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• NFU Citrien eHealth
• Hartstichting



Volwassenen met een AHA
• Zijn gemiddeld jong
• Zijn vaak geopereerd
• Hebben vaak ritme stoornissen en/of hartfalen



Telemonitoring



Project
• HartWacht is ontwikkeld door Cardiologie Centra Nederland en 

Focuscura
• Implementatie bij volwassenen met AHA in Amsterdam UMC, 

locatie AMC

Ritmestoornissen Bloeddruk regulatie Hartfalen



HartWacht

• Alle schakels 
– Zijn nodig 
– Zijn aanwezig

Patient

Technisch

Economisch

Organisatie

Interventie



Analyse door een arts

Analyse door verpleegkundige

Monitoring via software en automatische 
feedback

Feedback loop Bloeddruk



Bijdrage aan programma
Deliverable

Ontwikkeling, evaluatie en implementatie van e-health
instrumenten zoals app’s, games en/of wearables in 
samenwerking met bedrijven en start-up’s



SMART-doelstelling
• Het reduceren van zorgconsumptie door Hartwacht 

telemonitoring van volwassenen met een AHA



PROJECT RESULTATEN







Geaccepteerd NHJ



Ongeplande zorg Hartkloppingen



Extramurale zorg

Ongepubliceerd



Nieuwe diagnose
29 jaar oude vrouw met 
hartkloppingen

Holter: 2007, 2011, 
2013: geen ritmestoornis

GesubmitMet HartWacht SVT diagnose



Landelijke media



(Inter)nationale podia



Wat verliep niet volgens plan?
• Voortgang inclusie 
• Voortgang betrekken (para)medici
• Aanvankelijk observeren, later pas interveniëren
• Geen dekking van alle verzekeraars 



Tips en adviezen

Zorgimplementatie 
is teamwork

Wetenschappelijke 
validatie van eHealth 
is nodig

Meer budget voor 
onderzoek nodig 



Lessons Learned
 De zorgconsumptie is hoog bij volwassenen met 

een AHA
 HartWacht is veelbelovend om dit te reduceren
 Er zijn nog veel terreinen onderbelicht  



Vraag voor het publiek
Bent u voldoende overtuigd dat het 
tijd is om op te schalen?
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Het programma e-Health wordt gefinancierd door het 
Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare 
verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is 

mogelijk gemaakt door ZonMw.

www.nfu-ehealth.nl | info@nfu-ehealth.nl

http://www.nfu-ehealth.nl/
http://www.eguch.com/
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