
Subsessie ronde 1 

Uitkomsten en indicatoren: opmaat naar goede zorg (ronde 1 en 2) 
Diverse sprekers onder leiding van Jan Jansen 

Wat is de beste uitkomst voor de patiënt? Welke uitkomstmaten beschrijven de impact op kwaliteit 

van leven? Deze subsessie gaat over de ontwikkelingen op het gebied van uitkomstgerichte zorg en 

wat dat betekent voor de patiënt, de (zorg)professional en andere stakeholders. We nemen u graag 

mee in ons traject bij de platforms hulpmiddelenzorg en bouwen daar in deze sessie op voort. In een 

paneldiscussie stellen we u en een aantal experts de belangrijke vraag: ‘Hoe bepalen we binnen de 

hulpmiddelenzorg de beste uitkomst voor de patiënt?’ 

 

Samen beslissen in de hulpmiddelenzorg (ronde 1 en 2) 
Jan Benedictus – Patiëntenfederatie Nederland | Marilène van Hussen – Patiëntenfederatie Nederland 

Samen Beslissen, hoe doe je dat? Samen Beslissen kan het keuzeproces voor het juiste hulpmiddel 

positief ondersteunen; het is een proces dat vaker in de tijd zal terugkomen en telkens kan helpen 

om de gepaste keuze bij die specifieke situatie te kunnen blijven maken.      

 

ZonMw-programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg: ‘Gebruik is het beste 

onderzoeksresultaat’ (ronde 1 en 2) 
Bert Kuipers – ZonMw | Frans Nollet – Amsterdam UMC | Bertil Blok – Erasmus UMC | 

Lisette van Gemert – Universiteit Twente 

Hulpmiddelen zijn er om gebruikt te worden. Dat is logisch, maar de praktijk is soms weerbarstig. 

Want wie gebruikt een hulpmiddel als het niet goed zit of onpraktisch is in het gebruik? Drie 

onderzoekers naar het goed gebruik van hulpmiddelen en de gebruikers van hulpmiddelen delen 

hun ervaringen. Zij vertellen welke randvoorwaarden er nodig zijn om ervoor te zorgen dat een 

hulpmiddel succesvol is in de praktijk. 

 

Ontwikkelen en implementeren van functioneringsgericht voorschrijven en 

verstrekken in de praktijk (ronde 1 en 2) 
Rob Verwaard – NVOS Orthobanda | Thessa Segeren-Boetzkes – CV&V | Alco Ausma – FHI 

De uitdagingen bij het succesvol ontwikkelen en implementeren van functioneringsgericht 

voorschrijven en verstrekken komen in deze sessie aan bod. Welke digitale tools kunnen ingezet 

worden? Implementeer je deze centraal of decentraal? Hoe leid je gebruikers op? Twee 

praktijkcasussen komen aan bod: Het PES+ formulier in de continentiezorg en het indicatieportaal 

voor de verstrekking van orthopedische hulpmiddelen. 

  



MedGUIDE – ecosysteem-gerichte eHealth innovatie (in plaats van stand-

alone product innovatie) 
Martijn Vastenburg – ConnectedCare Services | Janna Alberts – ConnectedCare Services 

Om te komen tot succesvolle implementatie van eHealth innovaties is het belangrijk om niet alleen 

naar de innovatie zelf te kijken, maar ook naar hoe de innovatie onderdeel wordt van een nieuw 

ecosysteem. Een goede innovatie kan falen als er onvoldoende is nagedacht over de plek in het 

ecosysteem. Co-creatie en betrokkenheid van stakeholders gedurende het innovatietraject staat 

hierbij centraal.  

Het MedGUIDE platform is een goed voorbeeld van hoe nieuwe technologie kan worden gebruikt 

om het dagelijkse zorgproces te verbeteren. In deze subsessie kijken we aan de hand van de casus 

MedGUIDE hoe alle relevante partners gedurende het innovatietraject kunnen worden betrokken en 

hoe het in het proces de nadruk kan worden gelegd op de innovatie in perspectief van het 

ecosysteem. Wat zijn de knelpunten en hoe los je die op? 

 

Sporthulpmiddelen beter bereikbaar en beschikbaar 
Hans Leutscher – Kenniscentrum Sport | Dos Engelaar – Gehandicaptensport Nederland | 

 Lonneke Schijvens – Kenniscentrum Sport 

In deze subsessie wordt u ingelicht over de stand van zaken van het landelijke VWS-project 

Sporthulpmiddelen. We bespreken de huidige problematiek en uw gedachten hierover en prikkelen 

u om samen met ons na te denken over wat er nodig is om de verstrekking van sporthulpmiddelen 

te optimaliseren. 

 

Innovatie door fabrikanten: geen zorgen voor morgen!? 

Regina Caron – Nefemed | Caroline Emmen - Nefemed 

Technologische ontwikkelingen vinden ook plaats bij minder in het oog springende hulpmiddelen , 

zoals stomahulpmiddelen, continentiehulpmiddelen en materialen voor wondbehandeling. Wat 

moet een fabrikant doen om technologische ontwikkeling ten aanzien van deze hulpmiddelen op de 

markt te brengen? Waar loopt een fabrikant tegenaan voordat een innovatie beschikbaar is voor de 

patiënt? Hieraan wordt aandacht besteed tijdens deze interactieve subsessie. 

 

StomaLife: een innovatief zorgprogramma voor goede integrale stomazorg 

Rutger Bottema - StomaLife  | Mediq CombiCare  

 

Binnen StomaLife werken inmiddels vijf ziekenhuizen samen aan waardevollere stomazorg, thuis en 

in het ziekenhuis! Hierbij wordt ingezet op: 

• De stomaverpleegkundige als regisseur 

• Versnelde zelfredzaamheid van de stomadrager 

• Tijdige signalering en behandeling van complicaties 

• Functioneringsgerichte inzet van hulpmiddelen 

• Optimale zorg in minder tijd  

Met als uitkomst goede eerste resultaten ten aanzien van vroegtijdige signalering en behandeling 

van complicaties, positieve patiënt ervaringen en een gunstig effect op materiaalgebruik. 



Subsessie ronde 2 

Uitkomsten en indicatoren: opmaat naar goede zorg (ronde 1 en 2) 
Diverse sprekers onder leiding van Jan Jansen 

Wat is de beste uitkomst voor de patiënt? Welke uitkomstmaten beschrijven de impact op kwaliteit 

van leven? Deze subsessie gaat over de ontwikkelingen op het gebied van uitkomstgerichte zorg en 

wat dat betekent voor de patiënt, de (zorg)professional en andere stakeholders. We nemen u graag 

mee in ons traject bij de platforms hulpmiddelenzorg en bouwen daar in deze sessie op voort. In een 

paneldiscussie stellen we u en een aantal experts de belangrijke vraag: ‘Hoe bepalen we binnen de 

hulpmiddelenzorg de beste uitkomst voor de patiënt?’ 

 

Samen beslissen in de hulpmiddelenzorg (ronde 1 en 2) 
Jan Benedictus – Patiëntenfederatie Nederland | Marilène van Hussen – Patiëntenfederatie Nederland 

Samen Beslissen, hoe doe je dat? Samen Beslissen kan het keuzeproces voor het juiste hulpmiddel 

positief ondersteunen; het is een proces dat vaker in de tijd zal terugkomen en telkens kan helpen 

om de gepaste keuze bij die specifieke situatie te kunnen blijven maken.      

 

ZonMw-programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg: ‘Gebruik is het beste 

onderzoeksresultaat’ (ronde 1 en 2) 
Bert Kuipers – ZonMw | Frans Nollet – Amsterdam UMC | Bertil Blok – Erasmus UMC | 

Lisette van Gemert – Universiteit Twente 

Hulpmiddelen zijn er om gebruikt te worden. Dat is logisch, maar de praktijk is soms weerbarstig. 

Want wie gebruikt een hulpmiddel als het niet goed zit of onpraktisch is in het gebruik? Drie 

onderzoekers naar het goed gebruik van hulpmiddelen en de gebruikers van hulpmiddelen delen 

hun ervaringen. Zij vertellen welke randvoorwaarden er nodig zijn om ervoor te zorgen dat een 

hulpmiddel succesvol is in de praktijk. 

 

Ontwikkelen en implementeren van functioneringsgericht voorschrijven en 

verstrekken in de praktijk (ronde 1 en 2) 
Rob Verwaard – NVOS Orthobanda | Thessa Segeren-Boetzkes – CV&V | Alco Ausma – FHI 

De uitdagingen bij het succesvol ontwikkelen en implementeren van functioneringsgericht 

voorschrijven en verstrekken komen in deze sessie aan bod. Welke digitale tools kunnen ingezet 

worden? Implementeer je deze centraal of decentraal? Hoe leid je gebruikers op? Twee 

praktijkcasussen komen aan bod: Het PES+ formulier in de continentiezorg en het indicatieportaal 

voor de verstrekking van orthopedische hulpmiddelen. 

 

  



Care4Stoma, samen werken aan optimale stomazorg  
Dianne Hoekman - MediReva  | Liesbeth van Erp – Catharina Ziekenhuis 

Het Catharina Ziekenhuis wist de cijfers om te draaien. Voorheen gingen negen op de tien patiënten 

naar huis met thuiszorg, dankzij Care4Stoma gaan negen op de tien patiënten naar huis zonder 

thuiszorg. En het allerbelangrijkste: een zelfstandige, tevreden patiënt met minder huid- en 

stomacomplicaties, die minder vaak een beroep hoeft te doen op de polikliniek. 

 

Scouters mini-testival 
Miriam Kop – Scouters | Elly Waaijer – Scouters 

Teamleden en testers van Scouters geven een inzage in de dynamiek van de Scouters community. Na 

een korte inleiding worden in een Scouters Testival setting hulpmiddelen getest, die bijdragen aan 

de zelfstandigheid van de testers bij het gebruik van compressie kousen. Resultaten worden achteraf 

gedeeld via het digitale platform www.scouters.nl. Kom kijken hoe ervaringsdeskundigen met elkaar 

de bron zijn van een levendige community met gedeelde ervaring over 900 hulpmiddelen voor 

mensen met een tijdelijke of blijvende beperking. 

 

Duurzame implementatie van zorgtechnologie: hoe doe je dat? 
Annemarie Koopman – Vilans | Brigitte Verhage – ministerie van VWS 

Hoe zorg je ervoor dat zorgtechnologie als oplossing voor zorginhoudelijke vraagstukken écht 

onderdeel wordt van het dagelijks denken en doen? De mensen van de Innovatie-impuls 

gehandicaptenzorg weten het ook nog niet, maar hopen het de komende 2 jaar wel te ontdekken. In 

deze workshop leggen ze uit welke hobbels ze in het veld tegenkomen als het gaat om het gebruik 

van zorgtechnologie en hoe ze daar met de Innovatie-impuls een antwoord op hopen te geven. 

 

Zelfmanagement: regie in eigen hand 

Diverse sprekers vanuit zorg ondersteunende/faciliterende organisaties, leveranciers en 

patiëntenverenigingen op het gebied van onder andere continentie, diabetes en hartfalen. 

 

Een interactieve subsessie over zelfmanagement van (oudere) mensen met een chronische 

aandoening in de thuissituatie. Aan bod komen diverse zorgprogramma’s, waarmee gebruikers van 

medische hulpmiddelen ondersteund worden om de regie in de behandeling te behouden en de 

kwaliteit van leven te verbeteren. Door samen met de behandelaar de consulten, de 

contactmomenten op afstand en de educatie efficiënt in te zetten, worden betere 

gezondheidsuitkomsten gerealiseerd! 

 

 

http://www.scouters.nl/
http://www.scouters.nl/

