en het bezien van de technologische aspecten binnen deze projecten.

Dit is gedaan met behulp van de SAM-procedure, een door het TUE-Centrum BMGT ontwik
kelde variant op de Delphi-methode. Een beperkt aantal deskundigen wordt in een aantal ron
des geconsulteerd om hun kennis en visie met betrekking tot het onderwerp in beeld te
brengen. Omdat de aanwezige kennis groot, maar begrensd Is, is ook de maximale hoeveel
heid informatie die kan worden verzameld aan grenzen gebonden.
Het ligt vooralsnog niet in de bedoeling in aanvulling op deze interim-rapportage in de eind
rapportage naar voor te komen met kwantitatieve gegevens. Een marktverkenning voor nog
niet bestaande produkten valt buiten het bestek en de mogelijkheden van het onderzoek.

Een belangrijke volgende stap is echter een onderlinge confrontatie van de verschillende
observaties, visies en suggesties. Tijdens deze confrontatie wordt bezien over welke punten
consensus bestaat en waarover verschillend gedacht wordt. In dit proces wordt gezocht naar
een verdeling in belangrijkheid ten aanzien van deze punten. Belangrijke aandacht wordt ge
schonken aan het ontwikkelen of bijstellen van activiteiten in onderlinge samenwerking op
aspecten waar dit mogelijk en effectief wordt geacht. Het bereiken van een (mate van) consen
sus zal veel effort vragen.
Over de resultaten van de confrontatie zal een concept-rapport worden opgesteld. Na een
laatste schriftelijke communicatie met aile participanten wordt dit bijgewerkt tot het definitieve
eindrapport.
De Werkgroep Thuiszorgtechnologie is in het onderzoek betrokken. In de eerste plaats heeft
zij een klankbordfunctie, daarnaast wordt inhoudelijke deskundigheid ingebracht.

5. Gebiedsindeling

Het is duidelijk dat vele organisaties in de gezondheidszorg, industriele branches, overheden
en onderzoekinstellingen raakvlakken hebben met de thuiszorgtechnologie.

In een eerste consensus binnen de Werkgroep Thuiszorgtechnologie zi]n een drietal gebieden
(zie figuur 1) geselecteerd waarvan verwacht mag worden dat het inzetten van stimulerings
gelden effectief kan zijn. Het betreft hier:
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1. aanpassingen van Intramurale technieken 1.b.v. de thuissltuatle
2. alternatleven voor de hotelfunctie van intramurale instelllngen
3. Instrumenteerbare handellngen In de thuissituatie die nu nog door beroepskrachten toege

leverd worden.

altematieven voor
verplegings- en
verzorgingsfunetie

3
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2
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./

~/'
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Figuur 1. Schema van de verschillende gebieden van thuislorgtechnologie.

De vooronderstelling leeft, dat er momenteel een aantal financiele. organisatorisehe en
medisch protocollaire belemmeringen bestaan waardoor men niet geneigd is bepaalde patien
tendoelgroepen in een thuissituatie te behandelen. Het opsporen van die belemmeringen ver
dient prioriteit.
Deze verkenning is nadrukkelijk gefoeust op technologisehe mogelijkheden. Aan het soort
belemmeringen als hier vermeld is weinig aandacht geschonken. Dit wordt verantwoord met
de stelling dat ieder goed initiatief op dit gebied het oplossen van die financiele. organisato
risehe en medische zorg problemen moet omvatten en dat het meestal blijkt te lukken om die
mede tot oplossing te brengen.

5. 1 Aanpassing van intramura/e technieken
Een aantal diagnostlsche en therapeutische handelingen zijn reeds zodanig aangepast dat
beperkte uitvoering hiervan in de thuissituatie mogelijk worden (dialyse, beademing, pijnbestrij
ding etc.). Uitbreiding wordt verwacht naar andere therapieen en diagnostieken met geavan
ceerde medisch teehnische handelingen.

Een kanttekening daarbij is echter of dit niet altijd en zeker niet zonder meer zal resulteren in
lagere kosten bij gelijkblijvende kwalitei1. Een tweede vraag is of het mogelijk is om apparatuur
die ontwikkeld is voor beroepsmatig gebruik in een klinische omgeving aanpasbaar is voor de
thuissituatie. Met name de eisen m.b.1. instructie, gebruikersvriendelijkheid. veiligheid en onder
houd doen vermoeden dat de geavanceerde thuiszorgapparatuur een eigen onderzoeks- en
ontwikkelingstraject vraagt met specifieke ontwerpcriteria en specifieaties. alsmede een eigen
systeem voor toetsing en kwaliteitsbewaking.

Onderzoeht dient te worden welke intramurale verrichtingen volgens beproefde en geaccep
teerde protocollen verlopen die wellicht om te zetten zijn in thuisbehandeling (bijv. bewaking
van vitale functies bij te klein geborenen), en welke reorganisaties in het systeem voor gezond
heidszorg hiervoor vereist zijn.
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5.2 Alternatieven voor de hotelfunctie van intramurale instellingen
Een aantal activitelten (verpleging, verzorging, fysiotherapie, laboratorium) wordt nu gecombi
neerd met het verbliJf van patienten op verpleegafdelingen, waar dit nlet strikt noodzakelijk is.
Vele van deze actlvitelten zljn routlnematig en zijn met een deels technlsche ondersteuning te
verplaatsen naar de thulssltuatle. Kosten/effectiviteitsanalyses zullen moeten ultwijzen welke
alternatleven hler de voorkeur verdienen.

5.3 Instrumenteerbare handelingen
Reeds nu wordt veel verpleging en verzorging thuis aangeboden. Vaak wordt door voortschrij
dende ziekte of toename van het aantal beperkingen/handicaps de behoefte aan professionele
zorg grater. Het is denkbaar dat de zelfstandigheid langer bewaard kan blijven door ook hier
te bezlen welke routinehandelingen vervangen kunnen worden of worden ondersteund door de
inzet van eenvoudige hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een hulpmiddel voor de toediening van
oogdruppels.

6. Geraadpleegde expertise

In de periode tot en met begin maart 1991 zijn vele deskundigen op het gebied van thuiszorg
en thuiszorgtechnologie geTnterviewd. Naar aanleiding van de gedachtenwisselingen worden
memo's opgesteld en ter correctie aan de betrokkenen toegezonden. De definitieve memo's
zijn als bijlagen in dit rapport opgenomen. Enkele hiervan kunnen nog niet in definitieve vorm
worden gepresenteerd en de inhoud daarvan kan slechts met het nodige voorbehoud worden
bezien.
De volgende deskundigen, met vermelding van hun functie en expertise (evenals het nummer
van het memo) hebben tot nog toe medewerking verleend aan het onderzoek.
Het moge duidelijk zijn dat in deze memo's hun persoonlijke mening wordt gegeven a titre
personel. Het voorlopige karakter van deze meningsvorming in dit interim-rapport noopt tot het
dringende verzoek om naar niets hiervan te verwijzen zonder verdere persoonlijke communi
catie.

praf.dr Beckmann:

dr.ir. van Beekum:

drs. Haerkens:

mr.drs. Dopheide:

drs. Meulmeester:

dr. Mur-Veeman:

drs. Bultman:

drs. v/d Steur:

prof.dr. Lamberts:

mevr. Stroman:

voormalig adjunct-directeur, nu adviseur bij B.V. Optische Indus
trie "De Oude Delft", deeltijdhoogleraar fijnmechanische techniek
aan de Universiteit Twente en lid van de Werkgroep Thuiszorg
technologie (memo 1);
onderzoeker in het project "Introductie van medische apparatuur
in de thuiszorg" bij de Medisch Technische Dienst van TNO in
Leiden (memo 2);
onderzoeker in het project "Introductie van medische apparatuur
in de thuiszorg" bij de Medisch Technische Dienst van TNO in
Leiden (memo 2);
beleidsmedewerker ouderenbeleid op het ministerie van WVC
(memo 4);
beleidsmedewerker bij de directie Volksgezondheid van het Minis
terie van WVC en lid van de Werkgroep Thuiszorgtechnologie
(memo 5);
hoofddocent beleidswetenschap aan de Rijksuniversiteit Limburg
en vanuit het Ministerie van WVC belast met de evaluatie van elf
thuiszorgprojecten (memo 5);
medewerker bij de Ziekenfondsraad en lid van de Werkgroep
Thuiszorgtechnologie (memo 6);
medewerker bij de Ziekenfondsraad en lid van de commissie
kankerpatienten van de Gezondheidsraad (memo 6);
hoogleraar hUisartsgeneeskunde aan de Universiteit van Amster
dam en voorzitter van de Werkgroep Thuiszorgtechnologie
(memo 7);
medewerker Zweedse Nationale Commissie voor Technische
Ontwikkeling te Stockholm (memo 8);



dhr. Hobson, Ph.D.:

ir. Swarte:

dhr. Boesten:

dhr. Terpstra:

drs. Broex:

dr. Miltenburg:

drs. Hermans:

drs. van Keulen:

drs. Bosma:

drs. Verhoeven:

ing. Wafelman:

ing. Koet:

dhr. v/d Klaauw:

drs. van Langen:

drs. Eykelberg:

mr. van Drueten:

mevr. Geurts:

drs. van den Hoeven:

mevr. Kouwenhoven:
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president en "chairman and executive officer" van de Canadian
Aging and Rehabilitation Product Development Corporation,
ARCOR te Winnipeg. Manitoba (memo 9);
directeur van Swarte, Adviesbureau in Medische Technologie te
Haarlem en oud-directeur bij de Stlchtlng WarenOnderzoek
Gehandicapten. SWOG (memo 10);
medewerker bij de Stichting Medische Technologie, SMT, te
Maastricht (memo 11);
medewerker op het gebled van zuurstofvoorziening in de thuis
situatie bij SIVA Medicinaal B.V. te Leek (memo 12);
directeur van de Stichting Thuishulp Amsterdam. STA, en voor
zitter van de Stichting Dienstverlening Thuiswonenden, SOT
(memo 13);
onderzoeker bij het Instituut voor Toegepast Sociaal-Weten
schappelijk Onderzoek, ITS, te Nijmegen (memo 14);
secretaris-projectleider van het zorgvernieuwingsproject "Integraal
Regionaal" te Sittard (memo 15);
coordinator van een project met betrekking tot samenwerking
eerste en tweede lijn te Brunssum (memo 16);
directeur van de Provinclale Groninger Vereniging Het Groene
Kruis, welke het project "Thuiszorgtechnologie 2000" uitvoert
(memo 18);
informatiedeskundige en p.r.-functionaris bij de Provlnclale Gro
ninger Vereniging Het Groene Kruis, welke het project "Thuiszorg
technologie 2000" uitvoert (memo 18);
voorzitter van de Stichtlng Ondernemingen Medische Technolo
gie. SOMT, te Amsterdam en oud-directeur van Enraf-Nonius
(memo 19);
directeur van Linido B.V. te Pijnacker, lid van de Werkgroep
Thuiszorgtechnologie (memo 19);
hoofd van de hoofdafdeling Thuisverpleging en -Verzorging van
het Minlsterie van WVC (memo 20);
beleidsmedewerker op de hoofdafdeling Thuisverpleging en 
Verzorging van het Ministerie van WVC (memo 20);
leider van het project "Thuiszorg/nazorg St. Laurentiusziekenhuis"
te Roermond (memo 21);
medewerker van Waal Consult International te Nijmegen en
Interlm-dlrecteur van de Stlchtlng Thulslorgwlnkels Nederland
(memo 22);
zorgcoordinator binnen het project intensieve thuiszorg/samen
werking ziekenhuis-eerstelijn Zoetermeer (memo 24);
projectleider van het project intensieve thuiszorg/samenwerking
ziekenhuis-eerstelijn Zoetermeer (memo 24);
adviseur gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening bij
de Stichting Centrum voor Beleidsanalyse en Advies Nijmegen
(memo 25).

De lijst memo's wordt gecompleteerd met aantekeningen naar aanleiding van het bezoek aan
de internationale conferentie "Home Care. the health care market opportunity for the 1990's".
welke in december 1990 door het Center for Exploitation of Science and Technology, CEST,
georganiseerd werd te London Heathrow (memo 17). Het memo met het nummer 23 ontbreekt
in verband met terugtrekking in een latere fase van een van de participanten.
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7. Eerste (voorlopige) formuleringen van algemene observaties

Ult de Inbreng van de geintervlewde deskundigen zijn enkele algemene observaties geformu
leerd met betrekking tot thuiszorgtechnologie en de diverse experimenten op het gebied van
thuiszorg en thuiszorgtechnologie.
De nummers. die tussen haakJes in de tekst vermeld zijn, verwljzen naar de desbetrettende
memo's voor meer detailinformatle.
Dit zijn eerste formuleringen en moeten als voorlopig worden aangemerkt zolang hierover geen
consensus Is berelkt met de partlcipanten in deze verkenning.

In het algemeen is de Inkadering in de beschreven drle gebiOOen ook bij de betrokken deskun
digen positief ontvangen [7. 9, 20]. Een soortgelijke indeling blijkt op sommige plaatsen In het
buitenland eveneens te worden gebruikt. bijvoorbeeld In Engeland [17]. Ook worden er wei
andere indelingen gehanteerd [22].

Over de noodzaak tot de ontwlkkellng van thuiszorg en thuiszorgtechnologle bestaat internatio
nale consensus. Drijfveren zijn de vergrijzing en de te verwachten toenemende druk op de
ziekenhuizen (die capaciteitsvergroting zou vergen), het streven naar kostenbeheersing, kwali
teitsverbetering [7] en de kritischer wordende consument, die in veel gevallen thuiszorg zal
kiezen als de optie geboden wordt [17. 22, 25].

Het aantal projecten gericht op het bevorderen van meer thuiszorg is groot. De meeste projec
ten worden met veel motivatle uitgevoerd. Men kan stellen, dat langs vele verschillende invals
hoeken intensief gewerkt wordt aan dit soort zorgveranderlngsprocessen.

De experimenten in thuiszorg worden vanuit diverse instellingen ten uitvoer gebracht [2, 5, 11,
13, 18]. Ook de subsidiering van projecten gericht op de ontwikkeling van de thuiszorg vertoont
een dittuus totaalbeeld. Subsidieverstrekkers zijn onder meer diverse afdellngen binnen het
Ministerie van wve [5, 14, 15, 16, 18, 21, 24], de Ziekenfondsraad [2, 6, 14], provlnciale en
gemeentelijke overheden [11, 16]. Soms bestaan ook meerdere subsidieverstrekkers binnen
een project [16, 18].

MOOe lngegeven door de diversiteit in ultvoerende en subsldieverlenende organisatles bestaat er
nagenoeg geen harmon/satie tussen verschlllende zorgveranderingsexperlmenten. Er Is weinig
contact tussen projectuitvoerende organlsaties. Men is vaak nlet goed bekend met elkaars werk
en er Is geen systematische informatie-uitwlsseling. Er is in het algemeen welnig dittusie van
projectresultaten.

In de huidige thuiszorgexperimenten ontbreekt of bestaat slechts we/nig aandacht voor de tech
nologische aspecten [5, 15. 16,21,24]. Veel projecten in de thuiszorg richten de aandacht op
organisatorische aspecten van de samenwerking tussen de verschillende hulpverlenende instan
ties [5, 15, 16].

Het bezien op juist de technologische aspecten is door een aantal deskundigen aangemoedigd
[1, 4]. Toepassing van meer technologie in de lopende projecten wordt tevens een kansrijke
activiteit geacht voor het bevorderen van de toepassing van thuiszorgtechnologie [6].

Slechts binnen enkele projecten vindt intensieve communicatie plaats met het bedrijfsleven [11,
18]. Deze houding moet aan beide zijden verbeterd worden [19].

Een succesvol project waarbij ook produktinnovatie wordt meegenomen vraagt om een brede
aanpak en goed projectmanagement. De breedte betrett onder meer zowel zorgaspecten als
passende aandacht voor technologische aspecten. Hier speelt het altijd aanwezige gegeven, dat
het specialisme of de scope van de gedreven projectleider en de medewerkers aan het project
zowel de positieve resultaten als de beperkingen daarin sterk bepalen. Dit vraagt om projectont
wikkeling in teamverband en geschikte projectleiding, die onder andere de integratie van ver
schillende deskundigheden voldoende aandacht kan geven.
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Voor goede innovatieve ldeeen op het gebied van de thuiszorg blijkt het goed mogelijk om de
gemotiveerde medewerking van (para-) medische deskundigen te verkrijgen [12, 18].
Indien daarvoor pogingen worden ondernomen blijkt ook dat ondernemingen belangstelling
hebben om te participeren in projecten [11].
De financiering van een goed project is zelden het grootste probleem.

In leder project op dit gebied zal zeker ook de huisarts moeten participeren in de verkenning, in
het selectleproces en de ontwikkeling van nieuwe thuiszorgvormen.

Thulszorg vergt een aanpak waarin de patient centraal staat (act utilitarian approach) en geen
benaderlng volgens massieve regels en gewoonten (rule utilitarian approach), die elgen zijn aan
grotere organisaties [7, 25].
Deze eis heeft ook betrekking op het profiel van de ondernemingen, die technologie voor de
thuiszorg leveren. Deze moeten bereid zijn ondersteunlng, instructle, controle, onderhoud, etc.
te leveren, als die in een bepaalde situatie gevraagd wordt [12, 18]. Hier zijn reeds enkele ont
wikkelingen gaande.

De markt voor thuiszorgprodukten is niet aileen voorbehouden aan ondernemingen in de
medische technologie. Voorbeelden zijn bouwondernemingen, producenten van huishoudelijke
apparatuur [13], leveranciers van huishoudelijke dienstverlening [8, 13], meubilalr [9]. De schei
ding tussen produkten in de sfeer van "cure" en van "care" vervaagt hier in het geheel.
De aanwezigheid van subsidieverlenende instellingen vraagt een geheel andere marketingstra
tegle. die ook bepalend kan zijn voor produktontwikkelingen [9, 10, 22, 25J.

Een belangrijk aspect is normalisatie en certificering van medisch-technische produkten. De
voordelen voor de gebruiker zijn eVident, evenals het belang voor de internationale markt [19J.

Er moet nleuwe aandacht uitgaan naar opleiding van de werkers in de thuiszorg. Er zal in de
opleiding meer gekeken moeten worden naar technologle om het werken met (nieuwe) appara
tuur beter te kunnen ondersteunen [1, 11, 20] en welllcht verdient het aanbeveling om speciali
saties in te voeren [18, 19J.

8. Eerste (voorlopige) formuleringen van algemene aanbevelingen

Het belang van de thuiszorg wordt bijzonder groot geacht. De omvang, de complexiteit en
diversiteit van deze zorgsoort maken dat dit geen eenvoudige zaak is. Er wordt behoorlijk
ge"investeerd in projecten op het gebied van de thuiszorg, maar in mindere mate op de tech
nologische aspecten daarbinnen. De onderlinge samenhang tussen de verschillende projecten
en de uitwisseling van resultaten is bijzonder gering. De kosten/effectiviteitsverhouding van al
deze inspanningen kan en moet verbeterd worden. het verdient aanbeveling hiervoor een lan
delijk platform te doen oprichten. Zulk een platform kan taken krijgen als coordinatie, project
inventarisering, voortgangsbewaking, bevordering van informatie-uitwisseling, ontwikkeling van
een expertisecentrum en internationale orientatie.

De thuiszorg dient vooral sterk patient- en situatiegericht tot ontwikkeling gebracht te worden.
Het verdient prioriteit om meer dan tot nu toe accent te leggen op het in beerd brengen van
patientproblemen. Projecten dienen in eerste instantie gericht te zijn op het oplossen van het
probleem van de patient in de gegeven thuissituatie.

Doelmatigheid vereist echter een zekere schaalvergroting. Hiervoor is categorisering van pro
bleemgebieden gewenst. Deze categorisering zal in sterke mate functiegericht en gebruikerge
relateerd moeten zijn (act-utilitarian approach). Om recht te doen aan de criteria van functiege
richtheid wordt de volgende categorisering van grotere doelgroepen voorgesteld:

chronisch zieken (meervoudig, enkelvoudig) en gehandicapten;
tijdelijk zieken (somatisch, psychisch);
voortschrijdende ziekten (inclusief terminale patienten);
ouderen.
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Voor wat de technlsche aspecten van de thuiszorg betreft brengen genoemde doelgroepen
een bundeling van op elkaar Iijkende problemen tot stand. Oit geldt zowel met betrekking tot
de mate van technische complexiteit als de organisatorische/infrastructurele problemen rond
om de dienstverlening en de flnanciering (zle ook de gebledslndeling In par. 5).

Een typering (zonodig categorisering) van ondernemingen, die op het gebied van thuiszorg
produkten en daarmee samenhangende dienstverlening actief zouden kunnen zijn, is gewenst.
Oit zijn niet per definitie de bestaande medisch-technische (MT) ondernemingen.

Participerende bedrijven in thuiszorgprojecten zullen in staat moeten zijn om naast de prodUkt
realisatie, tevens het bijpassende zorgsysteem als dienstverlening toe te leveren. De mogelijk
held bestaat natuurlijk, om hierbij gebruik te maken van reeds operationele zorginfrastructuren.

Sommige produktinnovaties zullen echter hand in hand kunnen gaan met vernieuwing van
dienstverleningsconcepten.
Blj een totaalaanbod van thuiszorgprodukt plus essentlele dienst-/zorgverlening zal onder
meer voorzien moeten zijn In:

instructies, training en handlelding bij introductie;
garantie, onderhoud, routinecontroles en aansprakelijkheid;
veiligheid en gebruikersvriendelijkheid;
24-uurs beschikbaarheld /bereikbaarheid;
ondersteuning van (para-) medische en/of technische deskundigen.

Bij de bevordering van nieuwe projecten dienen criteria te worden gehanteerd waarmee de
volle breedte van een onderhavig probleem wordt meegenomen. Oit impliceert, dat binnen elk
project aandacht dient te worden besteed aan aile stappen tot de uiteindelijke realisatie (van
probleemanalyse naar technische realisatie tot en met de begeleiding bij de introductie en
evaluatie). Voor elk project dient duidelijk te zijn waar het past binnen het totaal van landelijke
projecten (een taak voor het platform), voor welke gebruikersgroep het bedoeld is (categori
sering), wat de technische complexiteit zal zijn en welke randvoorwaarden dit zal stellen aan
de infrastructuur van zorg- en dienstverlening.

Uit voorlopige balans van dit onderzoek kan de conclusie worden getrokken, dat met afne
mende mate prioriteit moet worden gegeven aan projecten, die zich richten op:

instrumenteerbare handelingen (high- tot low-tech; low-cost).
alternatleven voor de hotelfunctie van intramurale instellingen;
aanpassing van intramurale technieken aan de thuissituatie (high-tech);

Uit deze verkenning voigt, dat de meeste aandacht op het gebied van de thuiszorgtechnologie
is gericht op de laatste categorie. In het algemeen acht men de bereikte resultaten hiervan
nog niet erg groot. Oit geldt zowel nationaal als internationaal. Ook de industriele aandacht
blijkt te zijn gericht op deze categorie. Een deel van wat in deze categorie in de thuissituatie
gerealiseerd is blijkt weer teniet gedaan te worden, doordat weer meer patienten de voorkeur
geven aan de intramurale situatie.

Op het gebied van de technologie voor de verplaatsing van technologiegebonden behandeling
in intramurale instellingen (de tweede categorie) wordt veel inspanning gestoken in de onder
steuning bij het thuisgebruik van de technologie. Ais kansrijke ontwikkeling kan het overbodig
maken van deze extra zorg door verbeterd produktontwerp zeker worden aangemerkt. Mede
in verband hiermee kan worden gesteld, dat met name op dit gebied normalisatie en certifi
cering belangrijk is.

Op het gebied van eenvoudig hanteerbare medische hulpmiddelen en consumentenprodukten
(gerelateerd aan ziekte en gezondheid) worden interessante ontwikkelingen verwacht. Het
belangrijkste kenmerk van deze categorie produkten is, dat ze technologische geavanceerd
heid combineren met een goede gebruikersvriendelijkheid, betrouwbaarheid en lage prijs. Het
verdient aanbeveling deze categorie meer gerichte aandacht te geven. Voorbeelden zijn de
zwangerschapstest, het oogdruppelhulpmiddel, de bloeddrukmeter, de waaelstok, etc.
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Heijnen, M., september 1990
BMGTjmhjmhj90.456

Thuiszorgtechnologie-memo 1: samenvatting van de gedachtenwisseling prof.dr. Beckmann met ir.
Graafmans en ir. Heijnen, dd. 20-08-1990. definitieve versie

Inleiding
Prof. Beckmann (voormalig adjunct-directeur, nu adviseur bij B.V. Optische Industrie "De Oude Delft",
deeltijdhoogleraar fijnmechanische techniek aan de Universiteit Twente en lid van de Werkgroep
Thuiszorgtechnologie) heeft de visie, dat er geen goed totaaloverzicht is dat het hele gebied van de
thuiszorgtechnologie omvat. Met name vanuit het ministerie van Economische Zaken is er nochtans
grote behoefte aan een overzicht van wat voor bedrijven in de medische technologie interessante
marktaspecten kunnen zijn. Het weglaten van andere dan technische en markttechnische aspecten
wordt daarblj juist niet als handicap, maar als voordeel beschouwd om te komen tot nieuwe ideean.
Ais belangrljke personen in het kadervormend proces zijn naast diegenen die nog in een iets later
stadium ge'interviewd zouden worden (dat zijn dr.ir. van Beekum (Medisch Technische Dienst (MTD)
van TNO), mr.drs. Dopheide en drs. Meulmeester (beiden Min. v. WVC)) genoemd:

dhr. Koet, directeur van Linido, Pijnacker, die praktische produktideean kan genereren vanuit
zijn visie als ondernemer;
prof.dr. Lamberts, hoogleraar huisartsgeneeskunde. die goed op de hoogte is van ontwikke
Iingen in binnen- en buitenland op het gebied van de thuiszorg en gemakkelijk toegang heeft
tot de bibliotheek van de Gezondheidsraad.

Ondertussen lopen in het buitenland parallelle ontwikkelingen in de thuiszorg en thuiszorgtech
nologie. Het verdient aanbeveling ook deze goed te volgen. Interessante buitenlanden zijn onder
andere:

Zweden. Hier zijn al tal van thuiszorgnetwerken opgezet. Opvallend is daarbij, dat de laatste
jaren het percentage van het nationaal inkomen besteed aan gezondheidszorg is gedaald van
9,8 naar 9,2. Het gemiddelde in de ge'industrialiseerde landen Iigt tussen de 9 en 12 %. De
gedachte bestaat, dat in Zweden het principe van de jUiste zorg bij de jUiste professionals
voor een deel aan de basis staat van de positieve ontwikkeling.
De Verenigde Staten. Dit land en Zuid-Afrika zijn de enige landen ter wereld waar de overheid
niet actief deelneemt in de gezondheidszorg. De markt voor thuiszorgprodukten is is in de V.S.
al ver ontwikkeld.
Denemarken. Omdat Denemarken qua opbouw sterk op Nederland Iijkt, wordt het van spe
ciaal belang geacht op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in dit land.
Duitsland. Gepoogd zal worden om van de stand van zaken op het gebied van thuiszorgtech
nologie in Duitsland gegevens te verkrijgen via Enraf Nonius.

De drie te onderzoeken gebieden
1. Aanpassing intramurale technieken aan de thuissituatie
Daar waar het routinematige handelingen (1) bij langdurig medische zorg behoevenden (2) betreft is
het zinvol na te gaan of de patient net zo goed in de thuissituatie kan worden verpleegd en welke
technologieen daarbij een rol van betekenis kunnen spelen. Dit deelgebied is echter al in veel studies
een hoofdaandachtspunt geweest.
Een belangrijke vraag, die bij onderzoek hier gesteld moet worden is hoe het pakket verstrekte han
delingen in het ziekenhuis eruit ziet, of daar hiaten in zitten en of daar kansen Iiggen voor ontwikke
ling (bv. het omkeren van patianten).
2. Alternatieven voor de hotelfunctie van intramurale instellingen
Speciale mogelijkheden worden hier gesignaleerd indien patienten op een verpleegafdeling verblij
ven, terwijl ze slechts met een functielaboratorium of specialist te maken hebben. Hierbij kan name
lilk de vraag worden gesteld of deze categorie patienten 1) zichzelf kan controleren/monitoren met
behulp van apparatuur, 2) op afstand gemonitord kan worden of 3) onder routinematige controle
gebracht kan worden door een kruisvereniging of een speciale dienst.



- 11 -

Ook zouden dagbehandelingen in revalldatiecentra in het onderzoek betrokken moeten worden, om
duidelijkheld te verkrljgen met betrekklng tot de noodzaak van bezoek aan het revalidatlecentrum.
Het komt erop neer, dat met hler aangegeven mogelijkheden er aen verschulvlng op kan treden van
benodlgda ondersteunlng naar werkers van een lager niveau (medicus-paramedicus-wijkverpleging
verzorger-patient). Het voordeel voor de gezondheidszorg daarvan is, dat er een kostenreductie
optreedt en de zelfredzaamheid kan worden bevorderd.
Een bijzondere technologie in dit verband kan betrekking hebben op de uitrusting van ambulances.
Voor verschillende patientcategorieen zal deze varieren voor adequate serviceverlening bij acute
gevallen, eventueel zelfs zodanig, dat ziekenhuisopname voorkomen kan worden.

3. Instrumenteerbare handelingen in de thuissituatie
Een voornaam onderscheid in criteria voor het ontwerp van nieuwe instrumenten wordt ingegeven
door het feit, dat men ofwel met chronisch zieken of met tijdelijk zieken te maken heeft. Chranisch
zieken zullen over het algemeen v10tter kunnen werken met de geboden apparatuur, dan tijdelijk
zieken. Een uitzonderingsgroep wordt gevormd door (licht) dementerende patienten. Een goed pro
duktontwerp voor dementerenden is echter automatisch ook een goed produktontwerp voor andere
patientcategorieen.
Voorbeelden van kansriJke pradukten in dit deelgebied zijn het reeds ontwikkelde oogdruppelhulp
middel en een medicijndoseringssysteem, dat tevens alarmeert als medicijnen niet genomen worden.
Laatstgenoemd produkt is dus gekoppeld aan een infrastructuur, die tevens ontwikkeld zou kunnen
worden. Infrastructuren spelen ook een ral van betekenis In monitoringssystemen van enkelvoudige
variabelen, zoals ECG-reglstratie, bloeddruk, en ook beweglngsafloop over een dag.
Continue monitoring van Iichaamsgrootheden wordt waardevoller geacht dan een ad hoc opname
met behulp van een telefoongesprek. Belangrijk is ook, dat er geen te hoge verwachtingen mogen
bestaan op het gebied van het reageren in panieksituaties. 20 kan bijvoorbeeld een continue EEG
meting grote diensten bewijzen bij de dagelijkse ondersteuning van manisch depressieve patienten.
De voordelen van kostenreductie in de gezondheidszorg en bevordering van de zelfredzaamheid zijn
ook hier van toepassing.
Vast staat, dat in de opleiding van werkers in de eerste lijn meer aandacht uit zal moeten gaan naar
mogelijkheden van technologische taakondersteuning.

Af te raden onderzoeksgebieden
Expertsystemen in diagnose. De gedachte hierachter is, dat een goede (huis)arts meer ziet
dan een patient vertelt.
Bevolkingsonderzoeken.

Correspondentie-adres
Dhr.prof.dr. L.H.J.F. Beckmann
Willem de Merodestraat 9
2624 LC Delft
tel. 015-567505 (053-892509)
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Heijnen, M., september 1990
BMGTjmhjmh/90.510

Thuiszorgtechnologie-memo 2: samenvatting van de gedachtenwisseling van dr.ir. van Beekum en
drs. Haerkens met ir. Graafmans en ir. Heijnen. dd. 21-08-1990, definitieve versie

Inleiding
Dr.ir. Van Beekum en drs. Haerkens zijn beide werkzaam bij de Medisch Technische Dienst van
TNO. waar zij momenteel werken aan het onderzoeksproject "Introductle van medische apparatuur In
de thuiszorg".
Waar dlt project zlch concentreert op de toepassingjaanpassing van bestaande medische appara
tuur in de thuissituatie, heeft het voor te stellen BMGT-onderzoek als kernvraag welke nieuwe techno
logieen als kansrljk aangemerkt kunnen worden voor het ontwikkelen van nieuwe, voor de Industrie
interessante produkten voor de thuiszorg. Deze produkten moeten ondersteuning van de thuiszorg
vanuit een lager echelon mogelijk maken. In het gesprek zijn vele nuttige nieuwe invalshoeken en
noodzakelijk geachte beperkingen naar voor gebracht, welke hierna besproken zullen worden.
Ais algemeen punt is opgemerkt, dat de poot van de medisch technische industrie die zich bezig
houdt met mechanische hulpmiddelen, in Nederland het best ontwikkeld is. Een halve uitzondering
hierop wordt gevormd door alarmerlng en bewaking, waarbij de telecommunicatie-lndustrie spin-ofts
heeft naar medische toepasslngen.
Verder moet er bij de ontwikkeling van nieuwe produkten voor de thuiszorg voor gewaakt worden,
dat de velWachte invoerlng njet samenvalt met het einde van de life-cycle van de betreffende techno
logie, omdat verplaatsing van de ondersteuning naar een lager echelon onder invloed van nieuwe
technologie tijd kost.

De drie te onderzoeken gebieden
1. Aanpasslng intramurale technieken aan de thuissituatie
In het MTD-TNO-praject wordt momenteel een selectie gemaakt van die apparatuur, die ziekenhuis
opname voorkomt of vervroegd ontslag mogelijk maakt. Er is een overzicht van mogelijke technolo
gieen beschikbaar gesteld.

2. Alternatieven voor de hotelfunctie van intramurale instellingen
Daar waar het verblijf op de verpleegafdeling van het ziekenhuis genoodzaakt is in verband met
contact met slechts een functlelaboratorium kan verplaatsing van technologieen naar de thuissituatie
economisch zeer interessant zijn. Hoewel een dergelijke verplaatsing in praktijk veel weerstanden op
zal mepen wordt theoretisch onderzoek naar de mogelijkheden zeer zinvol geacht. Voorbeelden van
indicaties waarvoor verplaatsing aantrekkelijk zou kunnen zijn zijn te laag geboortegewicht, tractie en
dermatologie. De opnameduur is de laatste jaren al wei sterk afgenomen, bij een vergroting van het
aantal dagbehandelingen.
Studie naar de inrichting van speciale ambulances is interessant onderzoeksterrein bijvoorbeeld voor
de groepen hart- en trombosepatienten. Een probleem, dat in de huidige situatie met conventionele
ambulances een ral speelt is dat een ambulance pas betaald wordt als er patiententransport plaats
vindt.
De psychiatrie en revalidatie mogen niet uit het oog verioren worden. Beide gebieden vallen buiten
het MTD-TNO onderzoek. Verpleeghuizen zijn wei in dit onderzoek betrokken, in verband met tractie.

3. Instrumenteerbare handelingen in de thuissituatie
Vooral in de zorg zijn nog instrumenteerbare handelingen op te sporen, welke een low-tech karakter
kunnen hebben en derhalve een ontwikkelingstraject van minder dan 5 a 10 jaar vergen. Voor
beelden zijn produkten voor enkelvoudige bewaking zoals bloeddruk- en bewegingsmeetapparatuur.
Voor high-tech produkten, met ingebouwde intelligentie in het produkt, moet worden gerekend met
een langer durende ontwikkelingsfase.
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Ontwikkellng van produkten ter verhoging van de zelfredzaamheid. bv, het oogdruppelhulpmiddel,
produkten voor Incontinentie, automatische medicijnverstrekking (met alarmmelding), kan worden
ge'indlceerd door hulpverleners In het veld, Produkten in dit verband hobben waarschllnlilk hoi
meeste succes blJ de ondersteunlng van het ultvoeren van routlnematlge handellngen,
High-tech produkten moeten een low-tech uitstraling hebben waarb\j het high-tech deel een blackbox
vormt.

Correspondentie-adres
Dhr.dr.ir. T. van Beekum
MTD-TNO
Postbus 188
2300 Alleiden
tel. 071-214441
fax 071-225299

Mevr.drs. E. Haerkens
MTD-TNO
Postbus 188
2300 Al le/den
tel. 071-214441
fax 071-225299
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Heijnen. M.. september 1990
BMGTjmhjmh/90.511

Thuiszorgtechnologie-memo 3: samenvattlng van de gedachtenwissellng van mr.drs. Dopheide met
Ir. Graafmans en Ir. Heljnen, dd. 21-08-1990. deflnltieve versie

Samenvatting
Mr.drs. Dopheide (beleidsmedewerker ouderenbeleid voor het Ministerle van WVC) stelt een twee
sporenbeleid voor, zodat aandacht geschonken kan worden aan zowel nieuwe technologieen als aan
het implementeren van bestaande technologieen in de thuissituatie. Tevens stelt hij. dat uitwerking
van het onderzoek naar nieuwe technologieen een goede aanvulling zou betekenen op het STG
rapport deel 8, "Mogelljkheden voor thuiszorgtechnologie", dat een overwegend Inventariserend
karakter heeft. Van de aangegeven mogelijkheden in dit rapport zou overigens meer werkelijk
moeten worden toegepast.
Aandachtspunten voor werkelijke toepassing zijn onder andere een low-tech uiterlijk van produkten,
betalings- en verstrekkingsregelingen, distributie en de attitude van professionals.
Dhr. Buruma van het Academisch Ziekenhuis Leiden is genoemd als voorstander van het zoeken van
alternatieven voor de hotelfunctie van ziekenhuizen voor zogenaamde elln op een relaties. Contact
met hem kan dus heel nuttig zijn.
Voor meer Informatle omtrent het beleid voor ouderen en thuiszorg In andere Europese landen kan
dhr. Kruizinga van betekenis zijn.

Correspondentie-adres
Dhr.mr.drs. J.P. Dopheide
Ministerie van WVC
Postbus 5406
2280 HK Rijswijk
tel. 070-407911
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Heijnen, M., september 1990
BMGT/mh/mh/90.512

Thuiszorgtechnologie-memo 4: samenvatting van de gedachtenwisseling van drs. Meulmeester met
ir. Graafmans en ir. Heijnen, dd. 22-08-1990, definitieve versie

Inleiding
In het gesprek is voornamelijk ingegaan op het vinden van goede ingangen voor de ontwikkeling van
nieuwe produkten voor de thuiszorg. Mevr.drs. Meulmeester (beleidsmedewerker bij de directie
Volksgezondheid van het Ministerie van wve en lid van de Werkgroep Thuiszorgtechnologie van het
Ministerie van EZ) heeft daarvoor de aandacht gevestigd op lopende experimenten in de thuiszorg,
maar ook ideeen voor nieuwe invalshoeken aangegeven. Een algemeen probleem is dat de huidige
structuur van de gezondheidszorg niet eenvoudig te doorbreken is.

Ingangen
Een goede ingang is mevr. Mur, die lopende thuiszorgprojecten met betrekking tot zorgpakketten
evalueert. Knelpunten, die zlj hlerblj constateert zouden als input In het BMGT-onderzoek naar
nieuwe technische produkten gebruikt kunnen worden. Omgekeerd wordt het mogelijk geacht, dat
het thuiszorgtechnologie-onderzoek juist gaat resulteren in nieuwe thuiszorgprojecten.
Volgens afspraak heeft het Buro BMGT na het gesprek een overzicht ontvangen van gehonoreerde
thuiszorgprojecten, waaraan nieuwe ingangen kunnen worden ontleend.
Ziektecategorieen zouden een belangrijke invalshoek kunnen zijn. Met name patientenverenigingen,
waar over het algemeen veel gedetailleerde kennis aanwezig is over ziektebeelden en behoeften aan
zorg en hulpmiddelen, kunnen een goede bron van informatie zijn.
Ideeen voer nieuwe produkten komen ook naar voor in experimenten met thuiszorgwinkels, geprivati
seerde instellingen vanuit kruisverenigingen waar hulpmiddelen, advies en zorgplannen kunnen wor
den verkregen door zowel particulieren als GMD's, het kruiswerk en apotheken. Eel" experiment met
een dergelijke thuiszorgwinkelloopt momenteel in Waterland; een ander is in voorbereiding in Breda.

Welke produkten?
Het verdient aanbeveling om eerst met een technlsche bril instrumenteerbare handelingen of ver
plaatsbare technologieen op te sporen alvorens randvoorwaarden (noodzakelijke ondersteuning,
distributie, etc.) in ogenschouw te nemen.
Door functies in het dagelijks leven als uitgangspunten te nemen voor onderzoek zou gekomen kun
nen worden tot een nieuwe, functlonele Indellng van de gezondheidszorg: huishoudelilke hulp 
begeleldlng - verzorglng - behandeling. De eerste/tweede liln structuur wordt zo doorbroken.
Er moet dus niet aileen gekeken worden naar het Instrumentarium van de specialist, maar naar tech
nologieen als aanvulling op de functionaris. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn om niet aileen te
focusseren op high-tech produkten, maar ook eenvoudige, nieuwe hulpmiddelen te bedenken.
Door een ergotherapeut via het kruiswerk hiaten met betrekking tot hulpmiddelen op te laten opspo
ren kan de behoefte aan nieuwe hulpmiddelen aldaar in kaart worden gebracht.
Ook produkten ten bate van preventie, die kostenreductie kunnen bewerkstelligen, zouden in het
onderzoek moeten worden meegenomen.

Correspondentie-adres
Mevr.drs. M. Meulmeester
Ministerie van wve, hoofdafdeling E192
Postbus 5406
2280 HK Rijswijk
tel. 070-407911, fax 070-3405048
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Thuiszorgtechnologle-memo 5: samenvatting van de gedachtenwisseling van dr. Mur-Veeman met
ir. Graafmans en Ir. Heijnen, dd. 02-10-1990, definitieve versie

Inleiding
Mevr.dr. Mur (unlversitair hoofddocent beleidswetenschap aan de Rijksuniversiteit Limburg) is in een
3,5 jaar durend project vanuit het Ministerie van wve belast met de evaluatie van thuiszorgprojecten.
Per project wordt daarln bezien hoe de organisatie tot stand Is gekomen, welke interen en externe
belemmerende zowel als bevorderende factoren optreden en in welke mate het project na circa 3
jaar als geslaagd kan worden beoordeeld. dat wil zeggen in hoeverre zij er in geslaagd zijn het thuis
zorgaanbod kwantitatief dan wei kwalitatief uit te breiden. De nadruk in de projecten IIgt op de orga
nisatie van de samenwerking tussen de verschillende hulpverlenende instanties en er wordt geen
speciale aandacht aan de mogelljkheden van technologiean geschonken.
Julst die technische ondersteuning is de beoogde kern van het BMGT-onderzoek thuiszorgtechno
logie, waarin op verzoek van het Ministerie van Economlsche Zaken criteria en wegen voor priori
teitssteiling gezocht worden voor industriale ontwikkellngen.
Voor het bestrlJken van het gehele terreln van de thuiszorgtechnologle wordt gebruik gemaakt van
de volgende drledeling:
1. aanpassing van intramurale technieken t.b.v. de thulssituatie;
2. alternatieven voor de hotelfunctie van intramurale instellingen;
3. instrumenteerbare handelingen in de thuissituatie, handellngen die nu nog door beroeps

krachten aangeleverd worden.
Parallel hieraan kan aan het eerste gebied de c1assificatie high-tech, aan het tweede medium-tech en
aan de derde categorie low-tech toegekend worden.

Randvoorwaarden
Achtergrondgedachte bij het onderzoek naar thuiszorgtechnologie Is, dat goedkopere functionarissen
medische hulp en zorg kunnen gaan leveren als daarbij ondersteuning met geschikte technische
produkten wordt toegepast. Hoewel het in eerste instantie afhangt van de technische realiseerbaar
heid van produkten. wordt het werkelijk succes voor de industrie bepaald door optredende randvoor
waarden, die de vraag naar thuiszorg stimuleren of juist afremmen. In dit kader kunnen genoemd
worden de factoren die verband houden met de organisatie, distributie, de vraag, geldelijke rege
Iingen, wet- en regelgeving en psycho-sociale factoren (de thuissituatie wordt niet altijd zonder meer
geprefereerd boven intramuraal verbliJf).
Door mevr. Mur Is gewezen op het proefschrlft van mevr. Frederlks, waarln factoren die lelden tot het
gebruik van thuiszorg uitvoerig worden behandeld. Een exempiaar zal worden toegestuurd.

Lopende thuiszorgprojecten
Hoewel in de 11 door mevr. Mur te evalueren thuiszorgprojecten technologie geen speciaai aan
dachtspunt vormt is contact met enkele projecten nuttig geacht om onder ander inzicht te krijgen in
hoe men denkt over de volgende vragen:
1. Ziet men in de projecten een mogeljjke rol weggelegd voor technologie?
2. Hoe zou ondersteuning van technologie in de thuissituatie gegarandeerd kunnen worden?
3. Hoe zou onderhoud van technische produkten in de thuissituatie gegarandeerd kunnen

worden?
4. Wie voert welke handelingen uit in de projecten?
5. Signaleert men zelf behoefte voor het gebruik van bepaalde technologiean?

De genoemde interessante projecten zijn:
1. Thuiszorg Brunssum;
2. Project "integraal regionaai" Westelijke Mijnstreek;
3. Intensieve thuiszorg/samenwerking ziekenhuis/eerste lijn Zoetermeer;
4. Thuiszorg/nazorg Sint Laurentius Ziekenhuis Roermond.
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Interessant Is ook de Nationale Kruisvereniging te Bunnik, waar meer bekend moet zijn over de tijds
bestedlng en taakultvoering van de kruisverenlgingen.

Andere ideeen
Vanuit het Bure BMGT is de gedachte ontstaan, dat op het terrein van de revalidatie een belangrijk
veld aan kansen Iigt voor de ontwikkeling van thuiszorgtechnologie. Elm van de gedachten daar
achter is het nu vaak te laat inzetten van het revalidatieproces, ingegeven door capaciteitsgebrek,
hetgeen een later niet meer te overbruggen achterstand veroorzaakt. Aan de andere kant zijn er
mogelijkheden voor de ontwlkkeling van apparatuur met een systeem voor registratie, waarmee
voortgang in het revalidatieproces gemeten en geregistreerd zou kunnen worden. Zodoende zouden
er mogelijkheden voor zelfrevalldatle kunnen worden geschapen, waarbij ook fitnesscentra een rol
zouden kunnen spelen. Voor ideeen over de invulling van dit gebled zijn suggesties zeer welkom.

Correspondentie-adres
Mevr.dr. I.M. Mur-Veeman
Vakgroep Beleidswetenschap
Rijksuniversiteit Limburg
Postbus 616
6200 MD Maastricht
tel. 043-887452/887454
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Thuiszorgtechnologle-memo 6: samenvatting van de gedachtenwlsseling van drs. Bultman en
drs. vJd Steur met Ir. Graafmans en Ir. Heljnen, dd. 05-10-1990, deflnitleve versle

Inleiding
Drs. Bultman (lid van de Werkgroep Thuiszorgtechnologie van het Ministerie van EZ) en drs. vJd
Steur (lid commlssle thuIszorg voar kankerpatienten van de Gezondheldsraad) zljn belde verbonden
aan de Ziekenfondsraad (ZFR). Thuiszorg is een regelmatlg terugkerend onderwerp In hun werk en
ze kennen In dlt veld veel onderzoekers en andere vooraanstaande mensen.

Onderzoek vanuit de Ziekenfondsraad
De Ziekenfondsraad flnanciert momenteel het MTD-TNO-onderzoek van dr.ir. van Beekum en drs.
Haerkens, "Introductle van medlsche apparatuur in de thuiszorg". Verder werkt men aan richtlijnen
voor zuurstoftoediening en insulinetoediening.
Een groat project, genaamd intensieve thuiszorg is inmiddels afgerond en geevalueerd. Hoewel in dit
project 70 a80 % van de betrokkenen termlnale patienten waren is als resultaat financiering van ook
andere vormen van thuiszorg door de ziekenfondsen mogelijk geworden. Contact met dr. Theo Mil
tenburg van het Instituut voor (Toegepast) Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (ITS), Nijmegen. die
het project geevalueerd heeft kan nuttig zljn. Ondanks het feit, dat vanuit humanitaire overwegingen
en problemen met het aanleren van het gebruik van teehnlsehe apparaten terminale patienten een
minder interessante doelgroep maken voor het BMGT-onderzoek thulszorgtechnologie, wordt ge
steld, dat het scala van gebrulkelijke produkten ook voor deze groep toegankelijk zou moeten zijn,
zodat thuls sterven mogelljk wordt.

Invalshoeken en ingangen
Het Is mogelijk toepasslng van thulszorgtechnologle te bevorderen door het Inbrengen van techno
logle In thans lopende thulszorgprojeeten. Deze weg komt overeen met die van het door de ZFR
gefinancierde MTD-TNO-projeet. In het BMGT-onderzoek wordt eehter beoogd de functies meer
centraal te stellen In een poging om handelingen te instrumenteren. Daarbij is gesteld, dat er altijd
sprake van een keuzemogelijkheid moet zijn tussen het gebruik van een technisch
apparaatJhUlpmlddel of zorg van een hulpverlener.
De ZFR beschikt over gegevens van ziekenfondsen over wat zij de afgelopen perlode aan thuiszorg
hebben vergoed. Deze grote hoeveelheid uiterst nuttige informatie Is waarschijnlijk echter niet toe
gankelijk voor onderzoek, omdat de ziekenfondsen andere prioriteiten hebben. Om dat te kunnen
ondervangen zijn misschien steekproeven mogelijk.
Dhr. Keijser van Ziekenfonds Salland. dat een door de ZFR gefinancierd samenwerkingsprojeet huis
artsen-speciallsten ondersteunt, kan wellicht meer vertellen over wat in Nederland mogelijk is.
Dhr. Sehampers van het RZEO is een aan te bevelen gesprekspartner, omdat deze meer kan vertel
len over het patientgebonden bUdget, waarmee in de regio Eindhoven wellicht geexperimenteerd
gaat worden.
Belangrijk voor thuiszorg en thulszorgtechnologie is het feit, dat er een discussie op gang is geko
men om AAW-voorzieningen ook voor mensen boven de 65 jaar beschikbaar te stellen. Hiermee kan
worden voorkomen, dat ziekenhuisopname plaats vindt om in aanmerking te komen voor vergoeding
door het ziekenfonds.
Ook bij patientenverenigingen is veel gedetailleerde informatie aanwezlg. Toegang kan veriopen via
de Gehandieaptenraad of via dhr. vJd Wllk van het Landelijk Consumentenplatform.
Het Wijkadministratiesysteem (WAS) kan data opleveren met betrekking tot de handelingen die door
de kruisverenigingen op een dag worden uitgevoerd. Ingang daartoe is de Landelijke Vereniging
Thuiszorg (LVT) in Bunnik, een bundeling van de Centrale Raad voor de Gezinszorg (eontactpersoon
dhr. Willemsen) en de Nationale Kruisvereniging (contactpersoon dhr. Drewes).
Huisartsen hebben via hun ervaringen uit hun praktijk met thuiszorg ook wei voeling met teehnisehe
mogelijkheden, zodat ook hier ingangen aan te ontlenen ziin.
Ais laatste is de vereniging Hospice in Nieuwkoop genoemd. Vrijwilligers verzorgen hier in een tehuis
mensen die niet in ziekenhuizen of thuis kunnenJwillen worden verpleegd. Contaetpersoon is dr.
Pieter Sluis.



Correspondentle-adressen
Ohr.drs. J. Bultman
Ziekenfondsraad
Postbus 396
1180 BO Amstelveen
tel. 020-5478911
fax 020-473494
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Ohr.drs. J.B. v/d Steur
Ziekenfondsraad
Postbus 396
1180 BO Amstelveen
tel. 020-5478911
fax 020-473494
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Thuiszorgtechnologie-memo 7: samenvatting van de gedachtenwisseling van prof.dr. Lamberts met
lr. Graafmans en ir. HelJnen, dd. 05-10-1990, definitieve versie

Inleiding
Prof.dr. H. Lamberts is hoogleraar hUisartsgeneeskunde aan de Universitelt van Amsterdam en voor
zitter van de Werkgroep Thuiszorgtechnologie van het Ministerie van EZ. Hij staat positief ten op
zlchte van hat kadreren van het gebled van thuiszorgtechnologie en de ontwikkeling van apparatuur
ten behoeve van de thulszorg, maar vestlgt tegeliJkertljd de aandacht op een aantal tot nog toe
onderbelichte, mogelljk remmend werkende factoren.

Aandachtspunten
Prof. Lamberts is van mening, dat kostenoverwegingen niet de drljfveer voor het verplaatsen van
intramurale zorg naar de thuissituatie kunnen zijn, maar dat aileen inhoudelijke overwegingen met
betrekking tot de aard en de kwaliteit van de zorg hier een rol mogen spelen. In verband hiermee
kan het voorbeeld van het thuis toedienen van cytostatica met behulp van pompjes worden aange
haald. De groep te behandelen patienten is klein, maar als voordeel is aan te merken, dat door de
gemiddeld lagere concentratie van de cytostatlca in het bloed de patienten minder ziek worden en
de therapie mogelijk effectiever is.
Gesteld wordt ook, dat men het in ziekenhuizen binnen het budget verre van bezwaarlljk vindt, dat
een vrij hoog percentage van de bedden met patienten wordt bezet, die weinig indivlduele aandacht
vereisen, terwijl juist deze patlenten goed in aanmerking zouden kunnen komen voor thuiszorg.
Een ander belangrijk punt is het verschil in benaderlng tussen ziekenhuizen en in de thuiszorg, zoals
bijvoorbeeld In de wijkverpleging. In ziekenhuizen wordt namelijk gedacht in groepen patienten, pro
tocollen en algemene medische regels en gewoonten. Prof. Lamberts noemt dit de rule utilitarian
approach. In tegenstellll1g hiermee wordt in de thuiszorg gewerkt volgens de act utilitarian approach,
waar de zorgvraag van individuele patienten centraal staat. Ondersteuning thuis vanuit de intramurale
instellingen, hetzij door middel van contacten van de wijkverpleging met ziekenhuispersoneel, hetzij
door inschakeling van intramurale functionarissen in de thuissituatie, zal hierdoor altijd worden be
moeilijkt.
Verder constateert prof. Lamberts, dat ook de kruisverenigingen door schaalvergroting minder act en
meer rule utilitarian ingesteld raken. Het sneller wisselen van de wijkverpleegkundigen en de toene
mende hierarchie lelden ertoe dat, als dat even kan, fysiotherapeuten de schakel gaan vormen tus
sen de thuissituatie en de huisarts.

Ingangen en ontwikkelingen
Nu de emancipatiefase bij de meeste patientenverenigingen eraf is, zijn deze een goede ingang voor
peiling van behoeften en mogelijkheden voor thuiszorgtechnologie. Er moet wei altijd de vrije keus
worden gelaten tussen persoonlijke (medische) zorg en het gebruik van technische hulpmiddelen.
Interessant zijn de ontwikkelingen in met name Engeland. De ontwikkeling van thuiszorgtechnologie
daar vertoont sterke overeenkomsten met de ontwikkelingen in Nederland. Begin december wordt
daar een congres georganiseerd op het gebied van (de markt voor) thuiszorgtechnologie.
In EG-samenwerkingsverband is een inhoudelijke ontwikkeling van thuiszorgtechnologie onwaar
schijnlijk. Veel effort wordt gestoken in informatie en communicatie. Met name de ontwikkeling van
informatie-uitwisseling met behulp van communicatiesatellieten en de ontwikkeling van de "smart
card" met patientgegevens, die met behulp van laserapparatuur uitgelezen kan worden verbruiken
een dermate groot aandeel van de subsidies, dat aandacht voor menselijke fysieke systemen achter
dreigt te blijven.

Correspondentie-adres
Dhr.prof.dr. H. Lamberts
Academisch Medisch Centrum
Meibergdreef 15 J 111-364
1105 AZ Amsterdam
tel. 020-5664717/11
fax 020-918806
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Home care technology-memo 8: notes on the conversation between Mrs. Stroman and Mr. Heljnen.
November 5/7, 1990 at the ECART-Conference, final version

Notes
Mrs. Stroman works at the Swedish National Board for Technical Development. One of the aspects
In her work Is the development of home care technology.
Where aged people are concerned, she can see that many aged people In Sweden live in small
groups In their home environment. They stay there until it is no longer possible and they have to
move to a special home for the aged.
In her point of view this transfer can be put off when appropriate technical aids are supplied In time.
In addition to this people should be taught how to use these aids while they are stili able to learn.
One of the latest developments In Sweden is an experiment with tele-shopplng. In the experiment
people can use a communication network in order to buy the things they need, without having to
leave their homes. Of course this is of special interest for people haVing difficulty with their mobility.
Mrs. Stroman has got contacts with various people in the Swedish Industry of home care products.
She will try to obtain some information about the present state of the art in home care technology.
Together with that she can send some addresses of people and or companies that are willing to
exchange Information on the subject.

Postal address
Mrs. M.L. Stroman
Styrelsen for Teknlsk Utveckling
Box 43200
S-100 72 Stockholm
Sverige
Telephone 09-46-8-7734011
Telefax 09-46-8-196826



·22 -

BIOMEDICAL AND HEALTH-CARE TECHNOLOGY
Heijnen, M., November 1990
BMGT/mh/mh/90.669

Home care technology-memo 9: notes on the conversation between Mr. Hobson, Ph.D., and
Mr. Heijnen, November 8, 1990 at the ECART-Conference, final version

Notes
Mr. Hobson, Ph.D. is president and C.E.O. (Chairman and Executive Officer) of Arcor, that is the
Canadian Aging and Rehabilitation Product Development Corporation. It's a non-profit corporation,
which also has a strong marketing and business development orientation. Only since June 1990 he
has been working for ARCOA. Before working in the field of the aging popUlation he mostly has been
working with disabled children In academic or clinical environments.

In his opinion the needs of the elderly popUlation have been overlooked; although It Is predicted that
In most of the western countries In the year 2000 about 20% of the population will be over 65 years
of age.

He thinks that this will lead to a new marketing trend especially for the healthy elderly. In fact it's
already growing at this moment. An example of a company participating in that market is Been
hakker in Rotterdam, a firm specialized in furniture and other consumer goods for the elderly. They
don't take into account the reimbursement policies of the GMD's, but also operate on the private
consumer market.

Mr. Hobson has the opinion that companies that are already operating in furniture bathing and
kitchen facilities can play an important role in raising the opportunities and the quality of home health
care and home health care technologies.

Concerning the paper "Home Health Care Technology Framework", BMGT/mh/mh/90.618, Mr.
Hobson thinks the categories introduced in the scheme in this paper make sense, but also states
that there are of course grey areas between the fields 1 and 2, and 2 and 3.

Postal address
Mr. DA Hobson, Ph.D.
Canadian Aging and Rehabilitation Development Corporation
265 Notre Dame Avenue
Winnipeg, Manitoba
Canada/R3B 1N9
Telephone 09-1 2049439400
Telefax 09-1 2049434088
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Thuiszorgtechnologle-memo 10: samenvatting van de gedachtenwissellng van ir. Swarte met
ir. Heljnen, dd. 07-11-1990 op het ECART-congres, detinitieve versie

Inlelding
Dhr. Swarte is dlrecteur van een adviesbureau in Medische Technologie en heeft zich toegelegd op
onderzoek In de markt voor revalidatie-apparatuur, een onderwerp waarop hij hoopt te zullen promo
veren.
Een groot deel van zijn produktkennis heeft hij hierbij opgedaan in zijn directeurschap blj de Stich
ting Waren Onderzoek Gehandlcapten (SWOG), een instantie, die hulpmlddelen voor gehandicapten
evalueerde vanult de invalshoek van de gebruiker.

Drijfveren
Dhr. Swarte gaat ervan uit, dat men onmogelijk kan spreken van een mate van zelfstandigheid, zoals
bijvoorbeeld 70% of 8 uur zelfstandigheid, maar dat deze term een binair karakter heeft. Zelts als
men, bijvoorbeeld bij het douchen slechts 2 van de 27 handelingen niet kan verrichten, moet men
geholpen worden en is men niet zelfstandig.
Vooral op het gebied van de robotics constateert hij deze misvatting nogal eens. Hij ziet meer in
mogelijkheden voor technologische spin-in dan spin-off. De thuiszorgtechnologie is tot nu toe een
afgeleide van de medische technologie en in het bijzonder de revalidatietechniek. De revalidatietech
niek heeft geen sterke technologische basis. Voor het ontwikkelen van grote technologische ver
nieuwingen zijn de mogelijkheden voer grote investeringen beperkt.
Daarnaast is thulszorgtechnologie, zoals deze zich ontwikkelt, steeds een onderdeel van zorgverle
ning. ledere technologische ontwikkeling staat ot valt bij de wijze waarop het produkt past binnen de
organisatie en ontwlkkelingen binnen de zorgverlening.
Ontwikkelingen van thuiszorgtechnologie, die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de thuiszorg
hebben volgens dhr. Swarte grote kans van slagen.
Dat door de ontwikkeling van thuiszorgtechnologie een daling wordt bereikt van thulszorg als totaal
moet worden betwijteld.

De markt
Wil men met een produkt ook de "normale" consumentenmarkt penetreren zal in veel gevallen ge
werkt moeten worden met een andere prijsstelling dan het geval is als beroep wordt gedaan op een
subsidiegever (zoals bijvoorbeeld de G.M.D.). Dit vergt voor de onderneming een afweging. Omdat
de seriegrootte van het produkt kan stijgen door uitbreiding naar een andere markt, kan een verla
glng in de kostprijs wei gereallseerd worden, maar aan de andere kant zal ook de winstmarge per
produkt vrijwel altijd lager moeten worden. Men loopt dan bovendien de kans opname in het gesub
sidieerde produkten-pakket te verliezen indien de produktprijs onder de fl. 250,- komt te Iiggen en als
algemeen consumptie-produkt wordt beschouwd.
De marketingstrategie voor verstrektejgesubsidieerde produkten verschilt volledig van de strategie
voor consumptieprodukten op de vrije markt. Dit verschil heeft grote gevolgen voor de inrichting van
het verkoopapparaat , distributie en pUblic relations, service, en dergelijke.

Ingangen
Kruisverenlgingen kunnen bij het evalueren van hulpmiddelen en apparatuur meewerken. De SWOG
heeft een survey uitgevoerd met betrekking tot problemen rond hulpmiddelen, waaraan ook het
kruiswerk heeft deelgenomen. De Provinciale Vereniging Het Limburgse Groene Kruis heeft een
speciaal staflid, dat onderzoek coordineert.
De soort consumenten voor thuiszorgprodukten, dat bij kruisverenigingen in zorg is, verschilt sterk
van bijvoorbeeld leden van gehandicaptenverenigingen. Voor de peiling en quantificering van behoet
ten van patlanten bij het kruiswerk verdient het aanbeveling met een veldwerkerjster mee te lopen.
Het wijkadmlnstratlesysteem (yVAS.) is voor dit doel waarschijnlijk te slecht gedocumenteerd en niet
gestandaardlseerd.
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Voor wat betreft nuttige contacten zljn de volgende personen en instanties genoemd:
- Stichtlng Dlenstverleners Gehandicapten te Utrecht - dhr. v. Minnen, tel. 030-331121. Hier heeft

men inzicht in thuiszorg voor gehandicapte kinderen en hun ouders.
Ook Mevr. Tine Kouwenhoven, Papendrecht, nu werkzaam blj het Centrum voor Beleidsanalyse
en -Aciv!es (CBA; prof. Westarlaak/prof. Guffens) te NIJmegen, tel. 080-240222, zal over dlt onder
werp mear kunnen vertallen.
Aanbevolen Ilteratuur Is een rapport getiteld "Integratle gehandlcapten" van de hand van prof.
Munnichs (emiritus-hoogleraar psychogerontologie, KU Nijmegen).
Misschien Is er ook aandacht voor thuiszorgtechnologie in het Helios-project. Dhr. Bougie, tel.
045-239369, van het RIC zal deze vraag kunnen beantwoorden.

Correspondentie-adres:
Dhr.lr. V.P.P. Swarte
Swarte, Adviesbureau in Medlsche Technologie
Bakenessergracht 52
2011 JX Haarlem
tel. 023-327941
fax 023-312941
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Thuiszorgtechnologie-memo 11: samenvatting van de gedachtenwisseling van dhr. Boesten met
ir. Heijnen, dd. 19-11-1990, definitieve versie

Inlelding
Dhr. Boesten is werkzaam bij de Stichting Medische Technologie (SMT) te Maastricht. SMT werd in
1986 opgericht met als doel om in Nederland de fabricage te stimuleren van medisch-technologische
prOOukten. Deze Intermediaire rol strekt zlch uit van het leggen van contacten tussen ondernemingen
en onderzoeksinstellingen tot aan een inhoudelijke deelname in produktontwikkelingsprocessen (pro
jectmanagement, marktverkenning, businessplan, kennisbescherming etc.).
Het adviseren van ondernemingen en overheden daar waar het medische technologie betreft, maakt
tevens deel uit van de activiteiten. Deze strekken zich uit tot het init'ieren, (mee)-ontwikkelen en uit
voeren van innovatieve projecten op het gebied van de gezondheidszorg, zoals experimenten op het
terrein van thuiszorg (-technologie) en de ontwikkeling van intelligente woningen.
SMT is momenteel betrokken bij een aantal (ontwikkelings)-projecten enerzijds als adviseur ander
zijds als initiator van projecten.
Ais adviseur is SMT betrokken bij het SENioren SErvice project (SENSE; een project van Velhoen
Bogman Management te Maastricht) en bij het SIGO-project (ontwikkeling van intelligente woningen).
Ais initiator heeft SMT een aantal projectideeen ontwikkeld met name:
- Telegezondheidszorg (telediagnostiek, therapie en zorg).
- Gezondheidsvoorlichting en -ondersteuning (met name voor ouderen).
- Databank voor thuiszorgprOOukten.

Het SENSE-project
De algemene doelstelling van het SENSE-project richt zich op het vergroten van de zelfstandigheid
en zelfredzaamheid van de ouderen dan wei senioren (55+) door een unleke combinatie van (thuis)
zorg en technologieen.
Het project moet resulteren in een verhoging van het algemeen voorzieningenniveau, een invulling
van de gewenste verbreding van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de ouderen, de mogelijk
heid ouderenzorg goedkoper aan te bieden en een stimulering van het gebruik van nieuwe technolo
gieen, zOOat deze sector zich in de regio uit kan breiden en versterken. Verwacht wordt, dat het
gebruik van nieuwe technologieen kan bijdragen aan vergroting van mogelijkheden. doelmatigheid
en kwaliteit van zorgfuncties (ofwel thuiszorg). Daarbij worden de volgende drie technologieen
onderscheiden: de medisch technologische diensten, de telematicadiensten en de bouwkundige
technologleen.
Het project is opgezet en wordt uitgevoerd, in opdracht van het Provinciaal Bestuur van Limburg,
door Veldhoen Bogman Management consultants te Maastricht waar ook meer informatie te verkrij
gen is.

Het project "Gezondheldsvoorlichtlng en -ondersteuning"
Het projectvoorstel beoogt een voorziening te ontwikkelen die het mogelijk moet maken dat met
behulp van (nieuwe) media- en telematicavoorzieningen en traditionele communicatiemiddelen een
zodanig gemaximaliseerd voorlichtingspakket wordt aangeboden voor gebruik In de thuissituatie met
name gericht op ouderen en gehandicapten.
Bij de verdere ontwikkeling van het project zal zoveel als mogelijk worden aangesloten bij het beleid
van overheden, bedrijven en (zorg)instelllngen in deze.

Het projectvoorstel "Telegezondheidszorg"
Dit betreft een door de SMT geformuleerd projectvoorstel inzake telegezondheldszorg (telediagnos
tiek, -therapie en -zorg) ten behoeve van de verbetering van thuiszorg. De bedoeling hiervan is om
patienten sneller, langer of eerder thuis te verzorgen, verplegen en/of te revalideren door m.b.v.
telematicatoepassignen (bepaalde) medische apparatuur in de thuissituatie op afstand te controleren
en te regelen zonder een groot beroep te doen op uitgebreide en specialistische ondersteuning.
Daarnaast kan telegezondheidszorg bijdragen aan werkdrukverlichting van gezondheidswerkers en
aan een kwaliteitsverbetering van deze zorgverlening.
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De doelgroep Is met name die thuiszorg patianten die gedurende lange tijd of continu zijn aange
wezen op het gebruik van meclische apparatuur maar waarvan de aanwezigheid in het ziekenhuis
njet strikt noodzakelijk is.

Het projeetvoorstel"Databank voor thuiszorgprodukten"
Het doel is hier het ontwikkelen van een databank voor thuiszorgprodukten om partijen die betrok
ken zi)n bij thulszorg compleet en overzichtelijk Infarmatie te leveren over beschikbare (tastbare)
produkten voor thulszorg.
De te verzamelen en te rUbrlceren Informatie dient steeds nauw aan te sluiten bij de vraag, makkelijk
toegankelijk te zijn (ook voor de indivlduele hUlpvrager) en zoveel mogelljk aan te s1uiten bij de hui
dige voorzleningen op het gebled van databanken en telematlca.

Kansen voor (nleuwe) technologlein In de thulszorg
Het overheldsbeleld kenmerkt zlch ondermeer door voornemens op dlt terreln (zelij te willen Inltleren
en/of te stlmuleren.
De resultaten van diverse thuiszorgprojecten (met name SENSE) zullen op termijn een belangrijke
bron van informatie opleveren over de kansen voor het meer Inzetten van technologieen in de thuis
zarg.
Veel bedriJven met produkten die geschikt (te maken) zijn voor de thulszorg zullen mede ge"interes
seerd zijn in de marktomvang en de groei hierin door een veranderde vraag. Een voorbeeld is de
toenemende interesse vanuit de bouwwereld op het terrein van de ouderenhuisvesting.
Een ander belangrijk aspect is verder de opleiding- en bijscholing van aile betrokkenen bij de thuis
zorg; bediening en instructies van technologieen zullen aanpassing vergen gezien de verandering
van de gebruikersgroep(en);

SMT bekijkt momenteel in overleg met derden de mogelijkheden voor het opzetten van een in tiJd
beperkte (experimentele) opleiding gerlcht op de veranderde know-how en vaardigheden, die nodig
(zullen) zi]n In de thuiszorg en bi] de inzet van meer en andere technologiean, voor zorgverleners,
vrijwilligers. mantelzorg en werklozen (omscholing).

Correspondentie-adres
Dhr. N.C.M.G. Boesten
Stichting Medlsche Technologie
Postbus 1186
6201 SO Maastricht
tel. 043-617755
fax 043-619144
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Thuiszorgtechnologle-memo 12: samenvatting van de gedachtenwisseling van dhr. Terpstra met
ir. Heijnen, dd. 22-11-1990 in Groningen, voorlopige versie

Inleiding
Dhr. Terpstra werkt voor SIVA Medicinaal B.V., een bedrijf dat een groot deel van de zuurstofvoor
zienlng thuis in het noorden van Nederland voor zijn rekening neemt. Oorspronkelijk was SIVA aileen
leverancier van technische gassen, maar toen de firma Hoek Loos niet bereid was op de eisen die
de commissie zuurstof thuis stelde In te gaan, is SIVA opgekomen als bedrijf, dat dat wei wilde.
Voor een goede ontwikkeling van het gebruik van technologieen thuis Is de steun van een specialist
belangrijk; in het geval van het thulsgebruik van zuurstof was voor dat SIVA prof. Sluyter van het
Academisch Ziekenhuis Gronlngen. Minstens even zo relevant Is de bereidheid geweest om ook op
eigen initiatief nleuwe wegen en produkten te zoeken.

Werkwijze
De Invoering van zuurstofvoorziening thuis is een stapsgewljze geweest. Een dergelijke strategie
verdient waarschijnlijk voor meer technologieen de voorkeur.
SIVA heeft sinds de introductie een steeds betere invulling proberen te geven van produkt, Instructie,
controle, veiligheid, garantie, rekening houdend met randvoorwaarden als de financiering. Momenteel
heeft SIVA gemiddeld tussen de 200 en 300 zuurstofpatienten.
Het blijkt, dat technologieen uit het buitenland niet zonder meer in Nederland toepasbaar zijn, ook al
niet vanwege technische elsen, bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid.
In de overgang vanuit het zlekenhuls met min of meer continue controle en zorg naar de thuissituatie
moet een vaak grote kloof overbrugd worden. Voor de zuurstofvoorziening thuis geeft SIVA daarom
instructie totdat de bediening en het gebrulk van de apparatuur volledig duidelijk is. Ais achteraf bij
controles blijkt, dat vaker verkeerde instellingen of handelingen hebben plaatsgevonden dan wordt
de arts of specialist ingeschakeld of wordt de apparatuur aangepast, zodat verkeerd instellen onmo
gelijk wordt.
Het aantal ondersteunende bezoeken door medewerkers van SIVA wordt bepaald door de hoeveel
heid zuurstof per tijdseenheid dat een patient gebruikt en de totale zuurstofhoeveelheid, die een
patient thuis in flessen in voorraad heeft, zodat de ondersteuning noch zuiver protocollair, noch zui
ver vraaggericht genoemd kan worden.

Nieuwe technologieen
Voor uitbrelding naar nieuwe technologleen zou een bedrl]f moeten streven naar behoud van de
afzet van het produktenpakket dat reeds gevoerd wordt en moet men de ogen open houden voor
andere produkten en markten. Zo zal men moeten weten wie er al op de markt aanwezig Is op het
gebied waarin men nieuwe activiteiten wil gaan ontplooien. SIVA heeft op deze manier nu ook hoor
apparaten in zijn pakket opgenomen. Doordat men deze in grotere series inkoopt, kan men tegen
lagere prijzen leveren, zodat de financiering vanuit het ziekenfonds nlet zo'n groot probleem meer
vormt.

Correspondentie-adres
Dhr. R.e. Terpstra
SIVA Mediclnaal B.V.
Postbus 34
9350 AA Leek
tel. 05945-12393/17172/17178
fax 05945-17246
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Thuiszorgtechnologie-memo 13: samenvatting van de gedachtenwisseling van drs. Broex met
Ir. Hellnen, dd. 27-11-1990 te Amsterdam, deflnltieve versle

Inleiding
Ohr. Broex is reeds geruime tljd directeur van de Stichting Thuishulp Amsterdam (STA), een gesubsi
dleerde organisatie, die momenteel in een fusieproces verkeert met collega-instellingen onder invloed
van het streven van de overheid naar integratie van kruiswerk en gezinsverzorging. (Het streven Iigt
daarbij te komen tot 60 a 70 instellingen a 340 tot 400.000 inwoners in Nederland; de gezinszorg en
het krulswerk verlenen voer 90 % diensten aan mensen boven de 65 jaar.)
De STA is werkzaam binnen het veld van de gezinsverzorging, en verrlcht vooruitstrevend werk door
innovatie in nieuwe methodes van werken en het introduceren van tot nog toe nieuwe materialen en
produkten ter ondersteuning van de diensten. Hlerbij werdt geput uit de produktvoerziening vanuit
de Stichting Oienstverlening Thuiswonenden (SOT), een niet gesubsidieerde organisatie waar dhr.
Broex voorzitter van is. Speciaal om ouderen thuis te kunnen laten blijven wonen levert deze stich
ting tegen kostprijs dezelfde diensten als de STA en heeft verder de mogelijkheid om speciale
diensten uit te voeren, zoals (bijvoorbeeld) het opruimen van bibliotheken, loodgieterswerk, medische
diensten, ondersteuning bij uitvaarten, etc. De SOT heeft naast eigen personeel contracten met
gespecialiseerde particuliere bedrijven.

Invalshoeken voor activiteiten in verzorging
De innovaties zijn tot stand gekomen vanuit meerdere invalshoeken.
Allereerst is er die van het niet-dagelijkse huishoudelijk werk. Oit is niet zoals het geval is met het
dagelijks huishoudelljk werk te combineren met verpleging en verzorging. Om de werkzaamheden te
rationaliseren en te systematiseren is gekozen voor de levering van standaardschoonmaakpakketten,
zodat de gezinsverzorgers altijd kunnen terugvallen op het gebruik van hetzelfde goede materiaal bij
de uitvoering van het werk. De pakketten bestaan onder andere uit verbruiksmaterialen, zoals
schoonmaakmiddelen, maar ook gebruiksmaterialen, van emmers en dweilen tot afwaskwasten toe.
Bij de keuze van de samenstelling van de pakketten is gelet op milieuvriendelijkheid en gebruikers
vriendelijkheid (onder andere door het gebruik van kleuren en pictogrammen). Het effect van de
verstrekking van de standaardpakketten is zelfs zodanig, dat de clienten uit zichzelf weer meer zelf
het schoonmaken van bepaalde zaken in huis ter hand nemen.
Tegelijkertijd is met het oog op efficiency, kwaliteitsverhoging en professionalisering huishoudelijk
werk op maat mogelijk gemaakt. De klant kan zelf de frequentie bepalen waarmee schoonmaak- en
onderhoUdshandelingen worden uitgevoerd en welke handellngen hoe en wanneer dlenen te worden
uitgevoerd. Ais indlcatie voer subsidieverstrekking gelden landelijke richtlljnen. Registratie van werk
zaamheden vindt plaats op zogenaamde takenkaarten, terwijl de uitvoering van de werkzaamheden
wordt geregistreerd op zogenaamde werkrapporten, die na afloop van de arbeid voor akkoord
ondertekend dienen te worden ter bewaking van de kwaliteit. Een beschrijving van "Huishoudelijk
werk op maat" is in rapportvorm beschikbaar gesteld.

Een tweede invalshoek is die van het doen van de benodigde huishoudelijke inkopen. De ST maakt
daarbij gebrulk van de SOT die op zijn beurt gebruik maakt van de diensten van "James Telesuper".
Oeze firma levert produkten van Albert Heijn aan huis in het westen van het land. De bestellingen
worden door de SOT bij James in Heemstede afgehaald en aan huis bezorgd.

Ten derde is er de maaltijdzorg. In tegenstelling tot de traditionele maaltijdzorg van boodschappen
halen-koken-eten-afwas wordt door de STA gewerkt met diepvriezers, een voorraad diepvriesmaal
tijden en een magnetron. De apparatuur wordt door de SOT geleverd. Speciale eisen worden gesteld
aan de magnetrons; deze dienen zo eenvoudig mogelijk te zijn uitgevoerd. Het succes met de ge
bruikte Philips magnetrons is zo groot, dat de vaak oudere klanten zeer enthousiast zijn over de
hoogwaardige technologie van magnetrons. Ellll maal in de twee weken wordt er een nieuwe voor
raad maaltijden geleverd door de boodschappendienst. Oat een grote tijdwinst geboekt wordt
spreekt voor zich.
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Afslultend kan het succes van de wasverzorglng genoemd worden. Ook hier wordt weer gebruik
gemaakt van speciale gebrulkersvrlendelijke apparatuur in de vorm van Miele wasmachines en
condensdrogers. die op huurbasls verstrekt worden. Vooral bij clienten met een incontinentle-pro
bleem is de beschikbaarheid van goede wasapparatuur een grote vooruitgang in efficiency. arbeids
bestedlng en dergelijke.

Intermezzo
De hlerboven beschreven vormen van thuiszorgtechnologie zijn plaatsbaar in de categorie 3 (Instru
menteerbare handellngen) In het schema van thulszorgtechnologie uit de kaderstelling
(BMGTjmhjmhj90.617). Er kan in dlt verband gesproken worden van horlzontale substitutie: het In
de elgen werksoort lnzetten van technologie met als doel besparlng op arbeid en mogelijkheid tot
uitbreidlng van capacitelt. Tot nu toe betreft het werkveld voornamelijk verzorging en ondersteuning
van nlet-medlsche diensten (care).
Dhr. Broex Is van menlng dat hler nog niet is gezocht naar een systematische rationalisatie. Ook op
het minlsterie van WVC zou men dergelijke werkwijzen willen stimuleren. Hiermee zouden namelijk
het tekort aan personeel en het verlies aan potentieel door het uitvoeren van laaggekwalificeerd werk
kunnen worden verminderd. Cure en care zou hier niet geschelden moaten worden.
In de magazijnen van Kruisvereniglngen worden veel materialen niet gebruikt. Dhr. Broex zou de
klant Iiever zelf een bUdget willen geven en laten kiezen welke diensten en produkten deze wi!
gebruiken. Subsidiering van produkten binnen pakketten werkt oneerlljke concurrentie in de hand.
Over de opzet van de thulszorgwinkels is hij sceptlsch: in zijn ogen komen er te veel.

Medlsche apparatuur
Aan de andere kant Is er ook verticale substitutie: plaatsing van intramurale apparatuur in de thuissi
tuatie. Deze vorm van substitutie speelt zlch In belangrijke mate af in de categorleen 1 en 2 van het
schema van genoernde kaderstelllng. Voor deze categorleen, in de "cure", heeft dhr. Broex steeds
meer belangstelling.
De belangstelling voor de medische apparatuur blijkt onder andere uit zijn onlangs ondernomen reis
naar de Verenigde Staten, waar dhr. Broex tal van nieuwe produkten en ideeen heeft verzameld.
Zoals eerder gesteld Is medische apparatuur en dienstverlenlng een onderdeel van de SDT (dhr.
Broex heeft er bijvoorbeeld ook part-time medici in dienst). Dhr. Broex acht de advisering en onder
steuning door medisch specialisten bij thuisgebruik van apparatuur onmisbaar. Het gebruik van de
reeds aanwezlge apparatuur gaat altijd in opdracht van huisartsen of specialisten.
Omdat zowel de SOT als het Buro BMGT op zoek is naar mogelijkheden voor nleuwe technologische
toepassingen heeft een uitwisseling plaatsgevonden van ervaringen op dit gebled.

Allereerst zljn er de meest recente ontwikkelingen In de dlagnostiek.
Dhr. Broex Is niet bekend met de exacte stand van zaken rond het thulsgebrulk van rontgen-appara
tuur. Wei weet hi], dat er een ontwikkelapparaat voor rontgenfoto's is voor thulsgebruik. zodat er in
deze richting wellicht meer mogelijk is.
Hij ziet perspectief in het thuis opnemen van cardiogrammen, zodat ambulancevervoer en polikllniek
hier niet meer nodig zijn.

Op het gebied van therapieen weet dhr. Broex onder andere te vertellen, dat een idee, dat bij het
Buro BMGT is opgekomen, namelijk het gebruik van het fitness-centrum door een fysiotherapeut.
reeds bestaat in Breukelen (naam niet bekend).
In de zuurstotvoorziening thuis werkt dhr. Broex samen met Hoek Loos, dat 60 % ofwel 6000 men
sen in de Nederlandse "markt" bedient. Dit bedrijf wi! overigens zijn activlteiten in de thuiszorg gaan
uitbreiden.
Verder is dhr. Broex zeer belangstellend voor Iichttherapieen, zoals voor psoriasys-patienten (PUVA
kasten, onder andere van Appollo, VS).
Tegen winterdepressies bestaat er ook een speciale Iichttherapie. Expert op dat gebied. de biolo
gische psychologie, is dhr. Meesters van het Academisch Ziekenhuis Groningen, tel. 050-613150.
In de VS heeft dhr. Broex ook kennlsgemaakt met de draagbare "Home Blli Light", waarmee zoge
naamde geelzuchtbaby's thuis behandeld kunnen worden. Voor zover bekend Is er geen producent
of leverancier van dergelijke systemen in Europa.
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Om een santal medlsche technologle~n thuls toe te passen bereldt dhr. Broex een subsidie-aanvraag
voor WVC voor om een pilot-experiment te starten In de regia Haarlem-Amsterdam-'t Gooi.Hlj is
hiervoor nog op loek naar samenwerklngsverbanden op het gebled van begelelding en (weten
schappelljke) verantwoording.

Correspondentie-adres:
Dhr.drs. W.J.J. Broex
Stichting Dienstverlening Thuiswonenden
Haarlemmerstraat 29
1058 IN Amsterdam
tel. 020-6691309
fax 020-177323
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Thuiszorgtechnologle-memo 14: samenvattlng van de gedachtenwlsseling van dr. Miltenburg met
ir. Heijnen, dd. 28-11-1990 te Nljmegen, deflnitleve versie

Inleiding
Dhr. Miltenburg is werkzaam voor het Instituut voor Toegepast Sociaal-Wetenschappeiijk Onderzoek
(ITS) te Nijmegen, een universitair onderzoeksbureau, dat contractresearch verricht onder andere
voor de overheid en koepelorganisatles. E€ln van de acht onderzoeksgroepen is de groep Welzijn en
Volksgezondheid waar onder meer onderzoek naar innovatles in de gezondheidszorg plaats vindt.

Projecten
In het project Intensleve Thuiszorg is In drie ziekenfondsregio's (Amsterdam, West-BrabantjZeeuws
Vlaanderen en Groningen) geexperimenteerd met het vergoeden van intensieve thuiszorg las alter
natief voor het vergoeden van intramurale zorg. Het project boed ook de mogeiijkheid hUlpmiddelen
te vergoeden, die via andere kanalen nlet (meer) verkrijgbaar waren. Het ITS heeft dit experiment
voor de Ziekenfondsraad geevalueerd. Voor de eindevaluatle is een database tot stand gekomen
waarin per patient onder andere informatie over reeds aanwezige en in het experiment verstrekte
hulpmlddelen is opgenomen. In de evaluatie wordt niet van aile ingevoerde gegevens gebruik ge
maakt. Met behulp van de database zouden meer specifieke vragen over het gebruik van
hulpmiddelen voor het Buro BMGT kunnen worden beantwoord. De passages uit de eindrapportage
van het ITS over het gebrulk van hulpmlddelen zijn beschikbaar gesteld op voorwaarde dat gebruik
aileen geschledt na toestemming en bronvermelding.
Een ander project van het ITS is het project substitutie in de ouderenzorg voor het Ministerie van
WVG. Het ITS coordineert het onderzoek naar 6 demonstratieprojecten waarin gebrulk wordt ge
maakt van thuiszorg of een verzorgingstehuis in plaats van een verpleegtehuis. Hoewel verschlllend
van karakter, hebben de projecten gemeen, dat ze gericht zijn op substitutie van intramurale zorg
naar de thuiszorg. Van dit project is er een rapport 100nderzoek demonstratieproJecten oUderenzorglO

•

Dhr. Miltenburg meldt verder, dat het ITS deelneemt aan het onderzoeksproject van de MTD-TNO en
met name een rol zal spelen bij de evaluatie van deelprojecten.

Technologie in de thuiszorg
Met betrekking tot de technologiecategorieen 2 en 3 uit de kaderstelling wordt opgemerkt, dat ver
pleging en verzorging inderdaad In veel gevallen een bijkomend verschijnsel Is bij behandeiing in het
zlekenhuis. De door de patienten benodigde zorg wordt daarbij in het ziekenhuis vaak overschat,
maar het komt ook vaak voor, dat er toch niet genoeg medische en verzorgende ondersteuning thuis
kan worden geboden. De indruk bestaat, dat toepasslng van technologle In de thulszorg niet zo zeer
op technologlsche belemmeringen stuit, maar meer op organisatorische. Een beter overzicht van het
aanbod van hulpmiddelen, opleiding en efficientere inzet van hulpmiddelen zijn trefwoorden bij de
derde categorie.
De mogelljkheden van communicatle-apparatuur worden volgens dhr. Miltenburg te summler benut.
Behoefte-analyse op basis van het WijkAdministratieSysteem (WAS) van de kruisverenlglngen ziet hij
niet zo zltten, omdat dat meer gericht is op de prestaties van de professional (tijdsbesteding op het
consultatiebureau/bij mensen thuis/werkoverleg) en is niet speclfiek genoeg. Ook verwacht hij, dat
patientenverenigingen weinig informatie kunnen leveren over gewenste technologie thuis.
Onderzoek aan de hand van systematische beschrijvingen van cases, met een beoordeling door
experts van mogelijkheden om de zorg te verbeteren door inzet en betere keuze van hulpmiddelen,
is wellicht beter.

Correspondentie-adres
Dhr.drs. T. Miltenburg
Instltuut voor Toegepast Soclaal-Wetenschappelijk Onderzoek (ITS)
Toernooiveld 5
Nijmegen
tel. 080-653500
fax 080-653599
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Thulszorgtechnologie-memo 15: samenvanlng van de gedachtenwlssellng van drs. Hermans met
Ir. Heijnen, dd. 03-12-1990 te Slnard, deflnltleve versie

Het project Integraal Regionaal
Drs. Hermans is secretaris-projectleider van dit zorgvernieuwingsproject in de Westelljke Mijnstreek,
dat door het Mlnisterie van WVC wordt gesubsidieerd. Hierin wordt een oplossing gezocht voor het
zogenaamde verkeerde-plaats-problematiek, die zlch voordoet waar patienten medisch-specialistisch
uitbehandeld zijn, maar niet kunnen doorstromen naar andere zorgvoorzieningen. Op de lange ter
mijn vormt verbeterlng van de doorstromlng in de keten ziekenhuis-verpleeghuis-verzorgingshuis
thuis het hoofddoel van het experiment. Op kortere termljn gaat het om het creeren van mogelijk
heden voor thuiszorg, omdat over het algemeen de thuissituatle aangemerkt wordt als de juiste
plaats voor de genoemde groep patienten. De problematiek concentreert zich voornamelijk rond de
speclalismen neurologle (CVA-patienten), Interne geneeskunde, orthopaedie en geriatrie.

Deelprojecten
Het deelproject rond CVA-patlenten is operationeel, maar loopt iets achter. omdat de eerste gevallen
van naar huis gestuurde patienten te zwaar bleken te zi]n. Ais het beter gaat lopen verwacht men
rond april de eerste resultaten.
Op het gebled van de orthopaedie wil men in eerste instantie de verblijftijd in het ziekenhuis voor
heupoperaties van 16 naar 9 dagen terugbrengen. hetgeen op ]aarbasis 1000 ligdagen scheelt (capa
citeit Maaslandzlekenhuis Slnard-Geleen: ruim 900 bedden). Voor deze groep patienten is een tech
nologische ondersteunlng waarschijnlijk onontbeerlijk. Nagegaan zal moeten worden waaruit deze
ondersteuning op het ogenblik in het ziekenhuis nu uit bestaat. Men denkt later uit te breiden naar
totale knie-operaties en dijbeenfracturen.
De interesse in de geriatrie komt voort uit het feit, dat men op het Maaslandziekenhuis, een van de
slechts vl]f zlekenhulzen in Nederland met een aparte G.A.A.Z.-afdeling (Geriatrische Afdeling Alge
meen Ziekenhuis), veel patienten ziet binnenkomen, die vervolgens in afwachting van plaatsing in
een verzorgingstehuis of na een crisisopname bijna niet meer wegkomen. Om de wachnijd thuis
door te brengen zullen echter veel aanpassingen nodig zijn (structuur/kleuren/pictogrammen/?).

Ingangen
In een persoonlijke visie waarschuwt dhr. Hermans ervoor de menselijke maat niet te vergeten. Intra
murale technieken zijn vaak te moeilijk en afschrikwekkend om op korte termi]n thuis toe te passen.
Tot slot heeft dhr. Hermans de volgende adressen gegeven waar mogeli]k nleuwe informatle te ver
krijgen is:
- Landelijk Bureau Coordinatie 1e/2e lijn (LBC) (mevr. Vera Wittenberg)

Grote Spui 13
Amersfoort
tel. 033-726811

- Stichting Gezondheidszorg Almere (mr. S. Bless)
Postbus 10005
1301 AA Almere
tel. 03240-30036

Een mogelijk nunige publikatie is "Innovatie in de Nederlandse Gezondheidszorg. jaarboek '89/'90".
VUGA, in opdracht van WVC, ISBN 90-5250-052-5.

Correspondentie-adres
Dhr.drs. E. Hermans
Aigemeen Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek
Heinseweg 25 A
6131 BR Sinard
tel. 046-517219
geen fax
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Heijnen, M., januari 1991
BMGT/mh/mh/91.018

Thuiszorgtechnologie-memo 16: samenvatting van de gedachtenwissellng van drs. van Keulen met
ir. Heijnen, dd. 03-12-1990 te Brunssum, definitieve versie

Inleiding
Drs. van Keulen is psycholoog/gezondheidswetenschapper (beleid en beheer) en verbonden aan de
Stichting Samenwerkingsverband van eerste en tweede lijn voor Regionale Gezondheidszorg
(SAREZO). Het SAREZO-project wordt als geheel 5 jaar gesubsidieerd door het Ministerie van wve,
de Provincie (ontwikkellngsfonds) en de gemeente Brunssum. Langs gestage weg probeert men in
een zevental met thuiszorg verwante deelprojecten de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn
te verbeteren. Dit gebeurt met medewerking van ziekenhuis, specialisten van ditzelfde ziekenhuis,
huisartsen, wijkverpleging en ziekenfonds. In de meeste projecten wordt een protocol ontwikkeld,
getoetst en verbeterd. In de projecten is geen vooraanstaande rol ingeruimd voor technologieen,
maar bestaande technologieen worden waar nOOlg wei ingezet, met name bij het project intensieve
thuiszorg.

De deelprojeeten
In het liesbreukproject, het eerste deelproject, wordt de patient de mogelijkheid geboden na

operatie en dagverpleging nog dezelfde dag weer naar huis te gaan, waarna huisarts en wijkver
pleegkundige het "overnemen".

Voor patienten met Diabetes Mellitus type II, ouderdomsdiabetes, wordt vanaf 1990 geprobeerd
de controles bij de internist te vervangen door controle bij de huisarts, die samenwerkt met een
dietist, en in voorkomende gevallen met de wijkverpleging en een gespecialiseerde verpleegkundige.

Voor stoma-patienten is een verpleegplan opgesteld, dat in ziekenhuizen, zowel als in de eerste
lijn te gebruiken is en is er een spreekuur in het leven geroepen, bemand door een ziekenhuisver
pleegkundige en een verpleegkundige van het Groene Kruis.

Een in Amsterdam ontwikkeld protocol dient als basis voor een proef met het bij de huisarts of in
het wijkgebouw behandelen van minder gecompliceerde gevallen van open benen. Dit betekent een
ontlasting van de polikliniek en de dermatoloog, die geen poliverpleegkundige meer kon krijgen voor
het verbinden van patienten. Gedacht wordt hier misschien het aandachtsveld te verruimen en bij
voorbeeld de problematiek van de sterk elastische kousen erbij te betrekken. Dhr. van Keulen zou
daarom graag contact hebben met dhr. Remmers van de Technische Werkwinkel Gezondheidszorg
van de Technische Universiteit Eindhoven, die kort geleden een studie heeft afgerond op het gebied
van deze prOOukten.

Een toekomstig project is een project voor cara-patlenten, waar op het ogenblik
afstemmingsrelaties worden gezocht.

Voor dementerende mensen wordt met een preventief zorgmodel en registratie getracht de vol
gende doelen te bereiken:
- een referentie voor aile betroken hulpverleners;
- eerdere vroegtijdige signalering;
- eerdere en betere ondersteuning van de mantelzorg.
Plaatsing in een verpleeghuis kan hierdoor uitgesteld of voorkomen te worden.

Het belangrijkste SAREZO-project is het project intensieve thuiszorg, dat als verlenging gezien
kan worden van het gelijknamige proefproject van de Ziekenfondsraad (ZFR). De ZFR vergoedt hier
de extra inspanningen van de eerste lijn ten behoeve van ziekenfondspatienten. Het project is aange
meld als een van de elf landelijke zorgvernieuwingsprojecten bij het Ministerie van wve en wordt
als zodanig geevalueerd door mevr. Mur van de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht. Participanten
zijn het Gregorius Ziekenhuis, het Groene Kruis, de Gezinsverzorging en de Regionale Huisartsen
Vereniging. Belangrijk is het gebruik van epidurale pijnbestrijding en toediening van cytostatica, waa
rvoor afzonderlijke protocollen voor de wijkverplegillg ontwikkeld zijn. In een ter beschikking gesteld
evaluatieverslag is een overzicht opgenomen met onder andere aangeschafte materiele voorzie
ningen.
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Begin 1991 gaat het volgende deelproJect van start: de vrljwllllgersorganisatie. Via een aangetrok
ken halftime coOrdinator worden gespeclallseerde vrlJwlllIgers geworven, opgeleld en Ingezet als hulp
aan verzorgers van zieken of gehandlcapten. Hierbij wordt de werkwljze van Crossroads gevolgd,
welke dlt experiment subsidie gaf en begeleiding biedt.

Ingangen
In een overhandlgd exemplaar van "SAREZO-nleuws", mel 1990, Is ruimte opgenomen voor de op
sommlng van partlclpanten in de diverse projecten. In het onderhoud zijn als meest interessante
namen genoemd:
- Mevr. Wilma Thijssen (Groene Kruls coordinator)

tel. 045-259090/270276 (rechtstreeks)
- Mevr. Joke Tervoort (coordinator thuiszorg vanuit ziekenhuis)

tel. 045-279528
- Dhr. Lei Bressers (epidurale pijnbestrijding, incl. apparatuur)

tel. 045-279450

Correspondentle-adres
Dhr.drs. A.G.M. van Keulen
SAREZO
Postbus 255
6440 AG Brunssum
tel. 045-279569
fax 045-279502 (via ziekenhuis)
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDS-rECHNOLOGIE
Heijnen, M., januari 1991,
BMGT/mh/mh/91.029

Thuiszorgtechnologie-memo 17: antekeningen naar aanleiding van de CEST-Conference, London
Heathrow, dd. 6/7 december 1990

Inlelding
Op 6 en 7 december 1990 werd door het Center for Exploitation of Science and Technology (CEST)
een conferentie georganlseerd op London Heathrow, met als tltel"Home care, the health care market
opportunity for the 1990's". Hoewel Internationaal opgezet, was een groot deel van de deelnemeers
en de lezingen natlonaal georlenteerd.
De conferentie bestond uit een zestal plenalre sessles van lezingen. MogelijkhOOen tot het leggen
van informele contacten waren mOOe in verband met de korte duur van de conferentie In mindere
mate aanwezig.
Door de grote vertraging in verband met mist heeft de opsteller van dit memo de eerste twee sessies
niet kunnen bijwonen.
De inkadering van thuiszorgtechnologle blijkt in Engeland reeds ver gevorderd; de exploitatie is op
enkele uitzonderingen na nog niet vergevorderd.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de meest markante uitspraken en lezingen die tijdens de
conferentie naar voor werden gebracht.

Sir John Fairclough, Engeland
- In figuur 1 wordt een vergelijking van de vergrijzing van de bevolking van Groot-Brittannie, de

Verenlgde Staten en Japan gegeven.
Kansrijk geachte gebiOOen: patientenbewaking op afstand, het thuis opnemen van data, monito
ring van risico-patienten, mOOische instrumentatie thuis. transfusie systemen, voeding, ademha
Iingstherapie, dialyse, ADL-hulpmiddelen, verbeterde continentiezorg, aktieve wondbekleding,
robotica ten behoeve van mobUiteit.
De ervaring van de Amerikaanse markt (250 mUjoen mensen) en Japan (125 miljoen) zal worden
gefocusseerd op de Europese (350 mUjoen).
Situatie in Europa:
- Gezondheidszorgsystemen zeer verschillend in Europa.
- Waarschijnlijk personeelstekort in veel zorgsectoren.
- Onontwikkelde trans-Europese activiteiten door verstrekkers.
- Belangrijke verschillen in industriele sterkte op de gebieden farmacie, dosposables en me-

dische uitrustlng.
Benuttlng van mogelijkhOOen verelst:
- GOOetailleerd assessment van nationale markt trends, en gedrag van consumenten en artsen.
- Actieve samenwerking met innovatieve zorginstellingen.
- Strategie voor ontwikkeling of verkrijgen van relevante technologie.
- Financiele input.
Waarom focussering op thuiszorg?
- Vergrijzing + tekort aan professionals maken informele zorg steeds belangrijker.
- Geheel nieuwe markt voor nieuwe produkten en diensten dient zich aan.
- Technische veranderingen scheppen mogelijkheden voor meer thuiszorg.
- Decentralisatie is algemene strategie voor kostenbeheersing in zorgverlening.
- Strategieen voor identificatie en benutting van relevante technologie moet worden ontwikkeld.
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Figuur 1. De vergrijzing in de VS, Japan en Groot Brittannie.

J. Pattison, Engeland
Nu aanwezige telecommunicatie-services: alarmering, tele-monitoring, databases.
In de (nabije) toekomst: video-monitoring en beeldverwerking.

Dr. Anthony C. Warren, Verenigde Staten
Een van de drijvende krachten achter thuiszorg in de V.S. is het hoge percentage "hotelkosten" in
ziekenhuizen: 30 %.

- Stellingen:
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- Servlceverlenlng Is nlet technologiegedreven.
- Technologie moet "partner" zijn met zorgverleners.
- Specialistische benaderingen zijn meer succesvol dan brede benaderingen.
- Speciale gebieden, die misschien rijp zijn voor technologie:

- Teruggekoppelde, op afstand programmeerbare medicijntoedieningssystemen.
- Expert-software voor on-line ondersteuning bij diagnostiek.
- Draagbare monitoring van vitale functies met communicatiemogelijkheden.

Dr. George Venters, Schotland
- De thuissituatie wordt geprefereerd zolang men niet zo ernstig ziek is, dat aileen al het ontvangen

van goede zorg als belangrijk wordt ervaren.
Voorziening van thuiszorg vereist een geschikte thuissituatie (niet zo zeer technologie) en onder
steuning van patient en zorgverlener (technologische mogelijkheden).
De telefooninfrastructuur is onontbeerlijk gebleken voor de ontwikkeling van telemedlcatie (diag
nostlek en monitoring). Beschlkbare technologleen, die gecomblneerd kunnen worden met tele
matica-toepassingen zijn bijvoorbeeld prenatale monitoring, alarm-monitoring voor zuigelingen,
ECG, EEG, bloeddruk, elektronische stethoscoop.
Een andere technologie en markt betreft die voor gezonde mensen met een eventueel verhoogde
kans op ziekte: zelfmonitoring.
Speciaal als men er vanuit de eigen omgeving mee te maken krijgt staan (interactieve) informatie
en educatlesystemen zeer in de belangstelling.
Hoewel de drijfveren om te komen tot ontwikkeling van thuiszorg en thuiszorgtechnologie evident
zijn (kwaliteit en kostenbeheersing), komt de ontwikkeling van speciale thuiszorgprodukten niet
systematisch van de grond. Deze systematiek zou onder andere moeten inhouden:
- Analyse van de behoefte.
- Specificatie van de hulpmiddelenjsystemen om in deze behoeften te voorzien.
- Fasering in prototype-, praktijk- en herontwerp-fase.
- De benutting van de markt.
Conferenties aileen zijn niet genoeg; er zou een instituut moeten komen voor onderzoek in de
preproduktiefase en ontwikkeling van produkten als platform voor het ordelijk en continu ontwik
kelen van toe te passen technologie in de thuiszorg.

Ms. Virginia Bottomley, MP, Minister of Health, Groot-Brittannie
- Net als bijvoorbeeld speelvoorzieningen voor kinderen in openbare gebouwen zouden er ook

speciale services voor ouderen moeten komen.

Prof. S. Kaihara, Japan
- Trend en achtergrond in Japan:

- Cure en care door velen nog als twee verschillende items beschouwd.
- CVA- en ademhalingspatienten belangrijkste groep voor thuiszorg.
- Drijfveren zijn de wens van patienten, de kosten van intramurale zorg, de enorme vergrijzing

(figuur 1), de vooruitgang in medische en informatietechnologie (tele-medicine), de wetgeving,
die medische zorg ook thuis zal toestaan.

Stand van zaken en problemen in Japan:
- Slechts weinig professionals in thuiszorg.
- Classificatie materialen: behandeling, diagnostiek, ADL, medische materialen.
- Helft van apparatuur gekocht en eenderde gehuurd van intramurale instellingen.
- Er is een probleem met onderhoud in dunbevolkte streken.
- Problemen met de apparatuur zelf zijn de grootte en de beschikbaarheid van een stabiele

elektrische stroom. Gebruikersvriendelijkheid of handleidingen (software) krijgen (nog) geen
aandacht in verband met hardwareproblemen.

Communicatietechnologie:
- Dit is de meest gewilde techn%gie volgens medici, speciaal beeldtransmissie.
- In een experiment is getracht ECG, ademhaling, Iichaamsbewegingen, temperatuur en bloed-

druk van thuis naar een hospitaal te zenden, maar in verband met ongemak voor de patienten
wordt nu aileen het ECG gemonitord. De opnemer zendt naar een terminal in huis, die met
enige dataprocessing artefacten en echte abnormaliteiten onderscheidt. Dit laatste is nog niet
100 % uitgewerkt.
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- Problemen met beeldtransmissle zijn de omvang van de apparatuur en de te lage beeldkwali
teit om goade diagnose mogelljk te maken. Uiteindelijk voordeel is een betere tiJdsbestedlng
van de arts en verhoglng van de frequentle van visites.

- Er wordt ook gewerkt aan een IC-kaart, waarop signalen van vitale functles thuis worden opge
slagen, en weer gelezen In de artsenpraktijk. Het stellen van een diagnose is met het systeem,
dat In april 1991 op de markt komt, nlet mogelijk.

Dr. J. Savin, Engeland
- CEST-invalshoeken:

- Marktvolume en winstperspectieven bepalen commerciele waarde technologie.
- Samenwerklng met rljksgezondheidszorginstellingen in Europa is vereist.
- Europa verschilt van de VS: gelimiteerde kleinhandeljgeprivatiseerde markten.

Dr. Alan Cottenden, Engeland
- Incontinentie komt even vaak voor als een gehoorstoornis en is een symptoom van meerdere

functiestoornissen van het Iichaam. De aandacht voor incontinentie wordt gerechtvaardigd door
het grote potentieel voor de detailhandel en door het feit, dat incontinentie vaak de laatste, directe
aanleiding vormt voor institutionallsering van de patienten.
Eisen aan absorberende produkten: nat comfort, normaliteit, laag lekkingspercentage, milieuvrien
delijkheid.
Trends in technologie zijn het gebrulk van super absorberend polymeer, dunnere produkten. snel
lere produktie, produktprestatie-standaarden (opgezet door samenwerking van 29 centra in 13
landen).
Commerciele trends zijn milieuvriendelijkheid, hergebruik, totale service, samenwerking en globali
satie. Voor de markt zijn verder informatievoorziening en het afbreken van het taboe belangrijk.

Dr. Patrick Finlay, Engeland
- Bij de technologische spin-off op het gebled van robotica is succes uitgebleven.

In het streven naar een lage prijs voor hulpmiddelen zijn specifieke, maar beperkte "robots" tot
ontwikkellng gekomen, zoals bladomslagapparatuur.
Onderzoek in de VS heeft aangetoond, dat de prijs, die men wil betalen gerelateerd is aan de
geboden tijd van onafhankelijkheid, die het hUlpmiddel bledt.
Duurdere hulpmiddelen kunnen toch kosteneffectief werken als door de lange periode van onaf
hankelijkheid bijvoorbeeld een dienstploeg kan vervallen of als de rest van het gezln gewoon uit
huis kan gaan werken.
Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit zijn sensorgeleide rolstoelen en de zelfstu
rende, stembediende patiententilrobot, die personen kan opnemen en neerzenen in bed, bad,
stoel, etc.
Werkstation-georlenteerde, en rolstoel-georienteerde robots worden binnen 3 jaar op de markt
verwacht; meer autonome, mobiele robots in 5 tot 8 jaar.

Dr. Robin Platts, Engeland
- Apparatuur ter ondersteuning van ADL-handelingen kan worden verdeeld in vier categorieen:

communicatie, omgevingscontrole, mobiliteit en manipulatie. Pas zeer recent is er in de bediening
van apparatuur uit verschillende categorieen een link gelegd, door met een bediening te kunnen
communiceren, de rolstoel te besturen, een eventueel aanwezige robot te bedienen en de omge
ving te bedienen. Voorbeelden van bedieningen zijn joystick, kinschakelaars, tongschakelaars, etc.

George Leeson, Denemarken
- In Denemarken zijn goede ervaringen opgedaan met gemeenschappelijke huisvesting, met indivi

duele zorgverlening op verzoek. De zelfredzaamheid wordt bevorderd en het gevoel van gelijk
waardigheid gehandhaafd, terwijl overgang naar een verzorgingstehuis wordt beperkt tot een
minimum. Er wordt aangepast gebouwd voor rolstoeltoegankelijkheid. In nieuwbouwprojecten
wordt bijna altijd plaats ingeruimd vaar een gemeentelijk gezondheidscentrum en een keuken,
faciliteiten waar ook ouderen elders in de gemeente tegen betaling gebruik van kunnen maken.
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Malcolm Carlllle, Engeland
- Dhr. Carlisle werkt aan een certlflcatlesysteem voor medisch-technische produkten. Hlj hanteert

voor de kadrering van medische technologiesn een indeling, die grote overeenkomsten vertoont
met de Inkadering volgens BMGT, zolas uit figuur 2 blijkt. Hij onderscheidt zogenaamde "Iow-,
medlum- en high-risk" medische apparatuur ("class \, II en III"), in een driehoek met een brede
basis. Een gelljkvormlge, maar omgekeerde driehoek geeft de "complexity of control" aan. Voor
de k1assen afzonderlljk werden voorbeelden van regelgevlng voor certificatie gegeven.

Produkt Bedienlng

Complexe produkten III

\I

Simpele bediening

Flguur 2. Inde/lng medisch-techn/sche produkten volgens Carlisle.

Tina Stevens, Engeland
- De NHS (National Health Service; heeft overeenkomsten met de GMD) gaat voor de samenstelling

van haar pakket uit van de volgende prioriteltsstelling: prijs, velligheld, functloneren, en als laatste
het ontwerp. Omdat het pakket In de ogen van de Keep Able Foundation niet voldoet aan de
wensen van gebruikers, wordt door deze organlsatie een keten winkels opgezet, speciaal bedoeld
voor ouderen en te vergelljken met de thuiszorgwinkels in Nederland, die nu van de grond
komen. Bij de consument bestaat volgens Keep Able bereidheld om meer te betalen als de pro
dukten beter aansluiten bij de behoeften.

Philip Morgan, Engeland
- De volgende nieuwe technologiesn en diensten worden als kansrijk aangemerkt:

- Een thuiskit voor cholesterol-monitoring voor onmiddellijk resultaat, in plaats van na enkere
dagen.

- De thuisdistributie van therapeutische produkten, zoals voor chemotherapie, antibiotica, thuis-
Intusle en pljnbestrljdlng.

- Speciale winkels.
In een voorbeeld wordt een bedrijf geschetst, dat aile thuiszorgtechnologie bij elkaar in huis wilde
hebben. Het produktenpakket bleek echter dermate divers te worden, dat niet meer rendabel
gewerkt kon worden. Na de inkrimping van het pakket tot aileen thuisinfusie is het bedrijt weer
geheel gezond.

Dr. R.C. Whelan, Engeland
- In Europa bestaat in de gezondheidszorg een gefragmenteerde markt in goederen en diensten,

die voortgekomen is uit nationale tradities.
Transnationale samenwerking is gewenst.
Samenwerking en harmonisatie van standaarden is belangrijk voor de ontwikkellng van "tele
medicine".
Op het gebied van ADL-hulpmiddelen is veel beschikbare technologie nog niet benut en is een
nieuwe benadering voor ontwikkellng en marketing nodig ("superstore approach", samenwerking
consumenten, handel en producenten in de ontwikkeling en opstellen van standaarden).
Ontwikkellng van thuiszorg vereist samenwerking en nieuwe configuraties van bedrijven.
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Heijnen, M., januari 1991
BMGT/mh/mh/91.046

Thulszorgtechnologle-memo 18: samenvatting van de gedachtenwisseling van drs. Bosma en
drs. Verhoeven met Ir. Graafmans en ir. Heijnen, dd. 11-12-1990 te Groningen, deflnltleve versle

Inleiding
De heren Bosma en Verhoeven zijn respectievelijk als directeur en als informatiedeskundige/p.r.
functlonarls werkzaam bij de Provinciale Groninger Vereniging Het Groene Kruis. Het Groene Kruis is
geen regullere kruisvereniging in de wijkverpleging, maar een organisatie, die op drie fronten
opereert, te weten:
- Innovatie in de zorg aan huis.
- Kwaliteitsverbetering, onder andere middels opleiding en informatie.
- Faciliteiten: o.a. een 24 uur bemande centrale voor alarmering en monitoring en een bemidde-

Iingspunt voor organlsatie en coordinatie van complexe zorgprocessen.
Op het gebied van innovatie in de zorg aan huis werd reeds lang geleden met verschillende experi
menten een aanvang gemaakt, maar nu werkt men met meer continu'lleit onder een parapluproject
("Thuiszorgtechnologie 2000" genaamd, voor drie jaar gesubsidieerd door het Ministerie van wve,
afdeling ouderenbeleid en verder door Stichtlng dr. Bekenkampfonds en VGNN) praktijkprojecten uit,
gerlcht op implementatie van nieuwe technologieen in de thuiszorg.

Clustering
De deelprojecten (14 op dlt moment) zlJn Ingedeeld in vier clusters: behandellng en verpleglng thuis,
telematlca en thuiszorg, wonen op maat, vormgevlng in thulszorg.
In het eerste cluster wordt gepoogd Iijnoverschrijdende zorg te ontwikkelen in samenwerking met
intramurale instellingen voor patianten, die voldoende zelfredzaam zijn om thuis te verblijven. Hier
binnen kunnen projecten worden genoemd als:

- patient gericht
- technologie gericht

- cystic fibrosis patianten
- infuustherapie
- antibiotica (cf-patienten)
- chemotherapie
- pijnbestrijding

- enterale voeding
- vloeibare zuurstof

Er is een lorgbemiddellngspunt ingesteld om in complexe sltuatles hulpverlening, inzet van appara
tuur, etc. te kunnen begeleiden of coordineren.
Op het gebied van de telematica en thuiszorg heeft men een communicatiecentrale voor bewaking
en diagnose op afstand operationeel met daaraan gekoppeld een alarmeringssysteem. De centrale is
continu bereikbaar. De communicatie-apparatuur voor thuis en de centrale is reeds ontwikkeld; aan
de diagnostische apparatuur wordt nog gewerkt. De centrale dient als dataprocessor en doorgifte
station naar behandelend artsen of andere professionele hUlpverleners, maar ook naar mantel
lorgers, bijvoorbeeld de buren.
De kernactiviteit van wonen op maat, het derde cluster, wordt gevormd door aanpasbaar bouwen,
technische voorzieningen en aanpassingen en dienstverlening op maat.
Men werkt aan de realisatie van demonstratieprojecten. Dhr. Heijnen zeg toe informatie toe te sturen
van Senior Tjenesten a.s., Denemarken, die daar op dit gebied actief is.
In het cluster vormgeving in thuiszorg wordt gepoogd de thuissituatie aantrekkelijker te rnaken en het
gebruik van hulpmiddelen uit te diepen door betere vormgeving in de thuissituatie.
Werkvelden zijn hier:

- inrichting en meubilair
- huisraad en apparaten

- medische apparaten en hUlpmiddelen

- onderwijsproject kunstacademie Minerva, Groningen
- onderzoek toepassingsmogelijkheden low-tech

apparatuur
- in voorbereiding
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Werken In deelprojecten
Centraal in de aanpak van het Groene Kruis staat de oplossing van problemen in de praktijk. Voor
elk deelproject wordt in een iteratief proces inhoud gegeven aan infrastructuur, materiaal, deskundig
heid en informatle om te komen tot een succesvolle implementatie van technologie naar de thuissi
tuatie.
Waar nodig kan Instructie en vaardlgheidstraining worden verzorgd met betrekking tot de te ver
richten handellngen en het gebrulk van de benodigde apparatuur. Men heeft daartoe de beschikking
over een skillslab in het gebouw van het Groene Kruis.
De deelprojecten worden niet allemaal noodzakelijkerwijs vanuit het Groene Kruis ge"initieerd. In prin
cipe kan door Instellingen uit het hele land deelgenomen worden, mits men voor het betreffende
deelproject financiele middelen beschikbaar heeft. Het Groene Kruis kan dan onder de paraplu van
projecten zorg dragen voor de ontwikkelfase, waarna de implementatie uitgevoerd wordt door de
deelprojectgroepen. Uiteindelljk moet overdracht volgen naar regullere kaders.
De vaak toebedachte mogelijkheden uit Iiteratuur om patienten thuis te behandelen blljken in praktijk
binnen het ziekenhuis vaak minder te leven. Over het algemeen hebben de patienten niet voldoende
informatie over de mogelijkheden. In de aanpak van het Groene Kruis wordt in overleg met de kliniek
en maatprotocol gemaakt voor een Iiefst niet te eenvoudige casus van een patient, die vervolgens
naar huis gaat. In een sneeuwbaleffect hoopt men dan steeds meer patienten de mogelijkheid te
kunnen bieden om naar huis te gaan. In dat stadium wordt voor het deelproject in kwestie subsidie
aangevraagd.
Door het werken onder een parapluproject kunnen ervaringen uit verschillende deelprojecten worden
uitgewisseld, zodat de efficiency steeds wordt verhoogd.

De rol van technologie
Bij de uitvoering van de deelprojecten binnen het cluster behandeling en verpleging thuis wordt in
eerste instantie de ondersteuning en infrastructuur geschikt gemaakt voor het thuis verzorgen van
patienten. In eerste instantie wordt dezelfde apparatuur gebruikt, die men in de kliniek gebruikt. De
problemen en fouten, die men op deze manier ervaart, worden in de loop van het project gebruikt
om overstap naar ander apparatuur te rechtvaardigen. Later kan dan een behoefte-jeisenpakket
worden opgesteld waar goede apparatuur in de thuissituatie aan zou moeten voldoen. Voor de uit
voering van de projecten mag technologie (de aan- of afwezigheid van geschikte appatuur) volgens
het Groene Kruis geen remmende factor vormen.
Gebruikersvriendelijkheid gericht op de niet-professionele gebruiker en een zo gering mogelijke
inbreuk op de huiskamerinrichting moeten bij het ontwerp van hulpmiddelen nadrukkelijk de aan
dacht hebben.

Het Groene Kruis heeft goede ervaringen met leveranciers waar het gaat om de gevraagde extra
service en ondersteuning, die noodzakelijk zijn voor het thuisgebruik van apparatuur.
In het kader van thuiszorgtechnologie 2000 is tevens een project factfinding thuiszorgtechnologie
opgezet. Er is een via diverse wegen toegankelijke database opgezet, waarin informatie wordt verza
meld over wie bezig is op het gebied van thuiszorgtechnologie, wat men daarin doet en welke Iitera
tuur daarover beschikbaar is. Het gaat daarbij aileen om ontwikkeling en toepassing, en niet om
aspecten als de markt, verkrijgbare merken en types, etc. Nu zijn ruim 60 activiteiten, 100 organisa
ties, 100 medewerkers en circa 200 publikaties opgenomen.
Dankzij het onderzoek "Marktaspecten Thuiszorgtechnologie" van het Centrum voor Medische Tech
niek van de TU Delft beschikt men toch over een op thuiszorg gericht bestand met informatie over
leveranciers van medische en revalidatie-apparatuur.

Visies
Waar het gaat om de invoering van thuiszorgtechnologie stelt dhr. Bosma zich onder andere op de
volgende standpunten:
- Men is het beleidsprobleem voorbij; het is nu tijd om het hoofd te bieden aan de oplossing van

het implementatieprobleem.
- In verband met de snelheid van de ontwikkelingen verdient het aanbeveling om wijkverpleeg

kundigen niet op aile gebieden bij te scholen, maar specialisaties in te voeren binnen de wijkver
pleging.
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- Er dlent voor gewaakt te worden, dat door te grote spreldlng van onderzoeken en experimenten
in thulszorg en -technologle geen werk dubbel wordt ultgevoerd.

- Informatie-uitwisseling zou gestalte kunnen krijgen door bijvoorbeeld gebruik te maken van "video
tex".

- Het hoogste rendement van de Invoering van thuiszorg kan worden verwacht op het gebled van
voorkomlng van opname. Ook een verkorting van de ligduur door vroeger ont51ag kan de toene
mende druk op zlekenhuizen verminderen.

- In het verleden had technologie een dermate grote zutgkracht, dat patienten naar het ziekenhuis
kwamen, maar met de huidige stand van zaken kan de specialist ook buiten de muren van de
kliniek werken en Is overname door de huisarts In sommige gevallen mogelijk.

- Door de ontwikkelingen in de chemle worden de mogelijkheden voor diagnostiek thuis weliswaar
enorm vergroot, maar er moet voor gewaakt worden dat de Informatle hanteerbaar blijft. Hlertoe
kan een communicatiecentrale (als filter) waarschijnlijk een sleutelrol in vervullen.

Correspondentle-adres
Dhr.drs. E. Bosma; dhr.drs. H. Verhoeven
Provinciale Groninger Vereniging Het Groene Kruis
Postbus 4050
9701 EB Groningen
tel. 050-686200
fax 050-138404
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BIOMEOISCHE EN GEZONOHEIOSTECHNOLOGIE
Graafmans, J., januari 1991
BMGT/jg/mh/91.049

Thuiszorgtechnologie-memo 19: samenvatting gedachtenwisseling van ing. Wafelman en ing. Koet
met ir. Graafmans, dd. 10-01-1991 te Pijnacker, voorlopige versie

Inleiding
De heer Wafelman is voorzitter van de Stichting Ondernemingen Medische Technologie, SOMT, de
opvolger van de Stichting Industriale Samenwerking Medische Technologie, SISMT. De SOMT stelt
zich ten doel:

een aanspreekpunt te zijn zowel voor ondernemingen als voor de overheden m.b.t. industriele
projecten/innovaties op het gebled van de medische technologie;
het ontwlkkelen van nieuwe Initiatieven voor samenwerking tussen ondernemingen, instellingen
van wetenschappelijk onderzoek en organisaties van gezondheldszorg op nader te definieren
gebleden blnnen de medlsche technologie (genoemd kunnen worden de biomechanica, de
diagnostica op het gebled van functiemeting en de thuiszorgtechnologie);
de opzet voor certificering en normalisatie van medisch technische produkten, mede van be
lang voor de komende open Europese markt.

De heer Koet is directeur van Linido B.V., en lid van de ad hoc Werkgroep Thuiszorgtechnologie. Hij
is onder meer betrokken (geweest) bij het Innovatiegericht Onderzoek Programma-hulpmiddelen
gehandicapten (IOP-hg), het Stimuleringsprogramma Medische Technologie en de Vereniging van
Nederlandse Fabrikanten in de Revalidatietechniek (VNFR).

Overwegingen
Geconstateerd wordt dat er veel activiteiten op het gebied van de thuiszorg ontwikkeld worden, dat
industriale ondernemingen hier slechts sporadisch in deelnemen, dat de financiering uit een veelheid
van bronnen komt en dat er nauwelijks zicht is op positieve dan wei negatieve resultaten van thuis
zorgprojecten.

Een analyse van de innovatieve ontwikkelingen in de fysiotherapie (Nederland is hier voorloper in)
maakt duidelijk dat deze vooral mogelijk waren door het relatief hoge opleidingsniveau van fysio
therapeuten. Mede daardoor kon een inhoudelijke interactie met het bedrijfsleven ontstaan, die resul
teerde in een reeks van goede produkten.

De vraag moet derhalve gesteld worden of thuiszorgtechnologie op een soortgelijke wijze tot ontwik
keling gebracht zou kunnen worden. Kijkend naar het opleidingsnlveau van ergotherapeuten en wijk
verpleegkundlgen, mag vooral van de laatste groep een substantlale lnbreng verwacht worden.

Aan twee randvoorwaarden zal echter voldaan moeten worden:
1. Er moet een netwerk van thuiszorgfunctionarissen komen. Hierbij kan worden gedacht aan

mensen met een soortgelijke achtergrond als de ADT-ers (Arbeids Deskundig Technicus) van
de GMD, echter in een ander organisatieverband dan de GMD.

2. Er moet een landelijke expertisebureau thuiszorgtechnologie komen met als taken:
- afstemming thuiszorgprojecten
- voortgangsbewaking van projecten
- informatieuitwisseling over projecten
- communicatie tussen financiers/overheden
- inventarisatie wetenschappelijk onderzoek
- overzicht ondernemingen in relatie tot thuiszorg
- internationale ontwikkelingen.

Aanbevelingen
Er wordt een aantal argumenten opgesomd om te komen tot een initiatietvoorstel voor de opzet van
een Innovatiegericht Onderzoek Programma-thuiszorgtechnologie (IOP-tzt).

Thuiszorgtechnologie is kansrijk voor Nederlandse ondernemingen omdat proefprojecten met
betrokken disciplines (industrie, onderzoek, gezondheidszorg) goed op te zetten zijn.
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Thulszorgtechnologle vraagt om een elgenstandlg ontwlkkelingsconcept (ROE: Research 
Development -- Engineering). Thulszorgtechnologle kan nlet tot ontwlkkeling komen als deel
gebled In een groter programma van andere Medische Technologieen. vanwege o.a. een afwij
kend marktmechanlsme en de typlsche gebruikersgroep (consumenten/patienten, partners/
zorgverteners)
Een thulszorgtechnologie Is a1tijd een mix van een produkt en een dienstvertening. Dit vraagt
om een pluriformitelt bij de aanbieder die veelal slechts gerealiseerd kan worden door samen
werking. Gebruikersgebonden produkten verdienen daarbij de voorkeur boven situatie
gebonden aanpassingen, mede met het oog op exportmogelijkheden.
Met goed ontwikkelde thuiszorgtechnologieen (experimenteel getoetst, uitontwikkeld en geeva
lueerd) maken Nederlandse ondernemlngen een goede kans op de Europese markt.
Een lOP/tzt werkt drempelverlagend voor Nederlandse industrieen en onderzoekinstellingen
naar de Europese stimuleringsprogramma's.
Een expertisebureau kan gefinancierd worden uit een lOP/tzt. Een expertisebureau kan met
name het doelmatig funetloneren van een Programmaraad tzt bevorderen.

Correspondentle-adressen
Ing. H.R. Wafelman
SOMT
Taksteeg 3
1012 PB Amsterdam
tel./fax 020-(6)209812

Ing. L. Koet
Linido B.V.
Postbus 70
2640 AB PIJnacker
tel. 01736·95440
fax 01736-97164
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Graafmans, J., januari 1991
BMGT/jg/ml/91.075

Thuiszorgtechnologle-memo 20: samenvatting van de gedachtenwisseling van dhr. v/d Klaauw en
drs. van Langen met Ir. Graafmans en Ir. Heijnen, d.d. 14-12-1990 te Rijswijk, definitieve versie

Inleldlng
De heer van der Klaauw Is hoofd van de Hoofdafdeling Thuisverpleging en Verzorging van het Minis
terie van wve. De heer van Langen is hler beleidsmedewerker.
Ten behoove van bevordering van de thuiszorg wordt door het Ministerie van wve jaarlijks 7 miljoen
gulden beschikbaar gesteld. Blnnen de hoofdafdeling is dit bedrag fifty/fifty verdeeld over thuisbe
handellng (cure) en thuiszorg (care). Sinnen de care-projecten bestaat het voornemen het geld met
enige prioriteit toe te wijzen aan experlmentele zorgprojecten. Dit betekent dat projecten met
praduktontwlkkellngaspecten (bljvoorbeeld het MTD-TNO project) hier minder aandacht zullen
krijgen.

Uitgangspunten
Met de stimulering van thuiszorgprojecten wordt door het Ministerie van wve in eerste aanzet een
attitudeverandering bij de zorgverlener, zorgvrager en zorgorganisatie beoogd. Eerst dan is het zin
vol om ook daarop afgestemde apparatuur aan te bieden. Een nevenaccent wordt gelegd op pro
jecten die kunnen aantonen dat er extramurale oplossingen bestaan voor hetgeen nu nog intramu
raal afgehandeld wordt. Voor dit nevenaccent is wve bereld enige pllot-projecten te financieren.

Wanneer zorgorganisaties eenmaal vertrouwd geraakt zijn met technische produkten zal meer con
tact met de industrie gaan ontstaan. Dit geldt zowel voor feedback m.b.t. bestaande produkten, als
voor dlscussles over nieuwe te ontwikkelen produkten. Produktevaluatie zal echter plaats moeten
vinden in concrete bestaande zorgsituaties.

Produkten ten behoeve van de thuiszorg vragen om een eigen ontwerp. De gebruiksvoorwaarden in
de thuissituatie zijn dermate afwijkend van de ziekenhuissituatie dat het niet goed mogelijk is om
intramuraal apparatuur zonder meer over te plaatsen (voorbeeld X-ray, EMG-opnames, stroomtoe
voer). Bedieningsaspecten moeten ter plaatse onderzocht en gedefinieerd worden (per gebruikersca
tegorie, per situatle en per zorgcategorie).

Relatief veel aandacht wordt besteed aan thuiszorg met inzet van geavanceerde produkten. Veel kan
echter worden verwacht van de inzet van eenvoudige gebruiksvriendelijke hulpmiddelen/produkten
(low-tech interfaces).

Naar analogle van de kraamzorg/consulatiebureau's is het heel wei denkbaar dat andere specifieke
behandellngs/zorgactiviteiten ondergebracht worden in de eerste IIjn en daarmee dus dichter bij de
eindgebruiker.

Attitudeverandering bij zorgprofessionals heeft ook een opleidingsaspect. Enige technische affiniteit
/training blnnen de sociaal/agogische opleiding is gewenst. Effecten hiervan zullen echter slechts
langzaam In het werkveld doordringen. Gedacht kan worden aan een beroepsdifferentiatie in de zorg
(technisch geschoolde functionarissen met zorgaffiniteit). De huidige zorgorganisaties zijn echter niet
grootschalig genoeg om dit soort functionarissen te financieren.

Een pragmatische aanpak is het experimenteren met kleinschalige uitvoeringsunits. Daarbij is het wei
gewenst dat deze ingebed zijn in grotere beheersorganisaties zadat op enigerlei wijze trends in de
zorgbehoeften zichtbaar gemaakt worden. Het is van groot belang dat gemeenschappelljke telkens
wederkerende probleemsituaties binnen de uitvoeringsunits zichtbaar gemaakt worden op een ander
niveau. Op het niveau van uitvoeringsunits zal zelden de deskundigheid/het overzicht/de tijd aan
wezig (kunnen) zijn om veranderingen te bewerkstelligen. De introductie van een vorm van techno
logie in een thuiszorgorganlsatie kan beginnen bij een wijkteam of een basiseenheid, gevolgd door
verdere diffusie.
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Het aantal Inltlatleven op het gebied van thuiszorg is talrljk. Evenzo het aantal financlerende instan
ties. Vanult het Mlnlsterle van wve bestaat behoefte aan een overzlcht van aile projecten, zodat
afstemmlng tussen de beleldsactoren op het terrein van thuiszorgtechnologie kan worden bereikt.
Voorkomen dient te worden, dat wve zaken opppakt, die reeds door anderen worden gedaan (EZ,
ZFR). Indlen mogelljk zou dlt In deze EZ-inventarisatie van thuiszorgtechnologie meegenomen
moeten worden.

Thuiszorg Is nlet aileen beperkt tot Nederland. Genoemd worden een aantal initiatiefnemers op het
gebled van thuiszorg op Europese schaal: Tjassing (kruisvereniging Drente), van Renen (kruisvere
niging Rotterdam) en Bromans (Interzorg Zuid-Holland).

Een overkoepelende organisatie voor thuiszorg lijkt zinvol, maar wordt niet beoogd. De GMD is gelet
op het soort produkten en activiteiten en op het tijdsbestek waarin produkt + dienstverlening gereali
seerd moet worden niet de meest aangewezen organisatie. Het soort technische deskundigheid dat
binnen de GMD aanwezig is zou op afroepbasis direct inzetbaar moeten zijn.

Thulszorg valt In hoge mate onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van wve. Veel zal
weliswaar doelmatiger gerealiseerd kunnen worden wanneer andere departementen betrokken
worden In de ontwlkkellng van de thuiszorg (VROM, SOZAWE, EZ, O&W). De heren v/d Klaauw en
van Langen zijn hler nlet voor.

Correspondentle-adres
Dhr. J.M. v/d Klaauw; dhr.drs. J.A.H. van Langen
Hoofdafdellng Thuisverpleging en Verzorging
Ministerle van wve
Postbus 5406
2280 HK Rijswijk
tel. 070-3405360/3405465
fax 070-3405048
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Heljnen, M., januari 1991
BMGT/mh/ml/91.097

Thulszorgtechnologie-memo 21: samenvattlng van de gedachtenwisseling van drs. Eljkelberg met
ir. Heljnen, dd. 20-12-1990 te Roermond, definitieve versie

Inleiding
Mevr.drs. Eijkelberg is projectlelder van een project thuiszorg/nazorg, dat zich richt op de opbouw
en verbeterlng van een gesloten circuit voor thuiszorg en nazorg voor chronisch zieken. Initiatief
nemer is het 81. Laurentlus Ziekenhuis te Roermond; participanten zijn verder een astmacentrum,
verpleeghulzen. verzorgingstehuizen. hulsartsen, kruiswerk, gezinszorg en maatschappelijk werk.
Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van WVC en zal voor dit ministerie worden geeva
lueerd door de Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep beleidswetenschap, onderzoeksgroep zorgver
nieuwing.

Werkwijze
In een groeimodel wordt volgens de sequentie kleinschaligheid-schaalvergroting-generalisatie ge
poogd vorm te geven aan het gesloten zorgcircuit.
In het project bestaat een centrale commissie voor onder andere het beheer. de organisatie en
voortgangsbewaking. Hieronder opereren een aantal groepen in deelprojecten, samengesteld uit
middenkader en veldwerkers. In elke deelprojectgroep bestaan subgroepen, die invulling geven aan
de opstelllng van protocollen op het gebled van medlsch handelen, paramedisch handelen/motoriek,
(psycho)sociaal handelen, verpleegkundlg en verzorgend handelen, deskundigheldsbevordering en
patientenvoorlichtlng.
In eerste instantie is gestart met de deelprojecten CARA en reuma. Het ligt In de bedoeling ook een
project C.VA te starten, terwijl deelprojecten diabetes mellitus, geriatrie en psychiatrie in vooronder
zoek zijn.
In voornoemde deelprojecten CARA en reuma worden nu de protocollen opgesteld. Mevr. Eijkelberg
is ge'interesseerd in een mogelijke rol van de technologie hlerin en een eventuele interactie met het
bedrijfsleven, maar de mogelijkheden daartoe blnnen het onderhavige project zijn voorshands nog
nlet aan te geven. Ohr. Heijnen zegt toe meer informatie over thuiszorgtechnologie-experimenten en
de rol van ondernemingen hierin toe te sturen.

Visies
Volgens mevr. Eijkelberg zljn resultaten van experimenten in de thuiszorg lang niet altijd rechtstreeks
overdraagbaar, in verband met verschillen In context in de diverse delen van het land.
Een belangrijk aspect in het kader van het wei of niet gebruiken van nieuwe en vernieuwde tech
nische produkten is volgens mevr. Eijkelberg de instructie.
Zij meent verder, dat het wegnemen van het stigmatiserend uiterlijk van produkten door beter ont
werp zeker een kansrijke activiteit moet worden geacht voor het bedrljfsleven. Oit geldt niet aileen
voor thulszorgtechnologle, maar oak ap het gebled van hulpmiddelen en aanpassingen in het alge
meen.
Tenslotte constateert ze dat over de beschikbaarheid en het gebruik van hulpmiddelen vaak infor
matie ontbreekt.

Ingangen
Interessant is de informatie van de firma Equip te Maassluis, die zuurstofapparatuur van Ambu Inter
national a.s. uit Oenemarken levert.
Verder wijst mevr. Eijkelberg op het bestaan van de "Adviesgroep voar het 8timuleringsprogramma
Gezondheidsonderzoek".

Correspondentie-adres
Mevr.drs. I.M.G.J. Eijkelberg
pia 81. Laurentiusziekenhuis
Postbus 920
6040 AX Roermond
tel. 04750-82501
fax 04750-82622
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Heijnen. M., januari 1991
BMGT/mh/ml/91.098

Thuiszorgtechnologie-memo 22: samenvatting van de gedachtenwisseling van mr. van Drueten met
ir. Heijnen, dd. 07-01-1991 te Nijmegen. deflnitieve versie

Inleiding
Dhr. van Drueten Is werkzaam blj Waal Consult International, Hotel & Health Care Consultants. te
Nijmegen.
Dit bureau heeft op inltlatlef van het kruiswerk na een marktonderzoek het algemeen concept en de
managementvoerlng vorm gegeven voor de keten thulszorgwinkels. die nu door het land worden
geopend. Hlerult is het interim-dlrecteurschap van dhr. van Drueten bij de Stichtlng Thulszorgwinkels
Nederland voortgekomen.
Hij heeft een duidelijke vlsle, speciaal met betrekking tot produkten voor de thuiszorg.

Het krulswerk In beweglng
Om een aantal redenen staat het kruiswerk onder druk:
1. De toenemende behoefte aan thuiszorg, onder invloed van:

- de vergrijzing;
- de wens van de consument van meer professionele zorg;
- de sUbstitutiegedachte vanuit het overheidsbeleid.

2. De krltlscher wordende consument, onder andere be'invloed door de media.
3. De terugtreding van de overheid.
Deze redenen maken de thuiszorg tot een groeimarkt, waardoor het kruiswerk concurrentie krijgt uit
meerdere hoeken, zoals particuliere verpleegbureaus en de farmaceutische industrie, die steeds
vaker verpleegkundigen in dienst nemen.
Het kruiswerk moet daarom meer marktgericht gaan denken: wat verwacht de consument voor pro
dukten en dlenstverlening. Met de opzet van de keten thuiszorgwinkels (uiteindelijk meer dan 60 in
getal; een per kruisvereniging) wordt beoogd produkten, diensten en advisering gerelateerd aan
thuiszorg voor de consument op een plaats samen te brengen. Naast de thulszorgwinkels wordt
overwogen een aantal hUlpmiddelencentra op te zetten, een soort IKEA-achtige warenhuizen.
Naast verstrekking op leenbasls (gesubsidieerd), wordt c1ienten de mogelijkheid geboden om pro
dukten te huren of te kopen als men dat wenst. Vanuit de AWBZ of de GMD bestond deze optie
voorheen niet.
Er wordt een bedrijfsmatige en marktgerichte aanpak gehanteerd binnen de thuiszorgwinkels en
hulpmiddelencentra om economisch (kostendekkend) te kunnen werken.

De centrale rot van de thulszorgwlnkel
De thuiszorgwinkel moet het middelpunt worden van waaruit de toelevering van de gevraagde thuis
zorg wordt gecoordineerd. Thuiszorg wordt door dhr. van Drueten hierbij als voigt onderverdeeld (in
reactie op de indeling volgens de BMGT-kaderstelling):

CATEGORIE

thuisgemak

thuisverzorging

thuisverpleging

thuisbehandeling

VOORBEELD

- maaltijdvoorziening
- sociale alarmering

- schoonhouden
- maatschappelijke begeleiding

- verpleging plus verzorging

- infuustoepassing
- nierdialyse

OPMERKING

- gezinszorg en kruiswerk in
tegreren

- onder leiding van arts plus
eventueel verpleegkundige

medisch diagnostisch centrum - telemonitoring

intramurale zorg

- belangrijk tussengebied, gebruik
van apparatuur in ziekenhuis
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Thuiszorgtechnologie
In een door Waal Consult International uitgevoerd onderzoek blijkt, dat ondervraagde consumenten
kwalitelt, voorllchtlng en service veel belangrijker vinden dan de prijs die men voor een hUlpmiddel
moet betalen. De mogelijkheid Iigt dus daar om meer tegemoet te komen aan de wensen van gebrul
kers voor wat betreft de produkten.
In het streven van de thuiszorgwinkels naar een consumentgerichte instelling past ook het door dhr.
van Drueten voorgestane klantgericht aanbod van produkten. Het Iijkt hem zinvol te investeren in een
instituut, dat de industrie van informatie moet voorzien vanuit consumentenorganisaties, c1ienten/
patienten en professionals. Zijn interesse hiervoor wordt gedeeld door dhr. Westendorp, directeur
van de Consumentenbond.

Correspondentie-adres
Dhr.mr. B.J. van Drueten
Stichtlng Thuiszorgwlnkels Nederland
Postbus 66
6500 AB Nijmegen
tel. 080-241110
fax 080-241306
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Thulszorgtechnologle-memo 24: samenvatting van de gedachtenwisseling van mevr. Geurts en
drs. van den Hoeven met ir. Heijnen. dd. 30-01-1991, te Zoetermeer, definitieve versie

Inleiding
Mevr. Geurts en dhr. van den Hoeven zijn respectievelijk als zorgcoordinator en projectleider verbon
den aan het Project Intensieve Thuiszorg/Samenwerking Ziekenhuis-Eerstelijn Zoetermeer. Het kent,
zoals uit de titel reeds blljkt twee hoofdmoten. In het project Intensieve Thuiszorg worden op het
"coordinatiepunt thuiszorg" de zorgplannen opgesteld voor en In samenwerking met de betrokken
hulpverleners. Het tweede project vindt zijn onder andere zijn oorsprong in het beperkte aantal
ziekenhuisbedden (180) te Zoetermeer. Met behulp an de organisatie van voor- en nazorg wordt een
alternatief geboden voor opname In de vorm van dagverpleging.
Het project maakt deel uit van de elf door de Rijksuniverslteit Limburg te evalueren thuiszargpro
jecten voor het Mlnlsterle van wve.

De algemene praktijk van thuiszorg
Dhr. van den Hoeven stelt vast, dat er geen gestructureerd thuiszorgtechnologiebeleid bestaat in
Zoetermeer. De experimenten in de thuiszorg richten zich voornamelijk op de voorwaarden rond de
thuiszorg, zoals de verdeling van taken en verantwoordelijkheden (bijvoorbeedl arts-wijkverpleging).
Flnanclele problemen als gevolg van aanschaf en loglstleke problemen worden slnds enige tljd klei
ner als gevolg van de mogelijkheid tot extra vergoedingen voar thuiszorg van bepaalde patientenca
tegorieen via intensieve thuiszorg-subsidiem (Ziekenfondsraad).
Dhr. van den Hoeven signaleert vanuit de praktijk. dat de organisatie voor de levering van hulp op
afroep na alarmmelding nog onvoldoende aanwezig is; de technoloige kan wei aanwezig zijn. maar
de zorg moet tevens georganiseer kunnen worden.

Thuiszorgtechnologie in praktijk
In Zoetermeer wordt in de thuissituatie slechts bescheiden gebruik gemaakt van technische hulpmid
delen, zoals hoog/laagbedden, zuurstoftoediening, uitzuigapparatuur, infuusapparatuur, pompjes
voor pijnbestrijding en cytostatica en beademingsapparatuur. Deze produkten worden hoofdzakelijk
geleverd door de kruisvereniging of door het gespecialiseerde bedrijf Provema uit Zoetermeer, dat
een breed scala van thuiszorgartikelen in haar pakket heeft, echter tegen vrij hoge kosten.
Bij het gebruik van hoogwaardige technologleen thuls spelen randvoorwaarden een rol zoals infor
matie, controle, verantwoordelijkheid en (speclflek voor cytostaticatoediening:) de levering van cyto
statica, die nlet altljd even gemakkelljk door alke apolheek geleverd kunnen worden.

Ontwikkelingsmogelijkheden voor thuiszorgtechnologie
Mevr. Geurts heeft het idee, dat voornamelijk in de categorie ondersteunende produkten voor de
thuiszorg nog veel mogelijkheden onbenut zijn. Door verhoging van de zelfredzaamheid kan ontwik
keling van nieuwe produkten op dit terrein volgens haar leiden tot kostenbesparing. Ais probleemge
bieden worden genoemd de sterk elastische kousen, het aantrekken van kleding en ook schoenen
(vallen. tenen stoten), medicijndosering en alarmeringsapparatuur (moet nu 's nachts vaak afgelegd
worden). Bij de inzet van technologie in de thuiszorg wordt voorlichting en instructie de allereerste
noodzaak geacht om verantwoorde inzet mogelijk te maken.
Bij de ontwikkeling van produkten moet meer rekening gehouden worden met de mogelijkheden van
aile mogelijke gebruikers. Ais voorbeeld geldt hier de insulinepen, die door te kleine schaalverdeling
en te hoge eisen aan de motoriek en te leveren krachten vaak niet zelfstandig door ouderen bediend
kan worden. Het grootste voordeel van het instrument, de zelfredzaamheid, gaat hiermee verloren.

Correspondentie-adres
Mevr. M. Geurts; dhr.drs. H. van den Hoeven
pia Stichting Gezondheidscentra Zoetermeer
Kaagkade 57
2725 AA Zoetermeer
tel. 079-424449
fax 079-419229
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Thulszorgtechnologle-memo 25: samenvattlng van de gedachtenwlssellng van mevr. Kouwenhoven
met Ir. Heijnen, dd. 04-03-1991 te Nljmegen, deflnltieve versle

Inleiding
Mevr. Kouwenhoven werkt als adviseur gezondheldszorg en maatschappelijke dienstverlenlng voor
de Stlchting Centrum voor Beleldsanalyse en Advies Nijmegen (CBAN). Tevens Is zlj secretaris van
de Stlchting WarenOnderzoek Gehandlcapten (SWOG), een instantie, die hUlpmlddelen voor gehan
dicapten evalueerde vanult de invalshoek van de gebruiker en daarover informatiemateriaal ver
zorgde voor de gebrulkers en hulpverleners/verstrekkers.

De gebruiker centraal
Mevr. Kouwenhoven is een sterk voorstander van meer gebruikergericht ontwerpen. De gebruiker
moet namelijk van het produkt gebrulk maken In de dagelijkse praktijk, die hij per slot van rekening
elke dag tegenkomt. De daaruit voortkomende eisen zijn vaak anders dan die van een subsidiegever
/verstrekker. Door onder andere systematlsch klachten en ervaringen te verzamelen Is blj de SWOG
veel inzicht verkregen over het funetloneren van hulpmiddelen voor gehandicapten In de praktijk. In
mei van dit jaar zal een rapportage van de SWOG over het project "systematiseh signaleren" ver
sehijnen. Voor de ontwlkkeling van thuiszorgtechnologie zouden ook systemen moeten worden ont
wlkkeld voor het naar boven halen van vragen en knelpunten uit de praktijk.
Stand de gebruiker bij de onderzoeken van de SWOG geheel centraal, oak vanuit het CBAN is in
een advies naar het Ministerie van WVC een meer c1ientgericht thuiszorgbeleid gepropageerd.

Commerciele concurrentie en informatievoorziening
Mevr. Kouwenhoven is voorstander van concurrentie op de markt voor hulpmiddelen en thuiszorg
technologie. Hierdoor zullen impulsen voor produktinnovatie beter worden opgepakt dan in een
gesubsidieerde verstrekkingenmarkt.
Voorwaarde daarbij is, dat er betere, onafhankelijke informatie over de produkten beschikbaar komt,
zowel voor gebruikers als ook voor de hulpverleners (dienstverleners). In praktijk blijkt namelijk, dat
men nog vaak te onbekend is met de verkrijgbaarheid van produkten. Dienstverleners zouden in dit
verband een meer aetieve voorlichtersrol moeten gaan spelen.
Betere voorlichting zou op de probleemgebieden bijvoorbeeld van open benen en sterk elastische
kousen veel ellende kunnen besparen. Zoals door de SWOG is gedaan moet daarbij naar de
volledige context van het probleem gekeken worden.
Voor de innovatie van produkten zou de volgende informatiestroom moeten worden opgezet:

knelpunten

gebruiker

dienstverlener

eisen

eisen

algemene
informatle

informatie

dienstverlener

gebruiker

Indlvldueel
advles



- 52 -

Zoals ult het schema bllJkt spelen de gebrulker en de dlenstverlener vaak een "dubbele" rol. De
gebrulker maakt wensen kenbaar voor een produkt en dlent kenls te kunnen nemen van de beschik
baarheid van produkten. De dlenstverlener kan de wensen van de gebruiker waarnodlg verder ver
talen en de algemene produktintormatie aanwenden voor het adviseren van de indivlduele client.
Omdat de dienstverleners vaak ook zeit met de produkten zal moeten kunnen werken en er instructie
over geven, zullen zij ook rechtstreeks naar de producent eisen aan het produkt kenbaar maken.

Wensen en behoeften
Vragen als: "Wat zou Je kopen indien...?" en "Welke produkten zouden er in 2050 op de markt moe
ten zljn?" kunnen een belangriJke bijdrage leveren aan de pelling van behoeften. Ook zou een inven
tarisatie van bijvoorbeeld de bewoners van een verpleeghuisatdeling voor somatische patienten zin
vol zijn: "Met welke hulp ot met welke hulpmiddelen zouden deze mensen weer thuis kunnen zijn?"
Veel ervaring en soms specifieke wensen zijn te vinden biJ de verschillende patientenverenigingen.
Het is aan te raden die ervaring en wensen te gebruiken bij verdere ontwikkelingen. (Een bundeling
van patientenvereniglngen Is bij de Gehandicaptenraad te vinden, terwijl het Landelijk Patiente- en
ConsumentenPlatform een platform Is waarin ook de organisaties op het terrein vna de zwakzin
nigenzorg ebn geestelijke gezondheidszorg en de consumentenbond participeren.)
In de methodiekontwikkeling, een ander SWOG-project, dat deze zomer klaar is, staat beschreven op
welke manier er goed methodisch onderzoek naar kwaliteit en bruiokbaarheid gedaan moet worden.
Dit onderzoek speelt ook mee bij het opstellen van een pakket van eisen voor een nieuw of verbe
terd produkt.

Correspondentie-adres
Mevr. E. Kouwenhoven
Stichting Centrum voor Beleidsanalyse en Advies (CBAN)
St. Petrus Canisiussingel 26
6511 TJ Nijmegen
tel. 080-240222
fax 080-238790
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