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DATUM: 20-08-2020 

Ziekenhuis Gelderse Vallei,  
goed voorbeeld ontregelen 

 

 
Thuis meten van patiënten! 
 
Kunt u in een paar zinnen kort uitleggen wat jullie hebben ontregeld? 
Aan een proef van Ziekenhuis Gelderse Vallei waar in totaal zestig patiënten aan meedoen 
meten deze patiënten thuis hun gezondheid en hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis 
voor controle. Patiënten controleren zelf thuis hun gezondheid. Dat bespaart niet alleen tijd, 
het levert ook minder stress op. Deze proef wordt verlengd en uitgebreid. “We gaan naar het 
dubbele aantal voor beide groepen”, vertelt Angelique Groot, projectleider e-health van het 
Edese ziekenhuis. 
 
Korte toelichting: Hoe zijn jullie te werk gegaan? 
De groep bestond uit dertig patiënten met chronisch hartfalen en dertig patiënten met 
longziekte COPD. De groep met chronisch hartfalen kreeg van het ziekenhuis een 
bloeddrukmeter en weegschaal mee naar huis. Thuis meten zij elke dag hun gewicht en om 
de dag hun bloeddruk. Deze gegevens voeren zij in in een app. Eens in de zoveel tijd vullen 
zij een vragenlijst in, waarna zij beeldbellen met hun verpleegkundige. COPD-patiënten meten 
thuis geen data, maar vullen thuis wel vragenlijsten in. Ze houden ook een korte lijntje met de 
verpleegkundige en kunnen altijd contact opnemen. 
 
Wat merken jullie ervan/ wat is resultaat? 
Bij de groep patiënten met chronisch hartfalen zien we dat de bloeddruk thuis anders is. Bij 
ons in het ziekenhuis is die hoger. Dus stel je de medicatie vaak in op een te hoge bloeddruk. 
Door de thuismetingen hebben we extra en betere data, waardoor we mensen sneller op de 
juiste medicatie hebben. Het geeft direct gezondheidsvoordelen. Ook bij de groep met 
longziekte COPD levert het voordelen op. Namelijk dat de hoeveelheid ziekenhuisbezoeken 
veel minder is. Daarnaast geeft de wetenschap dat mensen thuis worden gemonitord hen een 
veiliger gevoel. 
 
Wat zou u als belangrijkste tip meegeven aan collega’s die ook willen ontregelen 
(lessons learned)?  
Met het oog op de vergrijzing wil het ziekenhuis bekijken of dit een manier is om goede zorg 
te kunnen blijven leveren wanneer de vraag verder stijgt. “We willen voorbereid zijn op de 
toekomst”, motiveert Groot. Die bestaat volgens haar niet uit uitsluitend thuismeten. “We 
combineren dit met een beeldconsult, zodat onze verpleegkundigen bijvoorbeeld zien of 
iemand vocht vasthoudt. Dat is een waardevolle combinatie, maar nog niet 100 procent 
ideaal. Je wilt een band opbouwen met een patiënt en daarvoor is het belangrijk elkaar ook 
echt te zien. Wij denken dat de zorg van de toekomst bestaat uit een combinatie van digitale 
en fysieke zorg.” 
 
Bron: Artikel ‘Patiënten blij, ziekenhuis blij: proef thuis meten uitgebreid’ in De Gelderlander (5 
augustus 2020). 
 
 
 


