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Innovatie als vliegwiel voor betere ouderenzorg

Kitty de Jong, Senior Innovatie Adviseur

Cordaan, 29 mei 2018



Werkgebied: 120 locaties, 60 thuiszorgteams 
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5381 medewerkers

41% verpleging
& verzorging

22% VGZ /
GGZ

10.438 cliënten

31% met zorg en verblijf

14% dagactiviteiten

55% zorg thuis
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Complexere zorgvraag: Multi morbiditeit, meer ouderen 
met meer aandoeningen, ook bij VGZ en GGZ

Verandering wet en regelgeving en financiering : 

Schrappen ZZP 1 2 3 (AWBZ >WLZ  2015), effect wel/geen 
eigen bijdrage,- GRZ en ELV nieuwe producten

Maatschappelijke verandering: 

langer thuis meer door familie en mantelzorg, meer 
eenzaamheid, 55% alleenwonende oudere, behoefte aan 
community support

Veel aandacht politiek en media over kwaliteit 
verpleeghuizen, opname capaciteit complexe VGZ, extra 
middelen Verpleeghuiszorg
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Effect op Cordaan

In-/Toestroom cliënten is compleet veranderd en ziekenhuizen/seh
“verstoppen” en huisartsen doen beroep

Bijna geen ruimte voor nieuwe opnames VGZ wonen

Ligduur/wooncarriere is veel korter geworden en kort verblijf neemt 
toe (nieuwe producten GRZ en ELV)

Meer deskundigheid nodig (bv risico inschatting, 
handelingsrepertoire, meer behandeling enz.)

Intensievere aandacht & begeleiding nodig (meer gedragsproblemen 
en meer aandoeningen)

Arbeidsmarkt probleem neemt exponentieel toe: openstaande 
vacatures
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Toekomstscenario’s



Technologische ontwikkelingen

Informatietechnologie & Decisionsupport systemen: ECD, 
triage app, triagesysteem: unified platforms

Monitoringstechnologie en sensortechnologie: LSM, 
beeldbellen , remote monitoring 

Robotica: robothuis VGZ, paro, zora, tomcat

Artificial intelligence: Big data, machine learning, BI : 
Xomnia, beddenapp/bookingsite

Uberization nieuwe business modellen dmv
matchingstechnologie: Dytter

Blockchain ???
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Initiatief: The Virtual Ward

Een uniek samenwerkingsinitiatief van 

Cordaan en OLVG bestaande uit:
- een gezamenlijk virtueel team
- een ambulant 24/7 spoedteam
- E-patientpaden

Te beginnen voor:
- Kwetsbare ouderen
- Patienten met COPD
- Mensen met een CVA
- Patiënten met hartfalen

Om zorg te verbeteren, druk op de SEH en 
huisartsenpost te verlichten en patiënten te 
helpen een zo goed mogelijke kwaliteit van 
leven te houden.
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Meneer de Wijn: 87 jaar, 

dementie   

Mw Leeseman: 76 jaar, 

COPD  



Maar: The Big Hairy Monster

We zullen met dezelfde middelen meer

en complexere patiënten moeten helpen.

De virtual ward met LSM en remote 

monitoring gaat hieraan bijdragen.

De maatschappelijke business case is 

positief, investeren in innovatie zou zichzelf 

moeten terugverdienen. En het draagt bij 

aan het arbeidsmarktprobleem.

Maar de opschaling stagneert.



The life cycle and adoption..

De ehealth technologie bereikt niet het tipping

point van lifecycle. Markadoptie, opschaling gaat te 

traag, leveranciers trekken zich terug of vallen om.

Investeringsruimte noodzakelijk voor 

doorontwikkeling van het product blijft achterwege 

en ontwikkeling IoT gaat te snel

Reguliere bekostiging past zich pas aan als het 

‘proven’ is maar daarvoor is schaal nodig. De kat 
die in zijn eigen staat wil bijten..

Het ecosysteem van de ehealth

dienst komt niet tot leven.



13

Urgentie voor stevige innovatieimpuls
in de langdurige zorg is groot. Het 

ecosysteem zal moeten worden 

aangejaagd.  Ontwikkeling van goede 

toepassingen, snelle opschaling en 

adoptie van de sector zal bevorderd 

moeten worden. Interventies van de 

overheid en verzekeraars  zijn daarvoor 

noodzakelijk.


