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Programma subsessie

➢ Opening en welkom 

➢ ZonMw en het programma GGH

➢ Presentatie 3 GGH-projecten

➢ Vragen en discussie
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Wat doet ZonMw?

➢ Financiert gezondheidsonderzoek 

➢ Stimuleert gebruik van ontwikkelde kennis 

➢ Draagt bij aan de verbetering van zorg en  
gezondheid

‘ZonMw-programma’s dragen bij aan 

betere zorg, tegen lagere kosten’

DoelmatigheidsOnderzoek & Goed Gebruik Hulmiddelenzorg | Informatiebijeenkomst
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Programma GGH 2018-2020 

10 stimuleringsprojecten afgerond

9 projecten van start

Aanbieden nieuw 

programmavoorstel GGH 

2021-2023

Opdrachtgever

Ministerie van VWS

Adviseurs

Zorginstituut Nederland

Patientenfederatie Nederland



Doel programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 

Het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit en 
doelmatigheid in de hulpmiddelenzorg. 

Programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg
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Doelmatigheidsonderzoek

Het gaat altijd om vergelijkend onderzoek naar de *effecten en kosten:

1. van een (innovatief) hulpmiddel vs. standaardzorg (=hulpmiddel of 
andere zorg) in Nederland;

2. van de organisatie van de hulpmiddelenzorg (nieuwe wijze) vs.    
standaard organisatie van zorg in Nederland.

*effecten = in termen van functioneren/ kwaliteit van leven

Programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg
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Socio-economic impact of motivational interviewing 
on adherence to orthopaedic shoes

www.utwente.nl/persuasive-health-technology

http://www.utwente.nl/persuasive-health-technology


Diabetische Voet



PROBLEEM

• 1,2 miljoen diabetici Nederland

• 19%-34% voetulcera 

• Neuropathie

• Orthopedische schoenen

• Lage motivatie

• Lage adherentie
• Aanmeetprocedure niet gericht op fit met gebruik 
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BETER GEBRUIK HULPMIDDEL

• Vergelijken traditionele zorg (gipsen + geen MI) met “nieuwe zorg” 
(scannen + MI)

• In kaart brengen van: 

• behoeftes patiënten

• therapietrouw (hinder en facilitering)

• kwaliteit van leven

• zorgkosten en kosteneffectiviteit
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OPZET STUDIE

• 220 participanten die orthopedische schoeisel krijgen

• Temperatuursensor in schoen gecombineerd met activiteitenmeter

• Vergelijking nieuwe aanpak met oude aanpak

• Monitoring gebruik (logdata)

• Diepte-interviews door onderzoeker

• Vragenlijsten (Qol)

• 12 maanden follow-up
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https://www.utwente.nl/nl/bms/therapietrouw/onderzoek/

https://www.youtube.com/watch?v=xiT_s972C1I&list=PL4ZUygULA-

TsWe5T8JFlyS_YkpQRuYsfL&index=17

https://www.utwente.nl/nl/bms/therapietrouw/onderzoek/
https://www.youtube.com/watch?v=xiT_s972C1I&list=PL4ZUygULA-TsWe5T8JFlyS_YkpQRuYsfL&index=17


MOTIVERENDE GESPREKSVOERING (MI)

• bij voetonderzoek en beslissing om orthopedische schoenen aan te 
laten meten, samenvatting van houding van patiënt tov
orthopedische schoenen (attitude, motivatie, hoe belangrijk) met 
positieve informatie bekrachtigen

• voor afleveren schoenen: beslissingsbalans opmaken (voordelen tov
nadelen schoenen dragen), verandering stimuleren door naar 
verwacht gedrag te vragen en te bespreken hoe patiënt zelf ervoor 
kan zorgen de schoenen te dragen, gesprek afsluiten met overzicht 
van alle argumenten die vanuit patiënt naar voren gekomen zijn om 
schoenen te dragen. 

1

6



MI TRAINING PODOTHERAPEUTEN

• 3 dagen training door Psychodidact

• Niemand had training gevolgd of paste MI toe in de praktijk.

• MI vaardigheden geoefend met persoonlijke vraagstukken en situaties 
uit de podotherapeutische praktijk.

• Moeilijk voor podotherapeuten: 

• van actieve, snelle, praktische, oplossingsgerichte (en oordelende)  
gespreksvoering, op voeten gericht

Naar

• luisterende, niet oordelende houding waar podotherapeut 
argumenten die de patiënt zelf noemt gebruikt om 
gedragsverandering te stimuleren, op patiënt in totaliteit gericht
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HUIDIGE STAND VAN ZAKEN

• Inclusie (later) gestart

• 74 deelnemers willen wel, maar ± 34 deelnemers toegezegd

• Training Motivational Interviewen afgerond

• Eerste orthopedische schoenen met temperatuursensor afgeleverd
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PROBLEMEN INCLUSIE

• Te weinig patiënten uit oorspronkelijke deelnemersstroom, 
vanwege problemen in (complexe) ketenzorg en minder 
contactmomenten met zorgverleners dan aangegeven is  

• Daarom:

• Verlenging inclusietijd

• Aanpassing IC

• Toevoeging extra locaties

• Toevoegen van patiënten die reeds orthopedische schoenen 
hebben en nu nieuwe schoenen krijgen

• Verminderen belasting patiënten door aan huis te meten

• Inzet van studenten 
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ZONMW DOELMATIGHEIDSONDERZOEK
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VERBETEREN INCLUSIE 

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid van partners

• Meer face-to-face contact, tijdens spreekuren (uitleg)

• Nauw contact betrokken zorgverleners, o.a. middels website, film, 
nieuwsbrieven

• Patiënten groep verruimen (bestaande schoenen) 

• Meenemen input ervaringsdeskundigen

• Deelname onderzoek “verkopen”, wat heeft de patiënt aan 
deelname? Comm. Vaardigheden onderzoeker

• Onkostenvergoeding (patiënten, zorgverleners) 

2

1https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Succesvol_Includeren.pdf
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ERVARINGSDESKUNDIGEN

• 2 ervaringsdeskundigen betrokken bij het onderzoek: 

• 1 eerder betrokken geweest bij onderzoek, gelieerd aan DVN

• 1 lokaal, al langer patiënt bij betrokken zorgverleners

• Belangrijkste input:

• Verminder belasting voor patiënten

• Motiveer deelname als winst voor patiënt

• Onkostenvergoeding

• Bekijk opties voor eHealth/online technologie
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GOED GEBRUIK HULPMIDDELEN

- Ketenproces van gebruik hulpmiddelen ondoorzichtig

- Doorverwijzing via huisarts hapert

- Verschillen per podotherapeut en per regio

- Berichtgeving aan patiënten (nieuwe schoenen) verloopt ad hoc

- Inadequate ICT > gebrekkig inzicht in ketenzorg

- Analyse ketenzorg flow nodig voor inzicht in GOED en GEPAST gebruik van 
hulpmiddelen 2
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VAN BELANG

• Nauwe samenwerking met podotherapeuten, orthopedisch schoenmakers en 
ervaringsdeskundigen

• Scholing podotherapeuten in MI

• Inzichtelijkheid complexe (keten)zorg

• Uitvoerend Onderzoeker spil tussen praktijk (zorgverleners, bedrijven, patiënten, 
wetenschap)

• Van schoen tot voet: hulpmiddel is lang onderweg (veelheid van (onvoorziene) factoren)

• Na afloop: apart traject implementatie
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IMPLEMENTATIE

2
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Knowledge development Technology development Business development

TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9

Valley of 

death
Darwinian sea

Source: Degawa, Ehiers & Branscomb (JSR) 

ACADEMIA INDUSTRY
COLLABORATION

Devil’s 

river

E.g. SMEs 

collaborations

Education

Acceptance

Awareness

Training

Business models

Marketing

Applied research

Expertise MDR &  

METC

Education

Facilities (pre-) 

clinical studies

Public Private 

Partnership

Basic R&D

Education

Early-HTA

User Engagement

Stakeholder Participation

Prototyping

Seeding $$

Proof-of-principle

Implementation Process; agility & prototyping



ACTIVITIES

Increase the maturity of health tech innovations by multidisciplinary 

research and -development. 

Maturity development

Increase commercialization chances towards business development 

Breakthrough stimulation 

Innovation routes, innovation and implementation knowledge, 

contextual research 

Innovation science



‘Healthcare: dynamic & sustainable solutions



SUBSIDIE AANVRAAG

• Noodzakelijke technische en infrastructurele voorbereidingen 

• Kosten voor technologie in onderzoek

• Context van gebruik(ers)

• Patiënten actief betrekken, vanaf start

• Inzicht in keten van complexe zorgprocessen (regionaal, nationaal)

• Rol partners voor, tijdens en na onderzoek

• Duidelijkheid over wat voordelen, voor wie zijn

• Impact op zorgproces, vanuit visie op Juiste Zorg op Juiste Plek

• Implementatie, apart traject voor inbedding in praktijk 2
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Eenmalige vs herbruikbare
katheters:  COMPaRE trial

Tess van Doorn, Sophie Berendsen

Jeroen Scheepe & Bertil Blok

Urologie, Erasmus MC

Frans Penninx – Dwarslaesie Organisatie Nederland



Onze onderzoeksgroep

• 2 hoofdonderzoekers

• 4 arts-onderzoekers in promotie traject

• 1 senior arts-onderzoeker

• 1 postdoc

• 1 basaal wetenschappelijk onderzoeker

Onderzoeksfocus

• PROMS

• fMRI

• Neurostimulatie voor overactieve of onderactieve blaas

• Herbruikbare katheter voor zelfkatheterisatie



Zelf-katheterisatie in Nederland

• Neurogene (dwarslaesie, MS) en niet-neurogene (urineretentie, 
operaties) oorzaken

• Uitsluitend eenmalige katheters



Waarom dit onderzoek?

• Om de opties voor patiënten in Nederland te vergroten

• Verminderde milieu belasting

• Mogelijke besparing zorgkosten



COMPaRE trial

Single use vs reusable catheters in intermittent CatheterizatiOn for treatment of 
urinary retention, a Multicenter, Prospective, RandomizEd controlled, non inferiority 
trial

14 September 2018 subsidie van ZonMw ‘Goed gebruik hulpmiddelen’ toegekend 
gekregen

4 Oktober 2019 subsidie van Erasmus MC ‘Doelmatigheid’ toegekend gekregen 
voor extensie van studie

18 Oktober 2019 goedgekeurd door plaatselijke METC



Projectgroep

• Dr. Bertil Blok (hoofdonderzoeker, Uroloog)

• Dr. Jeroen Scheepe (Projectleider, Kinderuroloog)

• Prof. dr. Chris Bangma (administratief verantwoordelijke, afdelingshoofd Urologie) 

• Dr. Jurriaan de Steenwinkel (Medisch Microbioloog)

• Drs. Frans Penninx (Patiëntadviseur & bestuursadviseur DON)

• Dr. Maiwenn Al (Gezondheidseconoom iMTA)

• Drs. Bert Bernts (Medisch adviseur VGZ)

• Prof. dr. Marcel Post (Hoogleraar dwarslaesierevalidatie UMCG)

• Thessa Segeren-Boetzkes (Continentieverpleegkundige & (oud) voorzitter CV&V)

• Drs. Dorien Spijkerman (Revalidatiearts Rijndam Revalidatiecentrum)

• René Zonderland (Director Global Clinical Education Hollister Inc) 

• Reinier Timman (Statisticus/methodoloog) 

Deskundige medische hulpmiddelen, Unit Infectie Preventie & Juridische zaken



Dwarslaesie Organisatie Nederland

• Organisatie (ca. 1.550 leden) van/voor mensen met cauda-/dwarslaesie

• Zeer bekend met urologische problematiek / katheter gebruik

• Waarom interesse DON / het is in NL nu toch goed geregeld?

• Kwaliteit / veiligheid voor gebruikers + divers aanbod staan voorop

• Maatschappelijke verantwoordelijkheid: divers aanbod, milieu, kosten

• Veilige herbruikbare katheter ook internationaal van groot belang



Studie opzet 

Inclusie criteria

16 jaar en ouder

Neurogene en niet-neurogene oorzaken

Methoden

Totaal aantal studie patienten: N=456

▪ Herbruikbare katheter groep

• Herbruikbare katheter : gebruik voor 2 weken

• Reinigingsmiddel: elke 24 uur ververst

▪ Eenmalige katheter groep (controle groep)

Patienten zullen 12 maanden opgevolgd worden

Multi-center



Uitkomsten

• Primaire uitkomst: symptomatische urineweginfecties (sUWI)

• Secondaire uitkomsten: bacteriurie, ziekenhuis opnamen, andere 
complicaties, symptoom specifieke, kathetergebruik en QoL
vragenlijsten

• Kosten-effectiviteitsanalyse

• Mogelijke besparing (niet primaire doel) 26 – 47 miljoen euro per jaar 
(50% implementatie); meer keuzes voor gebruiker; beter milieu



Start studie

• Start includeren januari 2020 in EMC

• 80 patiënten toegezegd + 100 in database

• Start includeren in maart 2020 in Franciscus Gasthuis & Vlietland, 
Amphia ziekenhuis en Rijndam revalidatiecentrum



Implementatie

• Multidisciplinair 

• Uitkomsten kenbaar maken

- Artikelen in hoge impact en open access tijdschriften

- Presenteren op congressen

- Via patiënten organisaties

• Opnemen in richtlijnen



Punten van aandacht

• Blijf kritisch op de hulpmiddelen zorg

• Simpele verbeteringen kunnen leiden tot grote impact

• Vraag van tevoren naar gebaande paden in je eigen ziekenhuis

• Nieuwe wet Medische Hulpmiddelen (mei 2020)

• Vernieuwde ISO certificering



Tips voor toekomstige subsidie aanvragers

• Vraag op tijd mensen uit het veld voor in je projectteam, denk breed

• Exploreer wat Zorg Instituut Nederland voor je kan betekenen

• Betrek patiënten vroeg in het proces

• Let op deadlines + gestelde eisen

• Vertrouw in de kracht van je eigen project! 



Orthese doelmatigheidsstudie: kosteneffectiviteit van 
orthesezorg bij mensen met spierziekten

Projectgroep: Merel Brehm, Elza van Duijnhoven, Fieke Koopman, Jana Tuijtelaars, 
Viola Altmann, Maurits van Tulder, Mirjam Wanders en Frans Nollet 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjvfL--avfAhVHUhoKHQ5TAo8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.healthvalley.nl/netwerk/partners/sint-maartenskliniek&psig=AOvVaw0QxiRXaXvTumjIMePXj6Pg&ust=1545310930535405
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuqd_W-avfAhUtx4UKHQZgAo4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.elker.nl/nieuws/elker-ontvangt-subsidie-van-zonmw&psig=AOvVaw2TBlaSa5Uw2M8c4Hxw30OW&ust=1545310852689187




Loopproblemen door zwakke beenspieren

Beenorthesen om het lopen te verbeteren

Echter, beperkte wetenschappelijke onderbouwing voor 

deze behandeling 

Variatie in (niveau van) voorgeschreven orthesen 

Variatie in effectiviteit



Orthese expertise centrum

• Richtlijn beenorthesen bij spierziekten

• Systematische aanpak

• Multidisciplinair team

• Bewegingslab voor diagnostiek en evaluatie

• Innovatie van zorg d.m.v. onderzoek



Wat is de effectiviteit en kosteneffectiviteit van 
specialistische orthesezorg op het verbeteren van het 

functioneren bij mensen met spierziekten ten 
opzichte van reguliere orthesezorg

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuqd_W-avfAhUtx4UKHQZgAo4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.elker.nl/nieuws/elker-ontvangt-subsidie-van-zonmw&psig=AOvVaw2TBlaSa5Uw2M8c4Hxw30OW&ust=1545310852689187


Onderzoek design

RCT met een interventie- en controlegroep (1:1)

• Interventie: ortheserichtlijnzorg in expertisecentrum (AMC/Klimmendaal)

• Controle: gebruikelijke orthesezorg

Doel om 70 proefpersonen te includeren:

Inclusie criteria:

• Langzaam progressieve NMA (bijv. polio/PPS, IBM, HMSN) of perifeer zenuwletsel

• Kuitspierzwakte en/of quadricepszwakte aan één of beide benen

• Indicatie voor een orthese/orthopedische schoen (zowel eerste als herhaalvoorziening)

• Recht op een nieuwe voorziening (zorgverzekering)



Januari Februari MaartDecember

Waar staan we? 

Promovendus begonnen per 1 december 2018

Goedkeuring van de METc

Overleg GGH orthese studie | 24 januari 2019



December Januari Februari Maart

Januari 2019

Oproep verstuurd naar revalidatieartsen

Overleg projectgroep

- Inwerken metingen

- Protocollen opstellen

Overleg GGH orthese studie | 24 januari 2019



Januari Februari MaartDecember

Februari/maart 2019

• Onderzoek onder de aandacht gebracht

- Presentaties, posters en nieuwsbrieven

• Afstemming werkwijze interventie centra 

• Afstemming samenwerking usual care centra

• Start rekrutering en inclusie begin april

Overleg GGH orthese studie | 24 januari 2019



Rekrutering

Strategieën

• Revalidatieartsen in 

deelnemende centra (n=23)

• Oproep aan patiënten 3/11

8/11

Huidige status

11/70 inclusies



• Belasting voor de patiënt te groot.

• Niet alle artsen zijn ervan overtuigd dat specialistische orthesezorg beter is. 

• Zorgverzekering technische en financiële overwegingen:

• Productieverlies als patiënt naar interventie loot.

• Openen van een DBC op 2 locaties als patiënt naar interventie loot, wat niet kan.

• Als interventie orthese niet bevalt, dan heeft patiënt geen recht op nieuwe 

orthese gezien gebruikstermijn van 2 jaar, waardoor terughoudendheid in 

verwijzen.

• Financiële aspecten rondom de nazorg.

Waar lopen we tegen aan? Perspectief behandelaren



Waar lopen we tegen aan? Perspectief patiënten

• Behandelaar heeft onvoldoende kennis van de specifieke spierziekte 

en vindt het niet nodig om door te verwijzen. 

• Het gegeven dat de studie een interventie- en controlegroep kent.

• Onbekendheid en/of negatieve ervaringen met orthesen en/of 

orthopedische schoenen

• Belasting voor de patiënt te groot, fysiek maar mogelijk ook financieel.



• Hoe patiënten te empoweren om deel te nemen aan een 

studie en niet de dokter voor ze te laten beslissen?

• Patiënten handvatten geven voor het gesprek met de arts. 

• Patiënten adviseren de (sociale) omgeving te betrekken in het gesprek 

met de arts.

• Hoe kunnen patiënten eraan bijdragen dat artsen/centra 

mee gaan doen aan studies?

• Front vormen met de patiëntvereniging om artsen te overtuigen

Oplossingen? Patiënt empowerment





Stellingen (1/3)

‘Efficiënter gebruik van hulpmiddelen leidt tot betere zorg’



Stellingen (2/3)

‘Er dient rekening gehouden te worden met de milieubelasting 
van de hulpmiddelen’



Stellingen (3/3)

‘Inzicht in de ketenzorg is een voorwaarde voor het 
verbeteren van de hulpmiddelenzorg, in het kader van juiste 
zorg op de juiste plek en op het juiste moment’



Afronding subsessie

‘Gebruik is het beste onderzoeksresultaat’ 

Wat heb je daarvoor nodig?



Marleen Jonker, programmamanager

070-3495161 

www.zonmw.nl/hulpmiddelen

hulpmiddelen@zonmw.nl

Dank voor uw aandacht

Programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg | Informatiebijeenkomst


