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Vo o r w o o r d

ICT draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke knelpunten, ook in de gezondheidszorg,
en vormt bovendien een strategische voorwaarde voor duurzame economische groei. In de
Rijksbrede ICT-Agenda en in de Breedbandnota, beiden verschenen in het voorjaar van 2004,
heeft het kabinet zich ten doel gesteld knelpunten in maatschappelijke sectoren aan te pakken
door betere benutting van ICT-diensten. Het Actieprogramma Breedband heeft in dat kader
verschillende initiatieven ondersteund.

Telefysi, waarvan u hier de resultaten aantreft, is zo´n initiatief. Het project is er bijzonder goed
in geslaagd een brug te slaan tussen de maatschappelijke en professionele vraag en de toege-
voegde waarde van innovatieve ICT-toepassingen en breedbandige diensten. De intercollegiale
consultatie in de kinderrevalidatie met behulp van video leidt tot een betere begeleiding van de
jonge kinderen in het regionale zorgnetwerk van betrokken instellingen. 

De aandacht voor zowel zorg, technologie als organisatie en financiële aspecten bij de ontwik-
keling van deze dienst zijn voor het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie
Overijssel aanleiding geweest de ontwikkeling van Telefysi nauwlettend te volgen en waar
mogelijk te ondersteunen. Innovatie van zorg door ICT is door de provincie Overijssel tot een
belangrijk onderdeel van het beleid gemaakt en krijgt vooral in de regio Twente steeds meer
gestalte. Daarbij heeft Telefysi een handreiking opgeleverd voor de ontwikkeling van soort-
gelijke breedbandige Teleconsultatiediensten in de gezondheidszorg. 

Landelijke voorbeeldwerking en opschaling van succesvolle regionale projecten is van groot
belang voor brede implementatie van innovatieve ICT-projecten die bijdragen aan betere en
effectievere gezondheidszorg, veiligheid, mobiliteit en onderwijs, zoals deze worden gestimu-
leerd in het onlangs gepresenteerde Actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT. Deze
publicatie hoopt hieraan bij te dragen en presenteert een, ook voor niet direct betrokkenen,
toegankelijk verslag van de ontwikkeling van de Teleconsultatie-dienst. We willen met deze
uitgave andere initiatiefnemers in de (kinder)revalidatie en daarbuiten stimuleren te werken aan
gelijksoortige breedbandige diensten. 

Den Haag/Zwolle, maart 2006

M. Frequin G.J.H. Ranter
Directeur Generaal Energie en Telecom Gedeputeerde Zorg en Participatie
Ministerie van Economische Zaken Provincie Overijssel
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S a m e n v a t t i n g

Telefysi ondersteunt met de ontwikkelde breedbanddienst video-Teleconsultatie tussen
kinderfysiotherapeuten uit de eerste lijn in de regio Twente en Het Roessingh, centrum voor
revalidatie (Enschede). Breedband maakt het mogelijk bewegende beelden van de kinderen te
gebruiken; bij consultatie over bewegingsstoornissen van groot belang. De video-
Teleconsultatie leidt tot een betere begeleiding en verwijzing van de jonge kinderen in het
regionale zorgnetwerk. In Telefysi is niet alleen de technische haalbaarheid gedemonstreerd
maar zijn ook organisatie & financiering uitgewerkt en is de dienst in de regionale praktijk
ingebed. Deze vorm van intercollegiale consultatie op afstand wordt nu regionaal verder
opgeschaald (meer kinderfysiotherapeuten) én uitgebreid met andere medische disciplines
(kinderartsen, revalidatieartsen). 

•  K i n d e r e n  m e t  h o u d i n g s -  e n  b e w e g i n g s s t o o r n i s s e n :
b e w e g i n g  i n  b e e l d

Bij het communiceren over - en beschrijven van - de beperkingen van kinderen met houdings-
en bewegingsstoornissen stuiten behandelaars vaak op de grens van het kunnen verwoorden
van de specifieke bewegingsproblemen. Het moeilijk onder woorden kunnen brengen van de
beperkingen is één van de belangrijkste redenen om in dit zorgnetwerk te starten met video-
teleconsultatie waardoor op afstand de videobeelden ter beoordeling aan collega-zorgverleners
kunnen worden voorgelegd.

•  We r k w i j z e  Te l e c o n s u l t a t i e
De teleconsultatie binnen Telefysi heeft zich ontwikkeld tot een intercollegiaal consult waarin
vraag en antwoord centraal staan. De casusopbouw bestaat uit het verzamelen van de
patiëntgegevens, videodata en de behandelvraag. Deze wordt door de therapeut via een
breedbandige verbinding naar een remote server overgebracht. Voor de beantwoording wordt
de vraagstelling en videodata door de collega van de beveiligde server opgehaald naar het
eigen werkstation. Het antwoord wordt op de beveiligde server teruggeplaatst. 

•  S a m e n w e r k i n g  b i j  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n
Te l e c o n s u l t a t i e :  d e  i d e a l e  b o ch t

De ontwikkeling van een Teledienst in een netwerkachtige context van organisaties stelt speci-
fieke eisen aan de samenwerking. Niet één organisatie kan de nieuwe dienst realiseren zonder
bijdragen van anderen. Bij de totstandkoming van deze coproductie wordt niet alleen gestuurd
op realisatie van het technische ontwerp maar ook op de zich ontwikkelende samenwerking.
Het in de pas laten lopen van de inhoud en de samenwerking levert een soort ideale bocht op.
Partijen in een netwerk rondom nieuwe Telediensten hebben elkaar vaak in een houdgreep 
van standpunten. Als een voorliggend initiatief vooral het belang lijkt van slechts één van de
partijen beperkt de reactie van anderen zich tot het stellen van voorwaarden voor medewer-
king. Daarbij zijn betrokken organisaties ook al op eigen initiatief, los van de samenwerking,
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met aanverwante zaken aan de gang. De vraag is dan natuurlijk op welke wijze deze elkaar
kunnen versterken of aanvullen.

•  Te l e c o n s u l t a t i e  e n  h e t  d e l e n  v a n  ( p r o f e s s i o n e l e )
k e n n i s

Bij de Teleconsultatie gaat het om de overdracht van kennis en ervaring aan collega-behande-
laars in het (regionale) netwerk rondom de kinderen. Bij de voorwaarden voor kennisoverdracht
tussen professionals spelen naast kenmerken van de kennis zélf ook kenmerken van de relatie
tussen de professionals (vertrouwen) een belangrijke rol. Netwerkmechanismen die kenni-
stransfer tussen de zorgverleners positief beïnvloeden zijn de overlap in de expertise tussen de
collega’s, de persoonlijke relaties, de sociale cohesie in het zorgnetwerk en de vaardigheid om
te communiceren in gevallen waarin een kleinere expertise overlap bestaat. Consultatie met
videobeelden verbetert de voorwaarden voor kennisoverdracht. Video ondersteunt als beeldtaal
de communicatie binnen de eigen beroepsgroep van kinderfysiotherapeuten en - nog belangrij-
ker misschien - maakt het mogelijk ook met andere zorgprofessionals (kennisdomeinen) te
overleggen. 

•  Te l e c o n s u l t a t i e  a l s  o n d e r d e e l  v a n  n i e u w e  h o r i z o n t a l e
z o r g p r o g r a m m a ’s

Telediensten worden getypeerd als zorgarrangementen die delen van verschillende organisa-
ties met elkaar kunnen verbinden tot een sluitend geheel van zorg. Door uitbreiding met
andere medische disciplines ontstaat een situatie waarin de optelsom van dergelijke
arrangementen zich ontwikkelt tot een samenhangend zorgprogramma. Niet langer staan de
afzonderlijke instellingen centraal maar is het referentiepunt het samenhangende zorgaanbod
van de bij de patiënt betrokken instellingen. Een dergelijk zorgprogramma rond een duidelijke
patiëntengroep biedt nieuwe mogelijkheden. Doelmatigheidsvragen worden tot dusver gesteld
op het niveau van de afzonderlijke instellingen, niet over de grenzen van de organisaties heen.
Meer aandacht voor deze samenhang draagt bij aan de ontwikkeling van effectieve zorgpro-
gramma’s samengesteld vanuit bijdragen van de afzonderlijke specialismen en instellingen. 

•  Te ch n i s ch  o n t w e r p  b r e e d b a n d a p p l i c a t i e
Uitgangspunt is de stand van de techniek zoals deze op de verschillende werkplekken van 
de therapeuten in de 1e en 2e lijn is aangetroffen. De consultatie is gebaseerd op bewezen
technologie, infrastructuur en applicaties. Op basis van experimentele Teleconsultatie-sessies
zijn diverse aanpassingen gedaan in onder meer de internetbreedband verbindingen, het
besturingssysteem, de structuur van dataopslag en de toepassing van digitale camera’s (vooral
het bewerken en selecteren van de video-opnamen). Op deze manier is de werkwijze en het
gebruik van de applicaties met kleine stappen vereenvoudigd.

•  U i t v o e r i n g s v a r i a n t e n  I C T- o n d e r s t e u n i n g s s t r u c t u u r  e n
d i e n s t e n c o n c e p t e n

In de aanvangsfase zijn de therapeuten ondersteund met aanvullende technische deskundig-
heid. Bij de introductie in de reguliere zorg worden ook deze technische aspecten onderdeel
van de normale bedrijfsvoering en de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf. Hierbij zijn
verschillende uitvoeringsvarianten (scenario’s) denkbaar in een situatie van een zich verder
ontwikkelend regionaal consultatienetwerk. Aan de hand van drie scenario’s zijn de belangrijk-
ste contouren geschetst van een infrastructuur waarmee de (regionale) breedband teleconsul-
tatiedienst verder kan groeien. In de scenario’s zijn óf de individuele zorginstellingen verant-
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woordelijk voor de technische ondersteuning, wordt de technische ondersteuning van de
breedbanddienst ondergebracht bij één van de deelnemende instellingen of wordt deze
uitbesteed aan een (gemeenschappelijk) publiek of privaat initiatief. De scenario’s bieden de
aanbieders van ICT-diensten verschillende mogelijkheden. 

•  F i n a n c i e r i n g  d o o r  d e  z o r g v e r z e k e r a a r
Implementatie van Teleconsultatie in het zorgnetwerk betekent dat er een transmuraal zorgpro-
ces ontstaat. Dit betekent dat er vanuit de ziekenfondsverzekering verschillende vergoedings-
systemen zijn. Extramurale kinderfysiotherapie (in de particuliere praktijk) wordt vergoed op
basis van geleverde prestaties omschreven in beleidsregels van het College Tarieven
Gezondheidszorg (CTG). Intramuraal (ziekenhuizen en revalidatie-instellingen) worden door de
zorgverzekeraar productieafspraken gemaakt die leiden tot een instellingsbudget. Menzis stelt
voor om voorlopig, vanwege de extra tijdsinvestering en de extra ICT-kosten, aan de kinder-
fysiotherapeuten per teleconsult tweemaal het tarief te vergoeden van een normale zitting
kinderfysiotherapie. Voor wat betreft de extra kosten in de tweede lijns instellingen kan, indien
voldoende zicht bestaat in de verhouding tussen klinische effectiviteit, kwaliteit en kosten-
(besparing), een beroep worden gedaan op de Regeling Initiatiefruimte Ziekenfonds-
verzekering. 

•  O p s ch a l i n g  e n  u i t b r e i d i n g  i n  d e  r e g i o  Tw e n t e
In de regio Twente wordt de ontwikkelde dienst verder ingebed in de zorgpraktijk en de
samenwerking tussen de kinderfysiotherapeuten en andere professionals in het zorgnetwerk
rond de kinderen. Teleconsultatie krijgt in de kinderfysiotherapie van het revalidatiecentrum Het
Roessingh een vaste plaats en wordt opgeschaald met een groot aantal werkplekken van
kinderfysiotherapeuten op verschillende locaties in de regio. Door Menzis wordt een beheerst
groeimodel van de Teleconsultatie voorgestaan waarbij op een natuurlijke wijze het netwerk
van intercollegiale consultatie wordt uitgebreid. Naast routinematige toepassing in de kinder-
fysiotherapie wordt ook aandacht besteed aan de verbetering van het multidisciplinaire contact
met andere disciplines in de tweede en derde lijn. Resultaten van deze experimenten geven
naar verwachting een nieuwe impuls aan de ontwikkeling van het regionale, transmurale en
breedbandige zorgnetwerk. 

•  I n t r o d u c t i e  i n  a n d e r e  r e v a l i d a t i e c e n t r a  e n  k e n n i s -
v e r s p r e i d i n g :  T E L E F Y S I  N L

Teleconsultatie rond de groep van jonge kinderen met bewegingsstoornissen heeft een regio-
naal karakter aangezien binnen een regio het merendeel van de afstemming tussen verschillen-
de zorgverleners plaatsvindt. Vertaling van het concept naar andere delen van het land bete-
kent dan ook het ondersteunen van soortgelijke regionale zorgnetwerken bij de implementatie
daar. Telefysi heeft een aantal generieke bouwstenen voor een Teleconsultatiedienst opgele-
verd (selectiecriteria voor intercollegiale consultatie, werkwijze en instrumenten, technische en
systeemvereisten en voorwaarden voor vergoeding door de zorgverzekeraar). Deze bouw-
stenen bieden een goede basis voor de beoordeling van de haalbaarheid en de introductie van
de dienst elders. 
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1 Te l e f y s i  e n  z o r g i n n o v a t i e

Met Telefysi1 is veel ervaring opgedaan met de ontwikkeling van Teleconsultatie. Nieuwe breed-
bandapplicaties en -infrastructuur ondersteunen intercollegiaal contact tussen zorgprofessio-
nals. De voordelen van collega´s op afstand zijn onder meer de beschikbaarheid van aanvul-
lende expertise en beperking van (onnodige) doorverwijzing. Ondanks deze onbetwiste
voordelen is de zorgpraktijk weerbarstig wat betreft introductie van deze nieuwe werkwijzen en
technologieën. Veel initiatieven beperken zich noodgedwongen tot demonstratie van de techni-
sche haalbaarheid. In Telefysi zijn de samenhangende elementen van teleconsultatie (technolo-
gie, zorg, organisatie & financiering) wél verder uitgewerkt en is het resultaat ingebracht in de
dagelijkse routines van de revalidatiezorg in Twente. Hiermee is Telefysi één van de eerste
geslaagde praktijkvoorbeelden geworden van de ontwikkeling van breedbandige
Teleconsultatie. Bij een inventarisatie van breedbanddiensten in de zorg door het Ministerie van
Economische Zaken is Telefysi eerder aangemerkt als één van de meest in het oog springende
projecten2.

De resultaten van Telefysi zijn enerzijds een demonstrator van de teleconsultatie in het
Twentse zorgnetwerk rondom jonge kinderen met houdings- en bewegingsstoornissen.
Daarnaast zijn de randvoorwaarden voor Teleconsultatie uitgewerkt. Hieruit is een aanpak afge-
leid die goede diensten kan bewijzen voor initiatiefnemers van soortgelijke diensten in andere
regionale zorgnetwerken van ons land. In deze publicatie wordt Telefysi zo gepresenteerd dat
een goed beeld ontstaat van de concrete casus. Dit draagt bij aan het op landelijk niveau
beschikbaar stellen van de kennis en ervaring. Het innovatiecentrum revalidatietechnologie
speelt bij deze kennisoverdracht, in samenwerking met het Actieprogramma Maatschappelijke
Sectoren & ICT3 en Nederland Breedbandland een belangrijke rol. 

Het Innovatiecentrum Revalidatietechnologie (www.revalidatietechnologie.nl) is toonaangevend
ten aanzien van onderzoek, ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën voor de
verbetering van functiediagnostiek en functieherstel binnen de revalidatiezorg. Op het gebied
van zorg en ICT heeft het centrum een laboratoriumfunctie. Intensief wordt samengewerkt
met researchorganisaties, universiteiten, medische faculteiten en het bedrijfsleven.Veel
aandacht gaat uit naar kennisoverdracht en diffusie van nieuwe technologie onder meer naar
andere revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen. 

1 TELEFYSI wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Innovatiecentrum revalidatietechnologie Het Roessingh in samenwerking met Menzis, AO

adviseurs voor organisatiewerk, revalidatiecentrum Het Roessingh en Roessingh Research and Development.

2 Breedbanddiensten in de zorg: stand van zaken en stimuleringsmaatregelen. Ministerie van Economische Zaken 2004.

3 In het Actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT stelt Economische Zaken, als coördinerend Rijks ICT-Ministerie, samen met de betrokken

vakdepartementen een aantal concrete acties voor (www.maatschappelijkesectorenenict).
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1. 1 Te l e f y s i :  t e l e c o m m u n i c a t i e  i n  f y s i o t h e r a p i e

Telefysi ondersteunt met de ontwikkelde breedbanddienst de consultatie tussen kinder-
fysiotherapeuten in de regio Twente. Ter illustratie het belang van dergelijke intercollegiale
consultatie tussen de verschillende lijnen van de gezondheidszorg:

Zal ik deze patiënt doorverwijzen? Wat is de beste behandeling en waar kan ik voor extra infor-
matie over het beeld terecht? Gewone vragen van zorgprofessionals waarmee zij in veel geval-
len een beroep doen op collega's elders. Teleconsultatie is dan het op afstand uitwisselen van
patiëntgegevens en therapeutische informatie ten behoeve van medische behandeling. Dat
gebeurt nu natuurlijk ook al volop door telefonisch en schriftelijk contact. Videoconsultatie op
afstand kan dit overleg verbeteren en breedband maakt het mogelijk bewegende patiënt-
beelden en grote databestanden van een patiëntencasus te gebruiken. Zeker bij bewegings-
stoornissen zijn bewegende beelden natuurlijk uiterst relevant voor het patiëntenoverleg. 

Focus van Telefysi binnen het netwerk van relaties is (vooralsnog) de monodisciplinaire consul-
tatie tussen kinderfysiotherapeuten uit de particuliere praktijk in de regio en gespecialiseerde
collega´s uit Het Roessingh, centrum voor revalidatie in Enschede. Bij circa 10% van het aantal
nieuwe patiënten in de particuliere fysiotherapiepraktijk blijkt dergelijke expertconsultatie
noodzakelijk voor onder meer de bevestiging van de indicatie en diagnose, informatie over het
verloop van het herstelproces of bijvoorbeeld een second opinion. Op basis van een bewezen
routine kan de consultatie regionaal verder worden opgeschaald (meer kinderfysiotherapeuten)
en ook multidisciplinair worden uitgebreid met andere disciplines (kinderartsen,
revalidatieartsen e.a.). 

Telefysi is een initiatief in een regio (Twente) waar bijzonder veel aandacht is voor de bijdrage
van ICT aan innovatie van de gezondheidszorg. Verschillende aansprekende projecten die in
Twente worden uitgewerkt (www.izit.nl) zijn er in belangrijke mate op gericht bestaande (vaak
administratieve) processen te verbeteren en de ICT- basisinfrastructuur te ontwikkelen waar-
mee dergelijke efficiëntieverbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Bij Telefysi richten wij ons
op een nieuwe ZorgTeledienst die weliswaar ondersteund kan worden door een nieuwe 
ICT-(basis)infrastructuur maar waarbij de ontwikkeling een minder technisch karakter heeft. 
Bij Telefysi komen vooral de zorginhoudelijke elementen aan de orde en verandering van de
primaire zorgprocessen en de samenwerking. Dergelijke diensten zijn minder ontwerpbaar dan
de algemene ICT-infrastructuur, maar veel meer het resultaat van samenwerking vanuit de

Een fysiotherapeut behandelt een klein kind na ontslag uit het ziekenhuis. De jongen
heeft een bewegingsstoornis die door de kinderarts en revalidatiearts is beoordeeld.
Voor de fysiotherapeutische begeleiding wordt een beroep gedaan op een ervaren
kinderfysiotherapeut in de woonomgeving van de jongen. De fysiotherapeut heeft
vragen over de behandeling en vindt consultatie van collega’s belangrijk. Afgesproken
wordt dat een kinderfysiotherapeut van Het Roessingh revalidatiecentrum door de
eerstelijns therapeut regelmatig kan worden geraadpleegd. Videomateriaal ondersteunt
deze consultatie op afstand. Fysiotherapeut en expert op afstand bespreken de video’s
en de behandeling. Opname in het revalidatiecentrum kan worden voorkomen. De
jongen kan in zijn eigen omgeving deskundig worden behandeld, aangevuld met advies
van de collega op afstand.
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primaire zorgprocessen en tussen direct betrokken (maatschappelijke) organisaties. Andersom
zal verbetering van de infrastructuur wel bijdragen aan de versnelling van de introductie van
nieuwe diensten.

Bij de ontwikkeling van Teleconsultatie zijn drie aspecten van de nieuwe dienst van belang. Dit
zijn de ondersteunende ICT-technologie, de zorginhoudelijke communicatie (patiëntbespreking)
en de organisatie en financiering van de dienst. Bij de ontwikkeling van verschillende tele-
diensten is sprake van een toenemende complexiteit naarmate de dienst meer zorg-
inhoudelijke aspecten heeft of tot meer aanpassing van werkprocessen en samenwerking
tussen onafhankelijke organisaties leidt. 

Uitgangspunt van Telefysi is dat teleconsultatie in het beschreven netwerk gewoon al plaats-
vindt (per telefoon of schriftelijk) maar mogelijk verder met ICT en video kan worden verbeterd.
Telefysi doet dit op een wijze dat de zorgprofessionals zich in het initiatief blijven herkennen.
Immers zodra zegeningen van ICT worden beloofd kan de aandacht ook teveel naar andere
professionals verschuiven. Systeembeheerders in zorginstellingen maken in een dergelijk geval
werk van integreren, ICT-leveranciers denken al aan opschalen en de aanbieders van de infra-
structuur aan uitrollen. Gevaar is dat de zorgprofessionals afhaken. Gezocht is daarom naar een
werkwijze die verbinding organiseert tussen het al actieve zorgnetwerk van kinderfysio-
therapeuten en de andere partijen die aan de nieuwe videodienst kunnen bijdragen zonder de
kracht van de oorspronkelijke behoefte daarbij uit het oog te verliezen. 

Door het Innovatiecentrum Revalidatietechnologie is expertise bijeen gebracht waarmee de 
kinderfysiotherapeuten zijn ondersteund op het gebied van de technische, organisatorische en
financiële aspecten van Teleconsultatie. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van de consultatie-
dienst was:
• de consultatie met behulp van robuuste en bewezen technologie en infrastructuur zonder te

hoeven wachten op mogelijk nieuwe ideale infrastructuur; 
• tussen collega´s die elkaar al op een andere wijze consulteren over de gezamenlijke patiën-

ten (waar een vertrouwensrelatie bestaat);

Figuur 1: Toenemende complexiteit ZorgTelediensten
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• ten behoeve van een concrete patiëntengroep (diagnosecodes) met specifieke behandel-
vragen en een directe relevantie in de dagelijkse revalidatiezorg;

• en mogelijkheden voor doorontwikkeling naar meer integrale zorgprogramma´s rondom
deze patiëntengroep (betrekken van meer disciplines uit het zorgnetwerk).

Het overgrote deel van de zorg waar de kinderen uit de Telefysi-doelgroep een beroep op doen
wordt geleverd door zorginstellingen binnen een straal van enkele tientallen kilometers van de
woonomgeving. Bij deze meer complexe vormen van zorg waarbij diverse specialisten en
organisaties betrokken zijn is het dit regionale schaalniveau waarop integrale zorg tot stand
komt en zorgprofessionals van verschillende disciplines elkaar consulteren over diagnose en
behandeling. Zorg op afstand is in die zin dichtbij dat het in de meeste gevallen gaat om
intercollegiale consultatie op het regionale schaalniveau.

1. 2 Z o r g ,  t e ch n o l o g i e  e n  s y s t e e m i n n o v a t i e

Dat de gezondheidszorg in de (nabije) toekomst, mede onder invloed van ICT ingrijpend
verandert is geen nieuws meer. Zowel voor de zorgconsumenten als zorgprofessionals heeft 
e-health en de ontwikkeling van integrale en vraaggerichte zorg grote gevolgen. Met integrale
en vraaggerichte zorg wordt bedoeld: de vormgeving en aansturing van integrale zorgarrange-
menten die (delen) van organisaties onderling verbinden en integreren tot een sluitend geheel
van zorgverlening aan patiëntengroepen, met als doel hen op de juiste plaats de juiste zorg op
het juiste moment te bieden, ongehinderd door schotten tussen hulpverleners, organisaties en
financieringsstromen (iBMG4). Telediensten zoals Teleconsultatie zijn op te vatten als dergelijke
zorgarrangementen. Dit begrip wordt gehanteerd om een onderscheid te maken met de zorg
die door één instelling wordt geboden. Bij het zorgarrangement staat de patiëntvraag centraal
en komt daarmee direct het noodzakelijke samenspel tussen de bij de nieuwe dienst betrokken
zorgverleners (en instellingen) naar voren.

Figuur 2: Telediensten als zorgarrangementen

4 Instituut voor Beleid en Management in de Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam.
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Technologische ontwikkeling en de ontwikkeling van nieuwe zorgarrangementen zijn nauw met
elkaar verbonden. Naast ICT worden ook andere technologieën als drijvende krachten achter
zorgvernieuwing aangemerkt. Het gaat daarbij allereerst om technologie die de zorg inhoudelijk
verandert en zo een nieuwe therapeutische transformatie voor een bekende aandoening
mogelijk maakt. Nieuwe hulpmiddelen en instrumenten uit de (bio-) medische technologie
komen hierbij in beeld die het bijvoorbeeld mogelijk maken dat de patiënt zijn gezondheidstoe-
stand bewaakt door zelf verschillende lichaamswaarden te meten (zelfmanagement). 

Aanvullend op deze zorginhoudelijke vernieuwing is de bijdrage van ICT (applicaties en infra-
structuur) in veel gevallen vooral (zorg)ondersteunend. ICT ondersteunt nieuwe medische
toepassingen met de noodzakelijke transacties in complexe zorgketens en -netwerken. Bij
transacties valt te denken aan informatievoorziening (internetcommunicatie), verwerking van
patiëntendata, databeheer etc. Het monitoren van patiënten op afstand bijvoorbeeld veronder-
stelt een ICT-infrastructuur die communicatie tussen zorgprofessional en cliënt mogelijk maakt
over de verzamelde informatie.

Tenslotte bestaat een belangrijke wisselwerking tussen nieuwe technologie en de organisatie
van zorgactiviteiten. Dit betreft de structuur, besturing (governance) en toegankelijkheid van
nieuwe horizontale zorgketens en -netwerken. Nieuwe technologie maakt nieuwe vormen van
taakverdeling en coördinatie tussen organisaties en zorgverleners mogelijk. Daarbij horen ook
nieuwe diensten en dienstaanbieders die op hun beurt de zorgmarkt verder veranderen.

Een concrete innovatie van een dergelijk zorgarrangement is dan de uitkomst van het samen-
spel tussen deze drie elementen. De dynamiek en samenhang tussen deze aspecten is
complex en wordt wel als systeeminnovatie van de gezondheidszorg aangeduid. ICT wordt
aangemerkt als één van de belangrijkste drijvende krachten achter deze systeeminnovatie. De
verwachtingen van nieuwe ZorgTelediensten zijn hooggespannen. De aandacht van veel
(samenwerkende) zorginstellingen op het terrein van zorg op afstand wordt tot dusver vooral

Figuur 3: zorgarrangementen en systeeminnovatie
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gericht op relatief eenvoudige diensten als sociale alarmering en bewaking op afstand, bijvoor-
beeld in de thuiszorg. Ook deze Telediensten zijn tot dusver slechts op kleine schaal in de prak-
tijk te zien. Kennis ontbreekt over organisatorische, financiële en technische aspecten en er zijn
nog veel vragen over de (technische) betrouwbaarheid van nieuwe systemen. Bovendien
sluiten de Telediensten tot nu toe slecht aan bij vergoedingensystemen in de gezondheidszorg. 

1. 3 L e e s w i j z e r

Uit het vorige is duidelijk geworden dat een nieuwe Teleconsultatiedienst bijdragen vereist
vanuit diverse kennisdomeinen. Ook de geïnteresseerde lezer van deze rapportage heeft een
achtergrond die waarschijnlijk of meer zorginhoudelijk, dan wel technisch, financieel of
beleidsmatig van aard is. Dit betekent dat afhankelijk van deze achtergrond de toegankelijkheid
van - en interesse voor - de hoofdstukken kan verschillen. Desondanks is getracht de verschil-
lende aspecten zo te presenteren dat ook niet ingewijden op de verschillende onderdelen
kennis kunnen nemen van de resultaten en kenmerken van de dienst. Eén van de lessen van
Telefysi is immers dat inzichten en belangen van de verschillende disciplines voor een
succesvolle dienstontwikkeling met elkaar moeten worden verbonden. De doelgroep van deze
rapportage bestaat wat ons betreft dan ook uit diegenen die bereid en in staat zijn dit te doen.

In hoofdstuk 2 wordt de patiëntengroep van jonge kinderen nader omschreven en wordt
ingegaan op de zorgverleners die bij deze kinderen zijn betrokken. Vervolgens wordt het belang
van Teleconsultatie in specifieke diagnose en behandeltrajecten binnen dit netwerk
beargumenteerd en de hiermee samenhangende communicatie- en consultatiebehoefte. Uit
de verwijspatronen op regionale schaal volgt de focus van Telefysi in dit stadium van

NICTIZ (Nationaal ICT Instituut in de Zorg)

Regionale zorgnetwerken zijn organisatieverbanden die het mogelijk maken dat zorgver-
leners uit verschillende disciplines binnen een regio kunnen samenwerken ondersteund
door elektronische communicatie via een (beveiligd) netwerk. De regionale zorgnetwer-
ken vormen een belangrijk communicatiekanaal voor NICTIZ naar de spelers in het veld.
Naast regionale samenwerkingsverbanden zijn er ook landelijke zorgnetwerken zoals 
E-Zorg en OZIS (apotheken). Het is noodzakelijk dat zorgverleners zowel via de regionale
als landelijke zorgnetwerken met elkaar kunnen communiceren. Hiervoor is een
landelijke basisinfrastructuur (AORTA) essentieel. 

Op 8 november 2005 heeft op het ministerie van VWS in Den Haag de contractonder-
tekening plaatsgevonden voor de bouw van het Landelijk SchakelPunt voor de zorg
(LSP). Hiermee wordt de eerste officiële stap gezet naar veilige actuele elektronische
uitwisseling van patiëntinformatie door heel Nederland. Het LSP vormt het hart van de
ICT-basisinfrastructuur voor de zorg, waarmee zorgpartijen snel en veilig transmuraal
patiëntinformatie kunnen uitwisselen. Deze verkeerstoren regelt de inzage in patiënt-
informatie. Met het LSP kunnen zorgverleners actuele patiëntinformatie opvragen uit
systemen van collega-ziekenhuizen, apotheken en huisartsen. Het mogelijk maken van
landelijke uitwisseling van medicatiegegevens en waarneeminformatie voor huisartsen
per 2006 is hierin een eerste stap. (www.nictiz.nl)
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ontwikkeling: de monodisciplinaire consultatie tussen kinderfysiotherapeuten van de eerste lijn
(particuliere praktijk) en collega’s van de derde lijn (Het Roessingh). Tenslotte beschrijven wij in
dit hoofdstuk de wijze waarop de consultatie wordt gerealiseerd middels activiteiten van
casusopbouw en casusbeantwoording.

Een zorginhoudelijke meerwaarde van videoconsultatie betekent niet automatisch dat de
professionals dit ook kunnen gaan doen. Voor de ontwikkeling van een teleconsultatienetwerk
is meer nodig dan een zorginhoudelijke relevantie en een enthousiaste beroepsgroep.
Hoofdstuk 3 gaat nader in op de kenmerken van het netwerk van betrokken partijen en de
voorwaarden waaronder in dit netwerk innovatie tot stand komt. Op basis van onze bevindin-
gen presenteren we aanbevelingen voor meervoudige samenwerking bij zorginnovatie.

Hoofdstuk 4 beschrijft de ontwikkeling van ICT-applicaties en -infrastructuur voor de
Teleconsultatie en de hiermee verbonden nieuwe dienstverlening (service providers). Na een
overzicht van de infrastructuur en applicaties waarmee de experimentele teleconsultatie is
uitgevoerd gaan wij in op de infrastructuur en diensten die een opgeschaald netwerk van tele-
consultatie kunnen ondersteunen. Opschaling betreft zowel een groter aantal regionale kinder-
fysiotherapeuten (monodisciplinair) alsook uitbreiding met andere betrokkenen in het CP-zorg-
netwerk (multidisciplinair). Ook wordt in hoofdstuk 4 de financiering van de consultatiedienst
uitgewerkt en wordt aangegeven welk vergoedingensysteem van de betrokken zorgverzekeraar
voor de dienst wordt voorgesteld en welke nieuwe financieringsinstrumenten kunnen bijdragen
aan meer transmurale samenwerking. 

In hoofdstuk 5 wordt vooruit gekeken. Het experiment Telefysi is geslaagd, maar wat betekent
dit voor de toekomst en de verdere ontwikkeling van de toepassing in zowel de regio Twente
als op andere plaatsen in het land. Telefysi draagt in 2006 verder bij aan de implementatie
(méér kinderfysiotherapeuten) en verbreding (méér medische disciplines) van de betreffende
Teleconsultatiepraktijk in de regio Twente. Tegelijkertijd wordt de opgedane kennis en ervaring
ingezet voor de ontwikkeling van gelijksoortige consultatienetwerken in de (revalidatie)gezond-
heidszorg elders in het land. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met enkele aanbevelingen voor de
overname van de dienst.
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2 Te l e c o n s u l t a t i e  b i j  d i a g n o s e  e n
b e h a n d e l i n g

In dit hoofdstuk wordt de patiëntengroep van jonge kinderen nader omschreven en wordt inge-
gaan op de zorgverleners die bij deze kinderen zijn betrokken. Vervolgens wordt het belang van
Teleconsultatie in specifieke diagnose en behandeltrajecten beargumenteerd. Hieruit volgt de
focus van Telefysi in dit stadium van ontwikkeling: de monodisciplinaire consultatie tussen
kinderfysiotherapeuten van de eerste lijn (particuliere praktijk) met collega’s van de derde lijn
(Het Roessingh).

2 . 1 K i n d e r e n  m e t  h o u d i n g s -  e n  b e w e g i n g s s t o o r n i s s e n

Telefysi maakt gebruik van de kennis over de begeleiding van jonge kinderen met houdings- en
bewegingsstoornissen die in de afgelopen jaren in Het Roessingh is opgebouwd. Al in 2001 is,
gelijk met het eerste prototype van de Telefysi-applicatie, beschrijvend onderzoek gedaan naar
bestaande en toekomstige contouren van wat meer algemeen heet: de Cerebrale Parese Zorg.
Cerebrale Parese (CP) is het meest opvallende klinische symptoom van aandoeningen die
ontstaan in de ontwikkelingsfase van de hersenen. Naast motorische stoornissen is er bij CP
vaak sprake van co-morbiditeit met bijkomende aandoeningen als epilepsie, mentale retardatie,
cognitieve functie stoornissen, visus- en gehoorstoornissen, dyspraxie en apraxie. Deze bijko-
mende aandoeningen maken de beperking en de behandeling relatief complex. De incidentie
van CP in ons land is circa 1,5 tot 2,5 per 1000 geboorten. Dit aantal zal ondanks verbeterde
zorg naar verwachting gelijk blijven aangezien meer kinderen bij een vroeggeboorte kunnen
worden geholpen.

In het onderzoek naar de begeleiding van deze kinderen komen als belangrijkste betrokkenen
in het zorgnetwerk rond deze kinderen naar voren:

• de ouders van de jonge kinderen5;
• de revalidatiearts, kinderarts en kinderneuroloog;
• de consultatiebureau-arts en huisarts;
• de kinderfysiotherapeuten in de thuisomgeving (eerste lijn), het ziekenhuis (tweede lijn), en

het revalidatiecentrum (derde lijn);
• de ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, orthopedagoog en (kinder)psycho-

loog.

5 Voor de verbetering van de communicatie tussen ouders en zorgverleners wordt door het Innovatiecentrum revalidatietechnologie het project CP-help-

desk uitgevoerd (zie bijlage 2).
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De communicatiepatronen in dit netwerk kunnen worden geïllustreerd aan de hand van onder-
staande figuur.

Opvallend in de communicatiepatronen tussen de betrokkenen is dat er weinig intensieve
ketens zijn aan te wijzen. Ketens in de zin van opeenvolgende behandelingen door verschillen-
de professionals. Meer dan een duidelijke keten is hier sprake van een netwerk waarin de
betrokkenen op reguliere basis met elkaar overleggen maar waarin ook veel ad hoc overleg
plaatsvindt. Relatief intensieve behandeltrajecten worden in dit netwerk afgewisseld met inci-
dentele behandelcontacten. Kortom de uiteenlopende aard van de aandoeningen en de indivi-
duele kenmerken van de betrokken kinderen laten geen uniforme of gestandaardiseerde
behandeltrajecten toe. In plaats van een keten spreken wij dan ook bij voorkeur over een
netwerk van communicatie tussen de bij de behandeling betrokken personen en instellingen.

In Telefysi zijn op basis van deze kenmerken van de patiëntengroep en een enquête onder de
betrokken zorgverleners een aantal aandoeningen geïdentificeerd die door de zorgverleners zelf
van belang worden gevonden voor intercollegiale (Tele)consultatie. Dit zijn:
• distale diplegie;
• psychomotore retardatie;
• groeiachterstand;
• beenamputatie;
• afwijkend looppatroon.

Veel klassieke (schriftelijke of telefonische) intercollegiale consultatie bij deze kinderen gaat
over behandeling van complexe stoornissen in het houdings- en bewegingsapparaat. Er zijn
verschillende classificaties van CP. De meest gebruikte classificatie betreft de motoriek. Hierbij
is een onderverdeling gemaakt tussen spastische CP en niet-spastische CP. De spastische CP
bestaat uit quadriplegie of tetraplegie (alle vier de ledematen aangedaan), diplegie (de benen
ernstiger aangedaan dan de armen) en hemiplegie (één zijde van het lichaam aangedaan). De

Figuur 4: communicatiepatronen in het CP-zorgnetwerk
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niet spastische CP is te verdelen in de groep met ataxie (gestoorde focussing van beweging en
dyskinesie (verzamelnaam van motorische stoornissen met een gestoorde tonus in de
beweging). De spastische CP is relatief het meest voorkomend, ongeveer 90% van de 
kinderen behoort tot deze groep.

Bij het communiceren en beschrijven van de beperkingen van deze kinderen stuiten de ouders
en de behandelaars relatief vaak op de grens van het kunnen verwoorden van de specifieke
bewegingsproblemen van deze kinderen. Bij het uitleggen of beschrijven wordt daarom regel-
matig gebruik gemaakt van videobeelden die naar het spreekuur worden meegenomen. Het
moeilijk onder woorden kunnen brengen van de beperkingen is één van de belangrijkste rede-
nen om in dit zorgnetwerk te starten met video-teleconsultatie waardoor ook op afstand de
videobeelden aan collega-zorgverleners ter beoordeling kunnen worden voorgelegd.

2 . 2  Ve r w i j s p a t r o n e n  i n  d e  k i n d e r f y s i o t h e r a p i e

In aansluiting op de aard van de CP-aandoening, het communicatienetwerk van zorgprofessio-
nals en het belang van intercollegiale consultatie is een nadere selectie gemaakt van professio-
nals in het CP-zorgnetwerk. De behoefte aan intercollegiale consultatie in het netwerk is vooral
groot gebleken bij (kinder)fysiotherapeuten in verschillende werksettings rond de betrokken
kinderen (in de eerste lijn of thuissituatie, ziekenhuis en revalidatiecentrum). Al in de aanvangs-
fase is door de in dit netwerk betrokken kinderarts, kinderneuroloog en revalidatiearts belang-
stelling getoond voor een vorm van consultatie op meer incidentele basis. Besloten is de
consultatie tussen kinderfysiotherapeuten van eerste en derde lijn als uitgangspunt voor 
Telefysi te nemen temeer omdat tussen de betrokken kinderfysiotherapeuten van eerste en
derde lijn al frequente behandelcontacten bestaan (10% van de nieuwe patiënten in de particu-
liere praktijk is aanleiding voor enige vorm van intercollegiale consultatie).

Voor een beter inzicht in de omvang van de (regionale) patiëntengroep en de hierbij betrokken
kinderfysiotherapeuten in de regio Twente is gebruik gemaakt van de gegevens van zorg-
verzekeraar Menzis. Criteria voor de afbakening van de groep jonge kinderen zijn:

• kinderen in de leeftijd van 0 - 8 jaar uit de verzekeringsgegevens van Menzis;
• die worden behandeld door verschillende kinderfysiotherapeuten in de regio Twente (circa 22);
• en beperkt worden door verschillende (gegeneraliseerde) orthopedische en/of neurologische

aandoeningen (beperkt aantal diagnosecodes in het databestand);

Uit de gegevens van Menzis blijkt dat in 2002 circa 755 kinderen in de regio Twente aan deze
criteria voldoen. De meest voorkomende indicatie hierbij: psychomotore retardatie als gevolg
van een ontwikkelingsstoornis. Naast het aantal verwijzingen blijkt uit de gegevens ook door
welke zorgverlener de kinderen naar de particuliere kinderfysiotherapie-praktijk zijn verwezen.
Uit de gegevens van 2002 blijkt dit bij 6% niet bekend te zijn, 83%  (indirect) door de huisarts
is verwezen en 11% door een medisch specialist.

Om te kunnen beoordelen of er veel onderlinge consultatie in de regio kan worden verwacht
tussen de particuliere kinderfysiotherapie-praktijken (1e lijn) en de 2e (ziekenhuis) en 3e lijnsin-
stellingen (revalidatiecentrum) is geïnventariseerd of de kinderen voorafgaand aan - of volgend
op - de 1e lijns kinderfysiotherapie in een andere instelling (ziekenhuis, revalidatiecentrum)
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opgenomen of behandeld zijn geweest. Data analyse van behandeling in ziekenhuis of revalida-
tiecentrum voorafgaand aan de behandeling van de jonge kinderen in de eerstelijns kinderfysio-
therapie praktijk leert dat:

• circa 35% van de 755 kinderen afkomstig is uit de eerste of tweede lijn (totaal 261);
• de meeste kinderen (74) zijn verwezen door Ziekenhuis Twenteborg (Almelo), Medisch

Spectrum Twente (50) en het Streekziekenhuis Koning Beatrix in Winterswijk (29);
• In Het Roessingh voorafgaand aan verdere behandeling in de eerste lijn kinderfysiotherapie

21 kinderen zijn behandeld. 
• Circa 2/3 van de kinderen vanuit de regionale 2e of 3e lijn naar de regionale 1e lijn worden

overgedragen. Circa 1/3 is daarvoor behandeld buiten de regio Twente.

De resultaten van de analyse van behandeling in ziekenhuis of revalidatie-instelling volgend op
de behandeling van de jonge kinderen in de eerstelijns kinderfysiotherapie praktijk geeft aan dat:

• dit circa 12% van de kinderen betreft (92);
• waarvan Het Roessingh de meeste kinderen behandelt (27);
• In Ziekenhuis Twenteborg 19 kinderen eerder zijn opgenomen, naast het Medisch Spectrum

Twente (7) en Streekziekenhuis Koning Beatrix (7).
• Wederom circa 2/3 van het aantal kinderen in de regio Twente aan een andere instelling

wordt overgedragen.

Deze analyse toont aan dat de door de kinderfysiotherapeuten aangegeven consultatiebehoefte
overeen komt met de verwijsgegevens zoals deze uit de databestanden van de zorgverzekeraar
naar voren komen. Namelijk dat op basis van de verwijzingen vooral in de regio behoefte aan
intercollegiale consultatie rondom deze groep kinderen zal bestaan.

2 . 3  P r o c e s b e s ch r i j v i n g e n  v a n  Te l e c o n s u l t a t i e

Om uit de communicatiebehoefte tussen kinderfysiotherapeuten een aantal concrete proces-
beschrijvingen voor teleconsultatie af te leiden zijn een aantal kenmerkende klinische paden In 
de CP zorg vastgesteld. In deze fase van de ontwikkeling van Telefysi hebben wij ons als gezegd
allereerst op de monodisciplinaire contacten tussen kinderfysiotherapeuten gericht. In 2006 wor-
den de multidisciplinaire trajecten verder ontwikkeld. Ter illustratie geven wij een indruk van
beiden en werken wij in het vervolg van deze rapportage alleen de monodisciplinaire trajecten
nader uit.

• Monodisciplinair diagnosetraject: kinderfysiotherapeuten van de 1e en 3e lijn
consulteren elkaar in de diagnosefase.

• Monodisciplinair behandeltraject: kinderfysiotherapeuten van de 1e en 3e lijn
consulteren elkaar over behandelvragen.

• Multidisciplinair diagnosetraject: medisch specialisten (kinderarts, revalidatiearts,
kinderneuroloog e.a.) en kinderfysiotherapeuten consulteren elkaar in de diagnose-
fase.

• Multidisciplinair behandeltraject: medisch specialisten en kinderfysiotherapeuten
consulteren elkaar over behandelvragen.
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Het onderscheid tussen diagnose- en behandeltraject is gemaakt omdat bij een aantal kinderen
wel een afwijkend beeld is geconstateerd maar nog geen diagnose CP gesteld is. Deze kinde-
ren worden vooral vanuit de 1e lijn voorgedragen voor teleconsultatie met collega’s in het
revalidatiecentrum. Bij vroeggeboortes zal er vooral binnen 2e en 3e lijn gecommuniceerd
worden (multidisciplinaire diagnose) omdat daarbij diverse medische disciplines betrokken zijn
bij het vaststellen van de diagnose CP. Indien bij een kind de diagnose is gesteld kan er vervol-
gens tussen de verschillende instellingen een regelmatig behandelcontact ontstaan waarbij het
in diverse stadia van de behandeling noodzakelijk is behandelgegevens aan collega’s voor te
leggen (in een mono- of multidisciplinaire setting). 

Voor een overzicht zijn in de navolgende schema’s de behandel- en diagnose stappen beschre-
ven en de bijdrage van teleconsultatie hieraan. Er is onderscheid gemaakt tussen een schema
wat vooral de werkwijze in de 1e lijn beschrijft (hierin zitten de bovengenoemde 1e lijns trajec-
ten waarbij relatief veel onzekerheid is over de diagnose ) en de werkwijze in de 2e en 3e lijns
trajecten (waarbij relatief vaak de overdracht van de behandeling van de ene naar de andere
instelling plaatsvindt).
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Figuur 5: Verwijspatronen en consultatie vanuit perspectief 1e lijn kinderfysiotherapeuten
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We r k w i j z e  Te l e c o n s u l t a t i e

De teleconsultatie binnen Telefysi heeft zich ontwikkeld tot een intercollegiaal consult waarin
vraag en antwoord centraal staan, in onze woorden: casusopbouw en casusbeantwoording.
Een casus bestaat uit patiëntgegevens, videodata en de behandelvraag of het antwoord hier-
op. De casusopbouw bestaat uit vier activiteiten van de kinderfysiotherapeut:

A. het verzamelen van dossiergegevens en het maken van een video-opname van het bewe-
gende kind. De gegevens worden vanuit het elektronische dossier of het papieren dossier
overgebracht in de gestandaardiseerde template telefysi (zie bijlage 3 voor deze template);

B. het selecteren van de juiste videofragmenten voor de teleconsultatie (eventueel het bijvoe-
gen van een ander bestaand fragment);

C. het definiëren van de (behandel)vraag en het maken van de casuscompositie;
D. het overbrengen van de casus naar de remote server (directory casussen bezig) en met een

webmail-bericht de betreffende collega inlichten over de beschikbaarheid van de casus op
de server.

Bij de beantwoording wordt de template (vraagstelling en videodata) door de collega op een
voor hem of haar geschikt moment elektronisch van de beveiligde server opgehaald naar het
eigen werkstation. De video-opnamen worden beoordeeld en aanvullende vragen of behandel-
adviezen worden in de template ingebracht. Het antwoord wordt eventueel aangevuld met
andere beschikbare videodata en wederom op de beveiligde server teruggeplaatst. Met een
webmailbericht wordt de collega geattendeerd op de beschikbaarheid van het antwoord. Deze
manier van werken vereist niet dat beide collega’s gelijktijdig voor de onderlinge consultatie
beschikbaar zijn. Dit blijkt moeilijk te organiseren en is bovendien in de meeste gevallen niet
noodzakelijk.

Kinderfysiotherapeut
Intake met patient met

(P-zorgprobleem)

Optie 2
Zelfbehandelen

Optie 3
Verwijzen naar

huisart/specialist

Optie 4
Elders behandelen

Behandeling
handhaven

Behandeling
handhaven

Behandeling
handhaven

Behandeling
handhaven

Behandeling
aanpassen

Patient naar elders

Advies over
behandeling

Patient terug met
advies over
behandeling

Elders behandelingPatient komt terug
Behandeling
aanpassen

Behandeling
aanpassen

Behandeling
aanpassen

Verwijzing specialistWel behandelenAdvies behandeling
Patient elders

Optie 1
Teleconsultatie

Verwijspatroon en
consultatie vanuit
perspectief 2e en 3e lijn

Figuur 6: Verwijspatronen en consultatie vanuit perspectief 2e en 3e lijn kinderfysiotherapeuten.
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Figuur 7: Het bewerken van videofragmenten voor casuscompositie
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3 O r g a n i s a t i e  v a n  i n n o v a t i e  i n
n e t w e r k e n

Eerder zijn de drie elementen genoemd die (tegelijk) aan de orde zijn bij de ontwikkeling van
Teleconsultatie: de ICT- applicaties en infrastructuur (1), de zorginhoudelijke communicatie
tussen de therapeuten (2) en de organisatie en financiering van de nieuwe dienst (3). 
Met deze elementen komen al snel de betrokken deskundigen en organisaties in beeld zoals
de ICT- leveranciers en de systeembeheerders van de instellingen, de zorgprofessionals en
patiënten, het management van de zorginstellingen en de zorgverzekeraar. In dit hoofdstuk
gaan wij in op de vraag op welke wijze in een dergelijk complex netwerk de innovatie ook
daadwerkelijk kan worden gerealiseerd is. Een onbetwist goed idee alleen is niet voldoende
om als vanzelf de noodzakelijke samenwerking te realiseren.

3 . 1 S a m e n w e r k i n g  b i j  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n
Te l e c o n s u l t a t i e :  d e  i d e a l e  b o ch t .

Wat heeft Telefysi ons geleerd over de ontwikkeling van een Teledienst in een netwerkachtige
context van organisaties? Een context die specifieke eisen stelt aan de wijze van samen-
werking. Namelijk in een situatie waarin per definitie niet één organisatie de nieuwe dienst kan
realiseren zonder de hulp en bijdrage van anderen. In dit hoofdstuk beschrijven we de wijze
waarop deze coproductie binnen Telefysi tot stand is gekomen en daarna in meer algemene
termen onze conclusies. Met terugwerkende kracht ontdekken we in het verloop van het initia-
tief een ideale bocht waarin we terecht zijn gekomen. Na een algemene introductie van dit
beeld beschrijven wij kort de verschillende fasen van samenwerking.
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D e  i d e a l e  b o ch t 6

Zorgvernieuwing is sterk verbonden met het beheersmatige model van organisatie en
organisatieverandering. De fasen in die verandering zijn altijd min of meer de volgende: de
noodzakelijke verbeteringen en hét doel worden geanalyseerd, het eindproduct wordt gede-
finieerd (de nieuwe werkwijze) en de bijbehorende nieuwe taken worden in de uitvoerende
routines van de organisatie(s) gebracht. Binnen één organisatie is die verandering al niet
eenvoudig te realiseren maar als het gaat om een nieuwe dienst als Telefysi schiet dit model
tekort. In een netwerk van partijen (en dus méér doelen en belangen) is nu de ervaring, moet
niet alleen worden gefaseerd op de inhoudelijke analyse en verbetering, maar ook op die van
de zich ontwikkelende samenwerking. Het in de pas laten lopen van de inhoud en de samen-
werking levert een soort ideale bocht op waarin samenwerking productief wordt. Teveel sturen
op de inhoud gaat ten koste van het verwerven van de noodzakelijke bijdragen van anderen.
Andersom is aandacht voor de samenwerking alleen (polderen) zonder uitgesproken ideeën
over gewenste resultaten ook niet productief.

Als we deze twee lijnen tegen elkaar uitzetten ontstaat iets van een ideale bocht waarin niet
alleen op de inhoud wordt gestuurd (te kort door de bocht) maar ook niet alleen op de onderlin-
ge verhoudingen tussen de partijen waardoor de inhoudelijke uitgangspunten voor samenwer-
king uit beeld raken (uit de bocht vliegen). Ergens hiertussen bevindt zich dus die ideale bocht . 

Schematisch ziet een dergelijke ideale bocht er zo uit:

Figuur 8: de ideale bocht van samenwerking

6 Met dank aan dr. J. Hendriks (ideale bocht coureur) www.ao.nl
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We onderscheiden vier fasen in de ontwikkeling van de innovatieve samenwerking binnen
Telefysi (verkennen, richting vinden, beslissen, maken). Per fase gaan we in op de activiteiten
en resultaten. Ook wordt op de fasen meer algemeen teruggekeken met aanbevelingen voor
initiatiefnemers van soortgelijke innovaties in complexe netwerken.

Fase 1. Verkennen van het Telefysi speelveld
Telefysi is ontstaan vanuit de beroepsgroep van samenwerkende kinderfysiotherapeuten en
dus oorspronkelijk sterk zorginhoudelijk van aard. De relatie tussen revalidatiecentrum Het
Roessingh en de eigen onderzoeksorganisatie (RRD/innovatiecentrum revalidatietechnologie)
was de eerste mogelijkheid de innovatie verder te verkennen met meer technische invals-
hoeken. De zorginhoudelijke relevantie van de teleconsultatie was al snel duidelijk maar dit
bleek onvoldoende om anderen direct tot actieve bijdragen aan te kunnen zetten. Er waren nog
teveel vragen onbeantwoord. Wat betekent extramurale teleconsultatie voor de beveiliging en
toegankelijkheid van de ICT -systemen vroegen de systeembeheerders zich af? Welke
kwaliteitsverbeteringen in de zorg worden nu concreet gerealiseerd was de vraag van de zorg-
verzekeraar etc. Dit is dan ook het moment waarop het initiatief voor teleconsultatie dreigde te
blijven steken. Immers de praktijkmensen realiseerden zich de complexiteit van het goede idee
en raakten teleurgesteld in de - in hun ogen - te beperkte medewerking van anderen.

Besloten werd meer aandacht te besteden aan de noodzakelijke samenwerking met die
anderen en niet te snel met een te beperkte kring verder te gaan. Hiervoor moesten de initia-
tiefnemers bereid zijn de eigen uitgesproken ideeën over het hoe, wanneer en met wie van de
teleconsultatie te relativeren. Daar waren immers duidelijke ideeën over, waarin anderen zich
blijkbaar op dat moment onvoldoende  herkenden. Door het initiatief breder te verkennen
kwam direct een ruimer speelveld van betrokkenen en verwante initiatieven in beeld die
mogelijk aan de realisatie van Telefysi een bijdrage konden leveren. Zo is het ministerie van

Figuur 9: Gelijktijdig voldoen aan verschillende voorwaarden
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Economische Zaken bijvoorbeeld herkend als een organisatie die veel waarde hecht aan
concrete cases op het gebied van zorg en breedband en in ruil hiervoor bereid was onderdelen
van Telefysi te financieren. Hierdoor was het voor anderen weer mogelijk zich met het initiatief
te verbinden.

Conclusie fase 1. Bredere oriëntatie op kwesties en partijen
Nieuwe producten, diensten of beleid komen steeds vaker tot stand in een coproductie van
autonome maar verbonden organisaties die elkaar niet de innovatie kunnen opleggen, maar
voor het realiseren ervan wel direct van elkaar afhankelijk zijn. Immers als aan de voorwaarden
van één van de samenwerkende partijen niet wordt voldaan komt het niet van de grond. Dit
vertrekpunt heeft belangrijke consequenties voor het ontwikkelingsproces. In dit geval kan
geen sprake zijn van - recht toe recht aan - innovatie. Juist andersom lijkt het uiteindelijke resul-
taat tenminste zo veel te worden bepaald door de (steeds veranderende) verhoudingen tussen
de betrokken organisaties.

Er zijn veel anderen die tegelijk moeten opspringen voor de nieuwe dienst. Wat in de eerste
fase dreigt, is dat het initiatief helemaal van de agenda verdwijnt of dat het een (te) geïsoleer-
de en beperkte vorm krijgt: bijvoorbeeld alleen de demonstratie van de technische aspecten
van een product of een mooi plan van eisen. Omwille van de ogenschijnlijke daadkracht is dan
te snel met een te beperkte kring van insiders verder gegaan. Twee vragen kunnen helpen om
dit te voorkomen:
• De waartoe vraag: meestal staat bij vernieuwing de wat-vraag centraal: wat moet er gebeu-

ren? Daar zijn meestal duidelijke ideeën over. Door het initiatief een stap abstracter te
formuleren: waartoe, komt direct een ruimer speelveld van betrokkenen in beeld die moge-
lijk aan de realisatie een bijdrage kunnen leveren. 

• Wie zijn de andere partijen in het bredere systeem van stakeholders? Vaak kunnen andere
organisaties worden gevonden die vanuit een onverwachte invalshoek veel waarde hechten
aan het initiatief en bereid zijn een belangrijke bijdrage te leveren.

Waar bij een klassiek vernieuwingsinitiatief de aandacht erop gericht is zo snel mogelijk het
initiatief af te bakenen (doelgericht) en te isoleren van de omgeving om een beheerste uitvoe-
ring te kunnen garanderen (projectmatig) wordt hier dus juist gekozen voor de omgekeerde
weg: Verkennen van andere partijen en doelstellingen die met het initiatief samenhangen c.q.
kunnen versterken onder het motto: laten we het niet makkelijker maken dan nodig is. 

Fase 2. Richting vinden in het Telefysi netwerk
Opdracht voor Telefysi in fase 2 was het ter discussie stellen van de eigen uitgangspunten en
de bekende samenwerkingsrelaties in ruil voor meer onzekerheid over de uitkomst maar ook
meer mogelijkheden voor voortgang en nieuwe kansen. Hiervoor was het nodig richting te
vinden in het netwerk en de doelen en belangen van andere relevante partijen die in fase 1 zijn
geïdentificeerd. 

Het vraagstuk van de íntercollegiale consultatie is in gesprekken ook vanuit het perspectief van
de andere belanghebbenden onderzocht. Het originele vraagstuk, de zorginhoudelijke beoorde-
ling van consultatie in de kinderfysiotherapie, is op deze wijze aangevuld met onder meer:
• het stimuleren van breedbandapplicaties in het toepassingsgebied zorg (overheden, beheer-

ders van breedbandige infrastructuur);
• de bijdragen van transmurale zorg aan kwaliteit en doelmatigheid (zorginstellingen, zorgver-

zekeraars);
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• de ontwikkeling van nieuwe vergoedingensystemen voor telemedicine (zorgverzekeraars en
andere veldpartijen);

• een regionale breedbandige ICT-basisinfrastructuur (regionale overheden).

In dit netwerk van partijen bevinden zich ook zogenoemde prime movers. Dit zijn de actieve
delen van het speelveld van partijen die niet alleen eisen stellen maar op dat moment ook iets
te bieden hebben en hiermee anderen in het vastgelopen netwerk eveneens tot bijdragen
(kunnen) aansporen. In het geval van Telefysi zijn dit onder meer de Nationale overheid (EZ), de
Provinciale overheid (provincie Overijssel) en de zorgverzekeraar Menzis geweest. 

Menzis bijvoorbeeld had, naast de beoogde kwaliteitsverbetering van de CP-zorg, oog voor de
ontwikkeling van regionale zorgprogramma’s rond specifieke doelgroepen en de ontwikkeling
van nieuwe vormen van transmurale communicatie middels nieuwe ICT-systemen. Andere
veldpartijen hadden veel belangstelling voor de ontwikkeling van een concrete casus op het
gebied van Telediensten. 

C o n c l u s i e  f a s e  2 .  R i ch t i n g  v i n d e n  d o o r  h e t  a c t i e f  
m a k e n  v a n  b e l a n g e n
Partijen in een netwerk rondom nieuwe Telediensten hebben elkaar vaak in een houdgreep 
van standpunten. Als een voorliggend initiatief vooral het belang lijkt van slechts één van de
partijen beperkt de reactie van anderen zich tot het stellen van voorwaarden voor medewer-
king. In zo’n situatie krijgt samenwerking als gauw iets van onderhandeling aan één tafel met
een winnaar en een verliezer. Het inbrengen van meer belangen (en meer organisaties) kan
leiden tot een structuur van strategische mogelijkheden voor de betrokkenen. Immers er zijn
meer mogelijkheden dan óf winnen óf verliezen en er wordt gespeeld op meer tafels tegelijk.

Figuur 10: Actieve delen van het speelveld
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Ook een partij betrekken die niet direct een bijdrage aan de oplossing van het vraagstuk levert
kan nodig zijn als dit betekent dat daarmee een andere, wel kritieke partij, eveneens wordt
aangezet tot een bijdrage. In een dergelijke situatie is geen sprake meer van een klassieke
projectmatige aanpak. Er is niet één projectleider die anderen de projectdoelstellingen probeert
op te leggen maar verschillende belanghebbenden die ook nog eens in de loop van de tijd
afwisselend het initiatief kunnen nemen. 

Opdracht voor de initiatiefnemers in deze fase is dus het ter discussie stellen van de eigen
beperkte doelstelling en de sur place in de samenwerking. Het goede idee moet worden
gekanteld. Door het initiatief vanuit het perspectief van de andere partijen te beoordelen
komen mogelijke verbindingen in beeld. Kennis wordt opgedaan van de taal, de agenda en de
timing van de beoogde samenwerkingspartners. Het originele vraagstuk wordt op deze wijze
aangevuld met andere doelstellingen. Daarnaast wordt gezocht naar prime movers. Dit zijn de
partijen die een bijdrage kunnen leveren of anderen hiertoe (kunnen) verleiden. Resultaat van
deze fase is een globale indruk van oplossingen en resultaten en de bijdragen van de partijen
hieraan.

Fase 3. Beslissen (verbinden van initiatieven binnen de Telefysi context)
Op het moment dat de belanghebbenden aan tafel zitten is de vraag bij welke activiteiten van
betrokkenen (het werk in uitvoering) kan videoconsultatie aansluiten om feitelijke toepassing te
realiseren of te versnellen? Bijvoorbeeld welke ICT-projecten staan er binnen de zorginstellin-
gen nog meer op stapel waarop meegelift kan worden of welke wijzigingen in de vergoedin-
gensystemen van verzekeraars zijn op hande. Niet het ontwerp van de gedroomde beste
oplossing maar de verbinding met al in gang gezette acties van de betrokkenen is in belangrijke
mate bepalend voor de overlegagenda geweest. Deze verbindingen zijn op verschillende wijzen

Figuur 11: Kantelen van het vraagstuk
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georganiseerd (bijeenkomsten, discussies over beleids- en ICT-plannen, presentaties, etc.)
waarbij de eerder genoemde organiseervragen telkens impliciet en expliciet aan de orde zijn
gesteld. Telefysi heeft gediend als een schakel voor zelforganisatie tussen de beroepsgroep van
kinderfysiotherapeuten en andere betrokken partijen van buiten. 

Conclusie fase 3: Verknopen van werk in uitvoering
Met het betrekken van (nieuwe) samenwerkingspartners komt ook het onderhanden werk van
deze partners op tafel. De verschillende partijen zijn immers ook al op eigen initiatief, los van
de samenwerking, met aanverwante zaken aan de gang. De vraag is dan natuurlijk op welke
wijze deze elkaar kunnen versterken of aanvullen binnen het kader (de nieuwe Teledienst) dat
aanleiding is geweest voor het bijeenbrengen van die partijen. Daarbij kent elk van de trajecten
van betrokkenen zijn eigen dynamiek en verkeert bovendien in verschillende fasen van ontwik-
keling (initiatief, definitie, ontwerp, realisatie, evaluatie). Afhankelijk van deze fase staan ze
meer of minder open voor beïnvloeding van buiten. Waar kunnen slimme verbindingen worden
gelegd?

In deze is fase wordt de aandacht eerst gericht op de zichtbaarheid: Op welke relevante activi-
teiten van anderen kan worden aangehaakt om voortgang te realiseren? Deze ontmoetingen
kunnen op verschillende wijzen worden georganiseerd (workshops, brainstorm, etc). Deze
werkwijze ondersteunt de spontane zelforganisatie in het netwerk van betrokkenen. Niet
vanuit het beeld van een marktplaats – vraag en aanbod bij elkaar - , maar meer die van de
bouwplaats, want er zijn immers wel uitgesproken ideeën over wat er gerealiseerd moet
worden!  Resultaten van deze fase zijn besluiten over het eindresultaat dat voor alle betrokke-
nen voldoende te bieden heeft. Door partijen zijn de eigen ideeën, agenda’s en lopende zaken
ingebracht; nu wordt gestuurd op besluitvorming. Vanuit het gemeenschappelijke overleg wordt
teruggekoppeld naar de afzonderlijk partijen waar moet blijken of de bereidheid bestaat boter
bij de vis te doen.

Fase 4. Maken (van experiment naar routinematige uitvoering)
Dit is de fase waarin Telefysi zich nu bevindt. De mogelijkheden en voorwaarden voor
Teleconsultatie zijn bekend. Diegenen die een bijdrage moeten leveren aan de feitelijke toepas-
sing, of dit nu de financiering of de uitvoering is hebben de bijdragen toegezegd. Het initiatief
ligt weer bij de afzonderlijke partijen die de uitkomst van het overleg vertalen naar activiteiten
van de eigen organisaties. De projectgroep is niet meer leidend, de nieuwe werkwijze moet
zich in de praktijk gaan bewijzen. Nieuwe coördinatie-instrumenten zijn in deze fase noodzake-
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lijk om deze overgang naar de uitvoeringspraktijk mogelijk te maken. Aangezien er
overeenstemming is over het doel, de middelen en termijn voor realisatie komen klassieke
instrumenten als projectmanagement voor deze fase weer in beeld.

Conclusie over samenwerking bij de ontwikkeling van Telediensten
Vanuit organisatieoptiek staan ketens en netwerken sterk in de belangstelling (bijvoorbeeld het
onderwerp ketenzorg in de gezondheidszorg). Veel aandacht gaat uit naar het ontwerpen van
de samenwerking. Welke structuur past voor welke samenwerking en hoe is deze samen-
werking te sturen, het liefst op een manier zoals we dat ook met onze eigen, afzonderlijke,
organisaties doen? Vaak methoden die minder recht doen aan de complexiteit van samen-
werkingsprocessen, zeker waar het de samenwerking bij innovatie betreft. Leren samen-
werken bij innovatie in netwerken is het leren van nieuwe manieren om te werken in lastige,
soms irrationele, en meestal moeilijk stuurbare processen. Wat helpt in dit zoekproces is dat
de belangen van de anderen instrumenten kunnen zijn voor de eigen doelen, meer dan
obstakels die omver geworpen moeten worden of keurig omzeild. Veel van deze ideeën over
een nieuwe visie op samenwerken en innoveren vinden op dit moment hun weg in de
bedrijfskunde onder de noemer open innovatie7.

Ervaringen van de deelnemende kinderfysiotherapeuten aan de experimentele
teleconsultatie

Je denkt als collega’s met dezelfde opleiding dat je ook dezelfde taal spreekt maar
één beeld zegt echt meer dan een heleboel woorden of cijfermatige uitslagen van
allerlei tests. Toch duurt het lang om een ogenschijnlijk eenvoudig idee als teleconsul-
tatie ook echt van de grond te krijgen. Er komt wel érg veel bij kijken. Naast de techni-
sche problemen en vaardigheden hebben we veel aandacht besteed aan de vraag
wanneer en voor wie de Teleconsultatie effectief is. Met het systeem wordt het
minder belangrijk of je nu in een grote instelling werkzaam bent of in een individuele
praktijk: je professionaliteit en ervaring staat voorop. Achter je naam staat bij iedereen
hetzelfde symbooltje in de directory van het ICT-systeem. Collega’s zijn goed bereik-
baar. We hebben met veel consultaties geëxperimenteerd en hebben nu het idee dat
de werkwijze staat en we écht verder kunnen met meer collega’s in de regio uit onze
eigen discipline en andere deskundigen rondom de groep van kinderen met houdings-
en bewegingsproblematiek. De belangstelling voor deelname aan het teleconsultatie-
netwerk is groot. Daar zijn wij trots op.

Michiel Bloemen, Trees Dwars, Hetty Gorter, Lia Joosten 

7 H. Chesbrough, 2003. Open innovation –  the new imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business School press.
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3 . 2 Te l e c o n s u l t a t i e  e n  h e t  d e l e n  v a n  k e n n i s

Bij Teleconsultatie in de kinderfysiotherapie gaat het om de overdracht van kennis en ervaring
aan collega-behandelaars in het (regionale) netwerk rondom de jonge patiënt. Onder welke
voorwaarden komt kennisoverdracht in een dergelijk professioneel netwerk van autonome
professionals tot stand? Het gaat bij Teleconsultatie allereerst over het delen van kennis waar-
voor de technische uitwisseling van de patiëntendata (de ICT) een randvoorwaarde is. Hoe
gemakkelijk delen we kennis met collega’s? Bij de kennisoverdracht tussen professionals
spelen naast kenmerken van de kennis zélf ook kenmerken van de relatie tussen de professio-
nals (vertrouwen) een belangrijke rol. 

Het kennisdomein van de Teleconsultatie in de kinderfysiotherapie omvat diverse soorten
kennis, waaronder:

• De behandeling: ervaringskennis over de aard, inhoud en frequentie van de noodzakelijke
kinderfysiotherapie.

• De selectie van hulpmiddelen: welke hulpmiddelen kunnen worden gebruikt (bijvoorbeeld
een loopwagen of beugels) en videodemonstratie van het gebruik van een dergelijk hulp-
middel uit een andere patiënten casus.

• De specifieke behandelvraag: is interventie x geschikt voor patiënt y? Wat mag worden
verwacht van de effecten van de behandeling (is er videomateriaal beschikbaar over de
verbetering in een soortgelijke oude casus)?

• Het belang van een multidisciplinaire behandeling: de beoordeling van de noodzaak om
andere medische disciplines te betrekken.

Figuur 12: Kinderfysiotherapeuten beoordelen een casus
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Veel van deze kennis is in belangrijke mate impliciet (ervaringskennis) en moeilijk op afstand,
zonder beelden, over te dragen. Wat kun je immers over de beweging van het kind in een
gesprek duidelijk naar voren brengen zonder dat je dit kunt laten zien? Probeer maar eens 
- zonder dit te demonstreren - over beweging te vertellen aan anderen die de beweging zelf
niet hebben gezien (denk aan een schijnbeweging in een voetbalwedstrijd). De zogenoemde
codificeerbaarheid van deze kennis is laag. In het geval van dergelijke kennis is bekend dat de
volgende netwerkmechanismen de kennistransfer tussen de zorgverleners positief
beïnvloeden:

• De mate waarin er overlap is in de expertise tussen de collega’s: professionals met dezelfde
(opleidings)achtergrond consulteren elkaar gemakkelijker, ze spreken elkaars taal.

• De relatie tussen de professionals (frequentie van het contact, vertrouwen) dit wordt
belangrijker naarmate de kennis meer impliciet is.

• De sociale cohesie in het netwerk: de mate waarin de persoonlijke relaties worden omge-
ven door gemeenschappelijke derden die invloed op de onderlinge relaties hebben (bijvoor-
beeld andere collega’s, professionele verenigingen, zorgverzekeraars).

• Het netwerkbereik: de mate waarin de relaties meerdere, verschillende, kennisdomeinen
omspannen (kinderfysiotherapie, kindergeneeskunde, revalidatiegeneeskunde, neurologie)
waardoor de vaardigheid wordt gestimuleerd om te communiceren in gevallen waarin een
kleinere expertise overlap bestaat.

Het bestaande, informele, netwerk van elkaar consulterende kinderfysiotherapeuten in Twente
bestaat uit circa 20 professionals. Dit is ongeveer de helft van het totale aantal kinderfysiothe-
rapeuten in de regio. Over dit (informele) netwerk van deze 20 therapeuten is meer te zeggen:
Wat opvalt is dat deze therapeuten bijna allemaal als stagiair of anderszins op enig moment
aan het revalidatiecentrum Het Roessingh verbonden zijn geweest. Op deze wijze is de relatie,
het vertrouwen, tot stand gekomen en zijn deze therapeuten elkaar blijven vinden in een vorm
van spontane zelforganisatie van de teleconsultatie (schriftelijk of telefonisch). Op grond van de
hiervoor genoemde netwerkmechanismen voor kennisoverdracht (vertrouwen, relatie, etc.) is
dit goed te verklaren. Het leert ook dat niet zonder meer onbekende professionals in de
kennistransfer kunnen worden betrokken.

Het realiseren van een stevig Teleconsultatie-netwerk wordt dus beïnvloed door kenmerken
van de betreffende kennis (impliciet versus expliciet) en kenmerken van de onderlinge,
individuele, relaties alsook de sociale cohesie in het netwerk als geheel. Door te consulteren
met videobeelden kunnen de voorwaarden voor kennisoverdracht worden verbeterd waar het
de kenmerken van de kennis betreft. Immers tot dusver moeten professionals met elkaar op
afstand vaak per telefoon in gesprek over patiënten. Leg dat maar eens goed uit! Video
ondersteunt als beeldtaal de communicatie binnen de eigen beroepsgroep van kinderfysio-
therapeuten, maar - nog belangrijker misschien - maakt het mogelijk ook met andere zorg-
professionals (kennisdomeinen) in gesprek te komen. Videobeelden maken de impliciete kennis
meer expliciet; de codificeerbaarheid van de kennis wordt vergroot en daarmee de mogelijk-
heden voor kennistransfer.

Telefysi maakt daarmee de opschaling van kennisoverdracht in het informele netwerk rondom
jonge kinderen met houdings- en bewegingsstoornissen mogelijk. Ook met hen waarmee de
onderlinge (persoonlijke) relaties minder sterk zijn. Daarnaast bieden de beelden de mogelijk-
heid andere deskundigen te consulteren waarmee minder expertiseoverlap is, bijvoorbeeld
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kinderneurologen, kinderartsen, revalidatieartsen etc. Dit is belangrijk omdat uiteindelijk alle bij
de patiënt betrokken professionals in het consultatienetwerk moeten kunnen participeren om
zo op termijn een sluitend (regionaal) zorgprogramma aan deze patiëntengroep aan te kunnen
bieden.

Vergroting van het (regionale) teleconsultatienetwerk gaat dus langs twee lijnen. Binnen de
beroepsgroep van kinderfysiotherapeuten maakt video het mogelijk ook te consulteren met
collega’s waarmee een minder sterke relatie is. Ook de multidisciplinaire consultatie profiteert
van Telefysi aangezien de geringe expertiseoverlap tussen de verschillende deskundigen wordt
overbrugd door de gemeenschappelijke nieuwe beeldtaal. Wat wel blijkt is dat tenminste
zoveel moet worden geïnvesteerd in de techniek als in de ontwikkeling van het onderlinge
vertrouwen.

3 . 3 N i e u w e  h o r i z o n t a l e  z o r g p r o g r a m m a ’s

Eerder zijn Telediensten getypeerd als zorgarrangementen die delen van organisaties met
elkaar kunnen verbinden tot een sluitend geheel van zorg. Indien de consultatie tussen de
kinderfysiotherapeuten verder wordt uitgebreid met andere medische disciplines ontstaat lang-
zamerhand een situatie waarin de optelsom van dergelijke arrangementen zich kan ontwikkelen
tot een samenhangend zorgprogramma. Niet langer staan de afzonderlijke instellingen centraal
maar is het referentiepunt het samenhangende zorgaanbod van de bij de patiënt betrokken
instellingen. De zorg wordt gekanteld (disease management). Voor veel patiënten is dit
misschien vanzelfsprekend, zij gaan immers uit van goede onderlinge afstemming, voor de
(samenwerkende) instellingen en overige organisaties in de gezondheidszorg is dit nieuw. 

Een dergelijk zorgprogramma rond een duidelijke patiëntengroep biedt nieuwe mogelijkheden.
Immers tot dusver bestaat relatief weinig inzicht in de aard, omvang en doelmatigheid van de
verwijsstromen in regionale zorgnetwerken rond complexe groepen patiënten. De consumptie
van de zorg is weliswaar bekend (declaraties bij de zorgverzekeraar), maar het antwoord op de
vraag of het meest doelmatige en doeltreffende zorgproces is gevolgd kan minder duidelijk
worden gevonden. Doelmatigheidsvragen worden tot dusver gesteld op het niveau van de
afzonderlijke instellingen, niet over de grenzen van de organisaties heen. Meer aandacht voor

Figuur 13: Videoconsultatie en vergroting van het monodisciplinaire netwerk Figuur 14: Videoconsultatie en ontwikkeling van het multidisciplinaire netwerk



3  O r g a n i s a t i e  v a n  i n n o v a t i e  i n  n e t w e r k e n

36

deze samenhang draagt bij aan de ontwikkeling van effectieve zorgprogramma’s samengesteld
vanuit bijdragen van de afzonderlijke specialismen en instellingen.

Een dergelijk samenhangend zorgprogramma is voor verbetering van de zorg uiterst relevant
en voor patiënten uiteindelijk het enige wat telt. Echter de zorg en de ondersteunende dien-
sten (ICT, financiële administratie) worden voorlopig nog steeds geleverd vanuit – en beperken
zich tot – de afzonderlijke instellingen. Naarmate deze programma’s echter zwaarder worden
en meer talrijk zullen nieuwe vormen van organisatie ontstaan. De strategie van de afzonderlij-
ke instellingen wordt steeds meer gericht op deze nieuwe samenwerking en het claimen van
posities en opbrengsten hierbinnen voor hun eigen activiteiten. Het indikken van verschillende
zorgarrangementen rond een patiëntengroep tot een samenhangend zorgprogramma is in
belangrijke mate afhankelijk van:

1. de professionele integratie: zijn onafhankelijk professionals in staat een gemeenschappelijk
zorgaanbod en/of -programma te formuleren en in onderlinge afstemming uit te voeren?

2. de technische integratie: kunnen de ICT-infrastructuren van de verschillende instellingen
zodanig op elkaar worden afgestemd dat een betrouwbare ICT-infrastructuur voor datacom-
municatie ontstaat?

3. de financiële integratie: kunnen nieuwe vergoedingensystemen voor dergelijke programma’s
worden ontworpen waarbij niet alleen de instelling subject van financiering is (tweede lijn)
of de verrichting (eerste lijn) maar een combinatie van beiden waaruit ieder loon naar werk
krijgt?

Nieuwe coproducties als Teleconsultatie leiden naar verwachting tot vermindering van kosten
van de gezondheidszorg terwijl een grotere preventie en een intensievere begeleiding kan

Figuur 15: Nieuwe zorgorganisatie: taakverdeling en coördinatie in zorgprogramma’s
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worden geboden. Naast de mogelijkheden die de nieuwe diensten bieden zijn er ook drijvende
krachten voor innovatie die meer samenhangen met de bestaande druk op de gezondheidszorg
zoals:

• de wachtlijsten bij de behandeling van stoornissen in het bewegingsapparaat;
• de beschikbaarheid van therapeutische kennis en ervaring;
• de vraag naar behandeling in de eigen (thuis-)omgeving;
• de werkdruk binnen behandelingscentra.

Revalidatiezorg heeft traditioneel al een multidisciplinair karakter. Deze samenhang tussen
specialismen wordt tot dusver vooral gerealiseerd binnen de muren van de revalidatie-instellin-
gen. Integrale revalidatiezorg vereist ook meer samenhang over de grenzen van de revalidatie-
centra heen met andere professionals in het (regionale) zorgnetwerk rondom de patiënten. Op
deze wijze ontstaan zorgarrangementen waarin professionals vanuit verschillende organisaties
een samenhangend zorgprogramma aanbieden. Nieuwe financieringsarrangementen voor
ketenzorg en Telemedicine moeten dit mede mogelijk maken.

De verwachte voordelen van Telediensten en zorgprogramma’s moeten echter verder worden
getoetst in nieuwe (integrale) evaluatiemodellen waarmee kosten en opbrengsten zoveel
mogelijk kunnen worden geïdentificeerd (en gekwantificeerd). Nieuwe kennis op dit gebied
(Health Technology Assesment) kan de besluitvorming over de introductie door direct betrokken
partijen in de (regionale) zorgpraktijk van dienst zijn. Het verkrijgen van inzicht in de kosten en
opbrengsten van telemedicine wordt overigens door deskundigen als een methodologische
nachtmerrie beschouwd. U bent gewaarschuwd! Desondanks wordt binnen Telefysi getracht
betere evaluatie- en besluitvormingsmodellen te ontwikkelen die de opschaling en uitbreiding
van de Teleconsultatie en de vorming van zorgprogramma’s verder kunnen ondersteunen. 

Nieuwe samenwerkingsarrangementen als Teleconsultatie zijn voor Het Roessingh
middelen om onze visie van zorg op maat, in het jasje van deze tijd, gestalte te geven.
Het revalidatiecentrum heeft veel te bieden als het gaat om het consulteren van
collega’s elders maar ook cliënten direct in de thuisomgeving. 
De teleconsultatie is één van de manieren om bij te dragen aan het lerend vermogen
van onze organisatie. Dat wil zeggen in samenwerking elkaars deskundigheid en
functioneren versterken over de muren van de individuele organisaties heen. Nieuwe
integrale en vraaggerichte zorg vereist dit samenspel tussen de bij de cliënt betrokken
professionals en instellingen.

Maggy Helle, manager kinderdivisie Het Roessingh
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4 I C T- I n f r a s t r u c t u u r  e n  f i n a n c i e r i n g

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van ICT-applicaties en -infrastructuur voor
de Teleconsultatie en de hiermee verbonden nieuwe dienstverlening (service providers). Na
een overzicht van de infrastructuur en applicaties waarmee de experimentele teleconsultatie is
uitgevoerd gaan wij in op de infrastructuur en diensten die een opgeschaald netwerk van
teleconsultatie kunnen ondersteunen. Opschaling betreft zowel een groter aantal regionale
kinderfysiotherapeuten (monodisciplinair) alsook andere betrokkenen in het CP-zorgnetwerk
(multidisciplinair). Tenslotte geven wij aan op welke wijze de opschaling van de Telefysi
consultatie in het Twentse netwerk technisch wordt vormgegeven.

4 . 1 Te ch n i s ch  o n t w e r p  b r e e d b a n d a p p l i c a t i e

De experimentele Teleconsultatie door de kinderfysiotherapeuten op vier verschillende locaties
in Twente is uitgevoerd met een infrastructuur zoals weergegeven in onderstaand schema:

Figuur 16: Ontwerp van de experimentomgeving teleconsultatie 
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Uitgangspunt was de stand van de techniek zoals deze op de verschillende werkplekken van
de therapeuten in de 1e en 2e lijn werd aangetroffen. De experimentele consultatie is geba-
seerd op bewezen technologie, infrastructuur en applicaties. Op basis van de experimentele
Teleconsultatie-sessies zijn diverse aanpassingen gedaan in onder meer de internet-breedband
verbindingen, het besturingssysteem, de structuur van data-opslag en de toepassing van digita-
le camera’s (vooral het bewerken en selecteren van de video-opnamen). Op deze manier is de
werkwijze en het gebruik van de applicaties met kleine stappen vereenvoudigd. Op vaste tijden
is door de therapeuten met echte casuïstiek een groot aantal malen geconsulteerd (circa 75
maal) waarbij met deze ervaring na verloop van tijd de volgende configuratie van infrastructuur
en applicaties is ontstaan:

Dienstaanbieder

Netwerkoperator(s)

Applicatieaanbieder

Hardware

Systeemintegrator

Content-aanbieder

Middle ware (security,

autorisatie en authenticatie)

infrastructuur  RA (Remote Access) en

beheer.

Helpdesk en ondersteuning 

gebruikers

ADSL verbinding

(Min 512kb download) 

Microsoft

Pinnacle

Novell

Novell netwerk server

Novell bordermanager server voor VPN

Werkstations en videocamera’s

Novell beheeromgeving

RRD (simulatieomgeving &

(real life experiment omgeving)

Switch Automatisering BV

Casanet (Oldenzaal)

Planet Internet (Enschede)

XS4all (Hengelo)

OS Windows

Word

Studio versie 9.1

Netwerk en VPN

RRD en Switch BV

Deelnemende 1e lijns praktijken en

afdeling kinderfysiotherapie Het

Roessingh

RRD (simulatieomgeving & real life

experiment omgeving)

Switch: installatie werkstations

Kinderfysiotherapeuten

RRD (simulatie- real life  experiment

omgeving)

C o n f i g u r a t i e  e x p e r i m e n t f a s e  B r e e d b a n d t e l e c o n s u l t a t i e  Te l e f y s i   

De resultaten van Telefysi geven aan dat er, afhankelijk van de aanwezige infrastructuur bij de
deelnemende therapeuten, verschillende configuraties van Teleconsultatie-werkstations
ontstaan. In onderstaande tabel zijn de minimale eisen weergegeven voor een functionerend
werkstation in het bestaande Telefysi-netwerk.

Tabel 1: Configuratie experimentfase Teleconsultatie (breedband) 
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4 . 2 U i t v o e r i n g s v a r i a n t e n  I C T- o n d e r s t e u n i n g  e n
d i e n s t e n c o n c e p t e n

In het project zijn de zorgprofessionals bij de teleconsultatie experimenten ondersteund met
aanvullende technische deskundigheid. Voor de introductie in de reguliere zorg worden ook
deze technische aspecten onderdeel van de normale bedrijfsvoering en de verantwoordelijk-
heid van de deelnemers zelf. Hierbij zijn verschillende uitvoeringsvarianten (scenario’s)
denkbaar in een situatie van een zich verder ontwikkelend regionaal teleconsultatienetwerk van
zelfstandige of samenwerkende kinderfysiotherapie-praktijken en grotere zorginstellingen
(ziekenhuizen, revalidatiecentrum). Aan de hand van drie scenario’s worden de belangrijkste
contouren geschetst van een infrastructuur waarmee de (regionale) breedband teleconsultatie-
dienst verder kan groeien. 

Scenario 1: Patiënt-datamanagement en ICT-beheer door afzonderlijke
instellingen
In dit scenario zijn de individuele zorginstellingen verantwoordelijk voor de technische onder-
steuning van de teleconsultatie en de (eigen) infrastructuur. Naar verwachting heeft dit de
volgende consequenties en kenmerken:

• De ICT-infrastructuur en support voor teleconsultatie is afhankelijk van de algemene stand
van de technologie in de deelnemende instellingen.

• Verschillende mogelijkheden voor hosting met verschillende service levels (lappendeken van
providers en beheerders).

• De continuïteit van de dienstverlening kan niet zonder meer worden gegarandeerd en is
sterk afhankelijk van de zwakste schakel.

• Incidentmanagement op het niveau van het netwerk ontbreekt.
• Vooral de kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn lopen een technisch risico wat betreft de

betrouwbaarheid en functionaliteit van het systeem.
• Minimaal één partij moet de hosting voor zijn rekening nemen en de zorg voor de veiligheid

en toegankelijkheid van het netwerk.

Hardware

+

Software

Verbinding

Pentium III

Intern geheugen 256 Mb

Operating system Windows 98

Mediaplayer versie 9.0 Windows 

of 

Real player versie 10

Videobewerking-software

Telefysi versie 2003 + AVItoMPEG 

ADSL Minimaal 512 kb download

Pentium IV

Intern geheugen 512 Mb

Operating system

Windows XP met Service pack 2

Mediaplayer versie 10

Videobewerking-software

Studio versie 9.0

ADSL of SDSL minimale verbin-

dingssnelheid

512 Kb

S p e c i f i c a t i e s  w e r k -

p l e k  B r e e d b a n d -

t e l e c o n s u l t a t i e d i e n s t

M i n i m a a l  S t a n d a a r d   

Tabel 2: Systeemvereisten werkstations
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In deze variant ontstaat naar verwachting een teleconsultatiedienst die minder stabiel is en
waarbij onderlinge verantwoordelijkheden tussen de deelnemers en betrokken dienstverleners
niet duidelijk zijn. 

Scenario 2: Samenwerking bij patiëntdata-management en ICT beheer 
Afgesproken kan worden de technische ondersteuning van de breedbanddienst onder te bren-
gen bij één van de deelnemende instellingen, bijvoorbeeld diegene die over de meeste capaci-
teit of deskundigheid beschikt. Kernmerken van deze variant zijn:

• Mogelijkheid voor de vorming van een Private Network met overdracht van trustrechten en
beheer van privacy gevoelige informatie aan de particuliere dienstaanbieder of de coördine-
rende instelling in het netwerk.

• Data van de patiënt wordt geborgd. 
• Organisatie, beheer en onderhoud in één van de in het netwerk deelnemende instellingen

(bijvoorbeeld ICT afdeling van het ziekenhuis of revalidatiecentrum)
• Er wordt gewerkt met een Service Level Agreement (SLA) met tenminste gestandaardi-

seerde ondersteuning voor de infrastructuur en uitvoering van incident management.
• De kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn lopen ook hier een technisch risico wat betreft

de betrouwbaarheid en functionaliteit van het systeem. Anders dan in scenario 1 kunnen
hier betere afspraken worden gemaakt over standaarden en gezamenlijke ondersteuning,

Scenario 3: Uitbesteding van patiëntdata-management en ICT-beheer 
Indien zorgaanbieders verdergaand gaan samenwerken bestaat de mogelijkheid van een zoda-
nige omvang van (gemeenschappelijke) ICT-diensten dat deze worden uitbesteed aan een
(gemeenschappelijk) publiek of privaat initiatief. De voorwaarden voor een minder storingsge-
voelige breedbanddienst zijn aanwezig en aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden kunnen
worden verdeeld over de verschillende deelnemers en betrokken partijen. Diensten kunnen
worden aangeboden door een publieke of private organisatie (diensten zoals licentieondersteu-
ning, server beheer, terminalbeheer, softwarebeheer en netwerkbeheer). De (extra) kosten van
deze aanpak hangen samen met de mate waarin de ondersteuning apart van reguliere omge-
vingen wordt opgezet en het service level dat wordt aangeboden. 

Voor alle drie scenario’s: Wet- en regelgeving op het gebied van privacy
In Telefysi hebben we ook te maken met de bestaande wetgeving op het gebied van
privacy en de transmissie van patiëntendata. Als belangrijkste wetgeving kan worden
genoemd:

• WGBO. Wet op de Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst
• BIG. Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
• Wet op de privacy. 

Het onderling beschikbaar maken van videodata van een patiënt is niet zomaar toege-
staan. Door een procedure van informed consent bij aanvang van het zorgtraject wordt
extra zorgvuldigheid ingebouwd. Ook van belang is na te gaan op welke wijze de nieuwe
ICT-dienstverleners aan deze voorwaarden voor privacy, specifiek voor zorginstellingen,
kunnen voldoen. De scenario’s twee en drie zijn binnen de kaders van genoemde wetge-
ving niet zonder aanvullende maatregelen mogelijk.
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Dienstenconcepten voor toeleveranciers
Welke mogelijkheden bieden de verschillende uitvoeringsvarianten voor de aanbieders van ICT-
diensten? Op basis van de scenario’s kunnen een drietal dienstenconcepten worden getypeerd
die nauw samenhangen met de geschetste uitvoeringsvarianten.

Dienstenconcept 1: Hand- en spandiensten bij een los netwerk
In scenario 1 ontstaat een zorgnetwerk waarbinnen weinig ruimte is om nieuwe, aanvullende,
ICT-dienstverlening aan te bieden. In overeenstemming met het bestaande prototype betreft
het de volgende diensten. 

Dienstaanbieder

Netwerkoperator

Applicatieaanbieder

Hardware

Systeemintegrator

Contentaanbieder

Middle ware (security, autorisatie

en authenticatie)

Helpdesk en basis infrastructuur

(RAS server)

ADSL verbinding

(Min 512kb  download) 

OS Windows

Word

Studio versie 9.0

VPN software

RAS server

Werkstations en videocamera’s

Service, backoffice en helpdesk

Patiëntcasuïstiek

RAS beheeromgeving

Bedrijf 

Verschillende providers

Zoals o.a. xs4all, Planet Internet,

Casanet, KPN 

Microsoft

Pinnacle

Novell 

Bedrijf 

Diverse leveranciers

Bedrijf 

Deelnemende kinderfysio-

therapeuten

Bedrijf

C o n f i g u r a t i e

B r e e d b a n d t e l e -

c o n s u l t a t i e d i e n s t        

w a t ?                  d o o r  w i e ?   

Tabel 3: Dienstenconcept 1

Bij voortzetting van de bestaande situatie in het technische netwerk bestaat de ICT -dienstver-
lening uit een lappendeken van diensten waarbij er voor de ICT-bedrijven alleen een rol is
weggelegd als transmurale infrastructuur provider, beheerder en/of bewaker. Bestaande priva-
cywetgeving draagt bij aan een situatie waarin de taken binnen een teleconsultatiedienst
versnipperd zijn georganiseerd.
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Dienstenconcept 2: Outsourcing bij grotere (zorg)instelling of ICT-bedrijf
Binnen scenario 2 ontstaan er meer mogelijkheden voor nieuwe diensten waarbij een bedrijf of
een ICT-afdeling van een zorginstelling het beheer en onderhoud van de dienst op zich neemt.
Nieuwe voorzieningen moeten worden getroffen om de trust en privacy rechten van een
dergelijk netwerk te waarborgen. Ook zaken als incidentmanagement kunnen op deze wijze
gewaarborgd worden. Door de ontwikkeling van nieuwe tarieven voor telediensten kan er in de
diverse lijnen kritische massa ontstaan om deze dienstverlening te realiseren en te financieren.
Aandacht moet in dit dienstenconcept worden besteed aan Service Level Agreement (SLA)
over de aard en het niveau van  dienstverlening. Verschillende SLA’s met een verschillend tarief
kunnen worden aangeboden.

Helpdesk en basis infrastructuur

(RAS)

ADSL verbinding

(Min 512kb  download) 

OS Windows

Word

Studio versie 9.0

VPN software

Integrated health log

Internet-portal pakketten 

(vergelijk de dienstverlening van

banken op het Internet)

Variant 1

VPN 

Werkstations en videocamera’s

Variant 2 

Internet portal

Variant 3

Dual boot werkstations (één instel-

ling voor Teleconsultatie en één

voor overig gebruik)

RAS

Service en backoffice

Patiëntcasuïstiek

Serverbeheer

Bedrijf of 

ICT afdeling grote instelling

Bedrijf 

Microsoft

Pinnacle

Novell 

Open Source

Bedrijf

Bedrijf 

Bedrijf of 

ICT afdeling grote instelling

Deelnemende kinderfysiotherapeuten

Bedrijf

C o n f i g u r a t i e

B r e e d b a n d t e l e -

c o n s u l t a t i e d i e n s t        

w a t ?                  d o o r  w i e ?   

Tabel 4: dienstenconcept 2

Dienstaanbieder

Netwerkoperator

Applicatieaanbieder

Hardware

Systeemintegrator

Contentaanbieder

Middle ware (security, autorisatie

en authenticatie)
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Dienstenconcept 3: Regionaal data-schakelpunt 
Bij verdergaande regionale samenwerking kan ICT-beheer worden uitbesteed aan een
(gemeenschappelijk) publiek of privaat initiatief. Concentratie en schaalgrootte ontstaan die
dienstaanbieders en zorginstellingen in staat stellen nieuwe diensten zoals teleconsultatie
versneld te ontwikkelen. Een organisatie kan dan ontstaan waarbinnen internet- en tele-
diensten op een verantwoorde manier verder geïntegreerd kunnen worden in reguliere zorg
trajecten. Voor private partijen ontstaat de mogelijkheid om zelfstandig of als partner in
telemedicine diensten te participeren

Helpdesk en basis infrastructuur

(RAS)

ADSL verbinding

(Min 512kb  download) 

OS Windows

Word

Studio versie 9.0

VPN software

Integrated health log

Databeheer pakket

Internet portal pakketten

Variant 1

RAS

Werkstations en videocamera’s

Variant 2 

SSL Internet portal

Service en backoffice

Patiëntcasuïstiek

Serverbeheer

Bedrijf 

Bedrijf 

Microsoft

Pinnacle

Novell 

Open Source

Bedrijf

Bedrijf

Bedrijf 

Bedrijf 

Deelnemende kinderfysiotherapeuten

Bedrijf

C o n f i g u r a t i e

B r e e d b a n d t e l e -

c o n s u l t a t i e d i e n s t        

w a t ?                  d o o r  w i e ?   

Tabel 5: dienstenconcept 3

Dienstaanbieder

Netwerkoperator

Applicatieaanbieder

Hardware

Systeemintegrator

Contentaanbieder

Middle ware (security, autorisatie

en authenticatie)

Uitvoeringsvariant voor regionale opschaling van Telefysi
Bij de regionale opschaling in Twente wordt op dit moment gekozen voor elementen van zowel
het 2e als het 3e scenario. Met een private dienstaanbieder wordt gebouwd aan een infra-
structuur en beheersomgeving die voldoet aan de huidige wetgeving. Voor de infrastructuur
wordt, afhankelijk van de kosten en de overige afwegingen van de deelnemende instellingen,
gekozen voor een VPN omgeving (Virtual Private Network) of Internetportal met Secure
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Sockets Layer (SSL). SSL is een protocol waarmee door middel van een certificate in de inter-
net explorer vertrouwelijke informatie op een eenvoudige en veilige wijze over het Internet kan
worden gedistribueerd. Het betreft in beide gevallen een (beveiligde) netwerkomgeving die
goed beheerd kan worden. De deelnemende zorgprofessionals worden zoveel mogelijk (tech-
nisch) ondersteund bij de processen van casusopbouw en -beantwoording. Hierbij wordt in een
SLA overeenkomst met de private dienstaanbieder het gewenste niveau van ondersteuning
afgesproken (verschillende servicepakketten worden aangeboden). Bij de door de zorgverzeke-
raar met de kinderfysiotherapeuten overeengekomen tarieven voor Teleconsultatie is rekening
gehouden met deze extra kosten.

4.3 Financiering door de zorgverzekeraar

Menzis neemt actief deel aan de ontwikkeling van Telefysi. In het project wordt intensief
samengewerkt bij de realisatie van een teleconsultatiedienst in het zorgnetwerk Twente, rond-
om jonge kinderen met houdings- en bewegingsstoornissen. Menzis heeft deelgenomen aan
dit project vanuit de volgende overwegingen:
• Innovatie. Menzis is een zorgverzekeraar met veel aandacht voor innovatie van zorg waaron-

der e-health en telemedicine toepassingen.Telefysi is een voorbeeld van een innovatief
project met een belangrijke (regionale) uitstraling naar verzekerden en zorgverleners.

• Beheersing Zorgkosten. Een uitgangspunt is dat ICT in de zorg kan bijdragen aan verbete-
ring van efficiency en effectiviteit. Ook in Telefysi wordt geprobeerd om deze kwalitatieve en
kwantitatieve voordelen te objectiveren. De kwalitatieve voordelen als snellere diagnostiek
en betere ondersteuning bij de behandeling kunnen leiden tot snellere doorverwijzing naar
de eerste lijn of tot het voorkomen van doorverwijzing naar de tweede lijn. De verwachte
beperking van zorgkosten is minder gemakkelijk te voorspellen aangezien de ontwikkelkos-
ten relatief hoog zijn en de financieringssystemen in de eerste en tweede lijn verschillen.

Figuur 17: Uitvoeringsvariant opschaling regio Twente
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Financieringsmogelijkheden Teleconsultatie
Implementatie van Teleconsultatie in het zorgnetwerk betekent dat er een transmuraal zorgpro-
ces ontstaat, waarbij zorgverleners, werkzaam intra- en extramuraal, zijn betrokken. Dit
betekent dat er vanuit de ziekenfondsverzekering verschillende vergoedingssystemen zijn.
Extramurale kinderfysiotherapie (in de particuliere praktijk) wordt vergoed op basis van gelever-
de prestaties omschreven in beleidsregels van het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG).
Kinderfysiotherapeuten kunnen een zitting declareren die wordt omschreven als een onafge-
broken tijdspanne, waarin de fysiotherapeut de patiënt voor één of meer indicaties begeleidt,
adviseert en/of behandelt ongeacht de inhoud van de behandeling en de tijdsduur per behan-
deling. Op basis van deze prestatie-beschrijving is het ook mogelijk een video-opname en het
opmaken van een casus met vraagstelling, te vergoeden als zitting. Met ingang van 1 februari
2005 geldt de WTG Expres voor fysiotherapie. Dit houdt in dat er geen maximumtarieven meer
zijn vastgesteld.

Intramuraal (ziekenhuizen en revalidatie-instellingen) worden door de zorgverzekeraar productie-
afspraken gemaakt die leiden tot een instellingsbudget. In aanvulling op dit budget kunnen de
instelling en de zorgverzekeraar een toeslag (maximaal 2%) op dit budget overeenkomen. De
toeslag dient benut te worden voor het realiseren van extra zorgverlening en de activiteiten
moeten passen binnen de doelstellingen van de ziekenhuisorganisatie, dat betekent dat ze
gerelateerd moeten zijn aan onderzoek en behandeling van patiënten. Menzis wil deze lokale
productiegebonden toeslag inzetten om middels projecten tijdelijke (niet structureel) budgettai-
re belemmeringen of kosten weg te nemen. Projecten kunnen maximaal voor drie jaar worden
gefinancierd. In dit kader valt te denken aan initiatieven voor de verbetering van de logistiek in
ziekenhuizen, CBO-trajecten en projecten gericht op verkorting van de toegangstijden binnen
de Treek-normen.

Om zorgvernieuwing te kunnen financieren is een aantal jaren geleden de flexizorgregeling
ingevoerd die in 2003 is vervangen door de Regeling Initiatiefruimte Ziekenfondsverzekering
(RIZ). De RIZ geeft zorgverzekeraars mogelijkheden om zorgvernieuwingactiviteiten te ontplooi-
en. Uitgangspunt is het realiseren van doelmatigheidswinst binnen een redelijke termijn, de
kosten moeten in verhouding staan tot het met de zorgvernieuwingactiviteiten te bereiken
doel, bijvoorbeeld het oplossen van knelpunten in de zorg. Onder doelmatigheidswinst wordt
verstaan het leveren van kwalitatief goede respectievelijk betere zorg met minder of dezelfde
financiële middelen evenals het waarborgen en verbeteren van de toegankelijkheid tot kwalita-
tief goede zorg. Eén van de voorwaarden is dat de kosten moeten zijn gemaakt voor activitei-
ten ten behoeve van verzekerden, die bij de zorgverzekeraar zijn ingeschreven. 

Er is vanaf 1 januari 2006 voor huisartsen een rechtsgeldig tarief voor het e-mail consult.
Hieraan is een aantal voorwaarden verbonden. Zo kan het e-mail consult alleen in rekening
worden gebracht als er een overeenkomst is met een zorgverzekeraar en het een spreekuur
consult vervangt. Zorgvernieuwing door e-health komt pas op gang als er mogelijkheden zijn
voor exploitatie, hetgeen pas mogelijk wordt als er een adequate financieringssystematiek is
en, gezien de forse investeringen, er vooruitzichten zijn op landelijke invoering. De huidige
vergoedingensystematiek is nauwelijks toepasbaar en de initiatiefruimte ziekenfondsverzeke-
ring (RIZ) biedt geen lange termijn oplossing.
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Voorstel financiering opschaling Telefysi in Twente
Bij de ontwikkeling van het zorgnetwerk in de regio Twente is de verwachting dat er binnen
afzienbare termijn 22 extramuraal werkende kinderfysiotherapeuten actief in het consultatie-
netwerk deelnemen. Tevens is Het Roessingh, centrum voor revalidatie, deelnemer en in een
later stadium ook het Medisch Spectrum Twente in Enschede en eventueel ook andere zieken-
huizen in de regio. Uit de verwachtingen van Telefysi blijkt dat het per jaar gaat om ongeveer
80 kinderen en gemiddeld 2 á 3 consulten per kind tussen eerste en tweede lijn. Menzis stelt
voor om voorlopig, vanwege de extra tijdsinvestering en de extra ICT-kosten, aan de kinderfysi-
otherapeuten per teleconsult tweemaal het tarief te vergoeden van een normale zitting kinder-
fysiotherapie. Voor wat betreft de extra kosten in de tweede lijns instellingen kan, indien
voldoende zicht bestaat in de verhouding tussen klinische effectiviteit, kwaliteit en
kosten(besparing), een beroep worden gedaan op de Regeling Initiatiefruimte
Ziekenfondsverzekering voor 2005. Tenslotte wordt onder voorwaarden ook een vergoeding
voorgesteld voor intercollegiale consultatie in de eerste lijn. Met de betrokken kinderfysiothera-
peuten worden hierover individueel (schriftelijke) afspraken gemaakt.

Evaluatie van Teleconsultatie
Menzis wil met de betrokken partijen jaarlijks evalueren of relevante doelstellingen in het kader
van teleconsultatie worden gerealiseerd. Hierbij is voor Menzis onder meer van belang of
teleconsultatie leidt tot:

• een verandering in de zorgvraag;
• een betere samenwerking;
• een snellere diagnostiek;
• de vervanging van intramurale door extramurale zorg;
• een hogere tevredenheid van de patiënt c.q. ouders;
• een verandering in de zorgkosten.

Afhankelijk van de jaarlijkse evaluatie wordt besloten of de financiering op deze wijze wordt
voortgezet. Menzis draagt actief bij aan de modelvorming voor evaluatie en beoordeling van de
efficiency en effectiviteit van de Teleconsultatie. In het bijzonder op dit onderdeel blijft Menzis
intensief met de projectpartners samenwerken om de basis voor deze innovatieve dienstverle-
ning verder te verbeteren. Beter inzicht in de eisen die op voorhand aan een Teledienst kunnen
worden gesteld én een beoordelingskader voor de zorginhoudelijke en bedrijfseconomische
resultaten van nieuwe Teledienstverlening staan hierbij centraal. 

College voor Zorgverzekeringen

Het CVZ bereidt pakketeisen voor Telemedicine voor. Met deze eisen moet duide-
lijk worden waaraan nieuwe diensten moeten voldoen om in het pakket verzeker-
de zorg te kunnen worden opgenomen. Ook wordt nagedacht over de wijze waar-
op – en door wie – deze pakketeisen moeten worden gecertificeerd. CVZ verwacht
eind 2005 hier meer duidelijkheid over te kunnen geven. 
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5 I n t r o d u c t i e  e n  o p s ch a l i n g  v a n
Te l e c o n s u l t a t i e :  r e g i o n a a l  e n
n a t i o n a a l

In dit hoofdstuk blikken we vooruit. Het experiment Telefysi is geslaagd, maar wat betekent dit
voor de toekomst en de verdere ontwikkeling van de toepassing in zowel de regio Twente als
op andere plaatsen in het land. Telefysi draagt in 2006 verder bij aan de implementatie (méér
kinderfysiotherapeuten) en verbreding (méér medische disciplines) van de betreffende
Teleconsultatiepraktijk in de regio Twente. Tegelijkertijd wordt de opgedane kennis en ervaring
ingezet voor de ontwikkeling van gelijksoortige consultatienetwerken in de (revalidatie)gezond-
heidszorg elders in het land. We lichten beide doelstellingen toe. 

5 . 1 O p s ch a l i n g  e n  u i t b r e i d i n g  i n  d e  r e g i o  Tw e n t e

In de regio Twente wordt de ontwikkelde dienst verder ingebed in de zorgpraktijk en de samen-
werking tussen de kinderfysiotherapeuten en andere professionals in het zorgnetwerk van de
CP-kinderen. De volgende activiteiten staan hierbij centraal:

• Van experimentele consultatie naar routinematige toepassing 
Teleconsultatie krijgt in de kinderfysiotherapie van Het Roessingh, centrum voor revalidatie,
een vaste plaats en wordt opgeschaald naar consultatie met circa 15 werkplekken van kinder-
fysiotherapeuten op verschillende locaties in de regio. Binnen Telefysi zijn de verwijspatronen
van en naar de kinderfysiotherapie (zowel eerste als tweede lijn) voldoende geïnventariseerd
en is de aard en omvang van de Teleconsultatie-sessies bekend die voor vergoeding in aanmer-
king komen. Door Menzis worden met de individuele kinderfysiotherapeuten contractuele
afspraken over de vergoeding gemaakt.

• Van ontwikkelomgeving naar werkomgeving 
In de experimentele fase van de consultatie zijn veel ondersteunende activiteiten geïnitieerd en
begeleid door de projectgroep Telefysi. Dit betrof onder meer ICT-helpdesk en de ontwikkeling
van het teleconsultatie-protocol. Van belang is in de komende fase dat de coördinerende en
ondersteunende activiteiten zoveel mogelijk worden overgedragen aan het zorgnetwerk zelf.
Hierbij moet worden bezien in hoeverre de noodzakelijke taakverdeling en coördinatie in het
zorgnetwerk zonder veel hulp gestalte krijgt en waar extra ondersteuning nodig blijft. Door
Menzis wordt een beheerst groeimodel van de Teleconsultatie voorgestaan waarbij op een
natuurlijke wijze het netwerk van intercollegiale consultatie wordt uitgebreid. 

• Van monodisciplinaire consultatie naar multidisciplinaire consultatie
Naast routinematige toepassing in de kinderfysiotherapie wordt in de nabije toekomst ook
aandacht besteed aan de verbetering van het multidisciplinaire contact met andere disciplines
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in de tweede en derde lijn (ziekenhuisgroep Twente, Medisch Spectrum Twente, Het
Roessingh). Denk hierbij aan kinderartsen, revalidatieartsen, kinderneurologen e.a. Deze uitbrei-
ding van het netwerk heeft wederom eerst een experimenteel karakter net zoals bij de start
van de monodisciplinaire consultatie in de kinderfysiotherapie. Resultaten van deze experimen-
ten geven naar verwachting een nieuwe impuls aan de ontwikkeling van het regionale, trans-
murale en breedbandige zorgnetwerk. Bovendien is het een nieuwe stap op weg naar een
samenhangend zorgprogramma ten behoeve van de behandeling van meervoudig gehandicap-
te kinderen.

5 . 2 D i r e c t e  i n t r o d u c t i e  i n  a n d e r e  c e n t r a  e n
k e n n i s v e r s p r e i d i n g :  T E L E F Y S I  N L

Teleconsultatie rond de groep van jonge kinderen heeft een regionaal karakter aangezien
binnen een regio het merendeel van consultatie en afstemming tussen verschillende zorgverle-
ners plaatsvindt. Vertaling van het concept naar andere delen van het land betekent dan ook
het ondersteunen van soortgelijke regionale zorgnetwerken bij de implementatie daar. Het
Innovatiecentrum revalidatietechnologie van Het Roessingh richt zich op de introductie van
innovaties in de zorgpraktijk na het stadium van het prototype. Verspreiding van de verworven
kennis, ervaringen en inzichten is daarbij een belangrijke opdracht. Op basis van deze over-
wegingen draagt het innovatiecentrum actief bij aan het op landelijk niveau beschikbaar stellen
van de opgedane kennis en ervaring.

Bij presentaties voor collega revalidatie-instellingen op andere plaatsen in het land is inmiddels
grote belangstelling vastgesteld voor het Telefysi concept. Wat betreft de technische en organi-
satorische randvoorwaarden voor teleconsultatie zijn verschillende instellingen op dit moment
beter uitgerust voor snelle overname van het concept dan andere. Het tempo van introductie
en de gekozen uitvoeringsvariant zal dan ook per regio verschillen. In elke regio moet de tele-
consultatie tot op zekere hoogte opnieuw worden uitgevonden, niet zozeer waar het gaat om

Figuur 18: Revalidatie-instellingen in Nederland (bron: www.revalidatie.nl)
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de bouwstenen ervan, die zijn nu bekend, als wel wat betreft de concrete intercollegiale
samenwerking. In afzonderlijke bijeenkomsten met de revalidatie-instellingen worden de resul-
taten van Telefysi gepresenteerd en worden de mogelijkheden beoordeeld voor de directe
introductie van het Telefysi concept. Ook deze publicatie draagt bij aan de kennisoverdracht en
de beoordeling door andere centra van de haalbaarheid van Teleconsultatie in de eigen praktijk.

Deze landelijke verspreiding van kennis en ervaring sluit direct aan bij het beleid van de
samenwerkende ministeries. Recent zijn de nota Maatschappelijke Sectoren & ICT en de
actielijnen van dit actieprogramma door de ministeries gepresenteerd 
(www.maatschappelijkesectorenenict.nl). Binnen de actielijn Ketenzorg online is breedband
Teleconsultatie één van de drie thema’s en wordt het Telefysi project als voorbeeld van een
concrete toepassing naar voren gebracht.Voor de nationale kennisverspreiding en opschaling
(Telefysi NL) wordt samengewerkt met Nederland Breedbandland (www.nederlandbreedband-
land.nl). Deze organisatie is in de genoemde nota aangewezen als platformorganisatie met een
belangrijke rol om partijen en initiatieven bij elkaar te brengen en de ervaring van projecten
breed uit te dragen. Kennisverspreiding door het innovatiecentrum revalidatietechnologie en de
samenwerking met Nederland Breedbandland leidt naar verwachting op korte termijn tot
nieuwe doorbraakprojecten in het hier beschreven toepassingsgebied.

Telkens als in een presentatie de beelden van Telefysi als een voorbeeld van
zinnige breedbandige Teleconsultatie worden vertoond, is er een drievoudige
sensatie. Ten eerste, de emotionerende aanblik van een patiënt die zich inspant
voor zijn revalidatie, ten tweede, de spectaculaire verbetering die zichtbaar wordt
en ten derde, de directe, innerlijke bevestiging bij de toeschouwer, hetzij leek of
professional, dat deze toepassing uitstekend werkt en navolging verdient. Drie
goede redenen om deze toepassing te verbreden en op te schalen. Aan de slag
dus daarmee, in heel Nederland!

Ed Mos
Innovatie-adviseur Nederland BreedbandLand

5 . 3 A a n b e v e l i n g e n  v o o r  o v e r n a m e  v a n  d e  d i e n s t

Het initiatief voor introductie van de teleconsultatiedienst in andere delen van het land kan
door verschillende partijen worden genomen. Zo kunnen ICT- of netwerkaanbieders ondersteu-
ning van Teleconsultatie aanbieden of kunnen zorginstellingen zelf het initiatief nemen. Er zijn
dan ook verschillende uitvoeringsvarianten en businessmodellen denkbaar. In alle gevallen zal
de ontwikkeling sterk worden bepaald door de regionale situatie van de infrastructuur, de
betrokkenheid van de zorgverzekeraar en de bestaande en beoogde samenwerking tussen de
zorgprofessionals in het gekozen zorgnetwerk. Zo is de revalidatiezorg rond de groep CP-kinde-
ren per regio verschillend bijvoorbeeld afhankelijk van de aanwezigheid van een academisch
centrum en de hiermee samenhangende verwijspatronen.

Telefysi heeft een aantal generieke bouwstenen voor een Teleconsultatiedienst opgeleverd.
Met het grote aantal Teleconsultatie-sessies is duidelijk geworden wat nodig is voor video-
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consultatie en wat werkt in de praktijk van het transmurale contact tussen eerstelijnspraktijken
en andere instellingen. De generieke bouwstenen voor de Teleconsultatiedienst zijn:

• De selectiecriteria voor intercollegiale consultatie trajecten die in aanmerking komen voor
video-teleconsultatie in de CP-zorg (ook overwegingen voor andere diagnosegroepen).

• De concrete werkwijze en instrumenten voor casusopbouw en casusbeantwoording door
de zorgprofessionals.

• De technische en systeemvereisten voor videomontage, dataopslag en datatransmissie
(ICT-applicaties en infrastructuur). 

• De voorwaarden die aan vergoeding van de dienst door een zorgverzekeraar kunnen
worden gesteld.

Deze bouwstenen bieden een goede basis voor de beoordeling van de haalbaarheid van de
dienst maar zijn niet voldoende voor directe overname van Telefysi elders. Deze implementatie
is altijd maatwerk en volgt de fasen zoals die in hoofdstuk 3 zijn beschreven als de ideale
bocht. Immers de nieuwe dienst kan nergens door één van de partijen aan andere partners
worden opgelegd. Aanbevelingen voor de ontwikkeling van de samenwerking zijn:

1: Het verkennen van de meerwaarde die (regionaal) samenwerkende zorgprofessionals zien
in video-consultatie rond een afgebakende patiëntengroep of zorgketen. Het beschrijven van
de hierbij behorende verwijspatronen en consultatietrajecten en het inventariseren van de
(breedbandige) ICT-infrastructuur in dit netwerk als voorwaarde voor een stabiel systeem.
Ook het belang dat door de zorgverzekeraar aan de innovatie wordt gehecht en de voor-
waarden waaronder vergoeding tot stand kan komen moet worden onderzocht.

2: Het vinden van richting vinden in het belangenspel en de verschillende uitvoeringsvarianten
van de Teleconsultatie die hieruit kunnen worden afgeleid. Als in principe de bereidheid van
de betrokken organisaties en instellingen bestaat voor deze vorm van samenwerking moet
worden nagedacht over de mogelijke uitvoeringsvarianten in het regionale zorgnetwerk. De
voor- en nadelen van de verschillende varianten (voor de verschillende betrokkenen) moeten
duidelijk worden gepresenteerd zodat besluitvorming over deelname en bijdrage kan
worden voorbereid. 

3: De besluitvorming over de bijdrage in het Teleconsultatienetwerk moet in deze fase tot een
meer formele structuur leiden. De ervaring leert dat in deze fase nieuwe voorwaarden op
tafel komen die vaak te maken hebben met andere initiatieven van betrokken organisaties
waarop de Teleconsultatie moet aansluiten (bijvoorbeeld strategische en ICT-plannen of de
bestaande contracten met dienstenleveranciers). Dit kan bijdragen aan de versnelling van
de implementatie als hierop meegelift kan worden. Gegeven het innovatieve karakter van
de samenwerking zal vaak besloten worden tot een proefperiode.

4: Het consultatienetwerk heeft in deze proefperiode van uitvoering extra ondersteuning
nodig. De zorgprofessionals moeten leren werken met het systeem (en elkaar) en de tech-
nische stabiliteit van de ondersteunende ICT-infrastructuur is belangrijk om blijvende partici-
patie te waarborgen. Ook moet al vroeg in deze fase worden nagedacht over de wijze en
criteria waarop het systeem na de proefperiode wordt geëvalueerd en de wijze waarop de
dienst in een permanente structuur kan worden ingebed.
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Telefysi
Introductie van een breedband teleconsultatiedienst voor transmurale
communicatie bij kinderen met complexe houdings- en bewegingsstoornissen

Aanleiding
Bij circa 10% van het aantal nieuwe patiënten in de
particuliere (kinder) fysiotherapiepraktijk blijkt expert
consultatie noodzakelijk voor onder meer:

• de bevestiging van de indicatie voor fysiotherapie 
en de diagnose;

• het verkrijgen van informatie over het verloop van 
het herstelproces en de therapie 
(behandeldoelen, verrichtingen en methoden);

• een second opinion.

De Teleconsultatie wordt uitgevoerd in het
zorgnetwerk rondom jonge CP kinderen (Cerebrale
Parese). Centraal staat de teleconsultatie tussen
kinderfysiotherapeuten uit Het Roessingh centrum
voor revalidatie (Enschede) en collega
kinderfysiotherapeuten uit de eerste lijn in de regio
Twente.Teleconsultatie is dan het ‘op afstand’
uitwisselen van patiëntgegevens en therapeutische
informatie ten behoeve van de behandeling.

ICT ondersteunt de (video) consultatie en ‘breedband’
maakt het mogelijk te communiceren met behulp van
technisch hoogwaardige video beelden.
Beschikbaarheid van aanvullende expertise,
beperking van onnodige doorverwijzing en
verbetering van de interventies zijn de voordelen.
Intercollegiale consultatie bij bewegingsproblematiek
kan met videobeelden beter worden ondersteund.

Aanpak
Allereerst is de communicatiebehoefte van
zorgprofessionals in het CP-netwerk geïnventariseerd
en is een selectie gemaakt van consultatietrajecten
met meerwaarde (diagnose èn behandeling).
Vervolgens zijn de ICT applicaties die Teleconsultatie
ondersteunen (proven technology) beoordeeld.
Een groot aantal experimentele Teleconsultatiesessies
met reguliere patiëntencasuïstiek is uitgevoerd.

Veel aandacht wordt besteed aan de samenwerking
bij de ontwikkeling van Zorg Telediensten. Dit betreft
niet alleen de relatie tussen de zorgprofessionals
maar ook die met de ICT-ondersteuningsstructuur 
en de partijen betrokken bij de ontwikkeling van
(nieuwe) vergoedingensysteem voor transmurale
zorg. Hiermee zijn de voorwaarden voor uitbreiding
en opschaling van de dienst vastgesteld.

Voorlopige resultaten 
Op basis van de huidige resultaten stelt de zorg-
verzekeraar reeds een vergoeding beschikbaar voor
Teleconsultatie door eerstelijns-therapeuten in de regio
Twente. Dit betekent uitbreiding van de Teleconsultatie-
dienst naar circa 15 kinderfysiotherapieprakijken in de
regio Twente en Teleconsultatie als onderdeel van
reguliere zorg. De resultaten van deze nieuwe dienst
worden in 2006 geëvalueerd ten aanzien van het
technisch ontwerp van de breedbandapplicatie,
het functioneel (zorginhoudelijk) ontwerp en het
financieel-organisatorisch ontwerp.

Daarnaast is in de regio een ‘demonstrator’ van 
de Teleconsultatie en operationele breedband
toepassing beschikbaar die kan bijdragen aan de
kennisoverdracht naar andere Revalidatiecentra.
Kennisoverdracht naar diverse regio’s in het land
wordt georganiseerd en ondersteund door een
uitgebreide beschrijving van de Telefysi casus.

B i j l a g e  1  P r o j e c t s a m e n v a t t i n g  Te l e f y s i
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Aanvullend experiment in de regio Twente is de
uitbreiding van de Teleconsultatie met andere
(medische) disciplines in het zorgnetwerk 
(regionale ziekenhuizen) en aanvullende diensten 
(oa ’beeldenbibliotheek’ van patiënten casuïstiek).

Doorontwikkeling
Telefysi draagt bij aan de kennisopbouw over
teleconsultatie en de ontwikkeling van integrale
zorgprogramma’s. In deze kennisopbouw staan voor
de toekomst de volgende vragen centraal:

• In hoeverre kan de teleconsultatie worden 
uitgebreid met de andere zorgprofessionals in het 
zorgnetwerk rondom de CP-kinderen 
(integrale vraaggerichte zorg)?

• Op welke wijze kunnen integrale zorgprogramma’s
worden georganiseerd, geëvalueerd en 
gefinancierd (Telemedicine)?

• Welke uitvoeringsvarianten van de ICT 
ondersteuningsstructuur hangen samen met de 
ontwikkeling van dergelijke zorgprogramma’s?

• Welke gevolgen heeft inzet van deze technologie 
op de verschillende (kennis)domeinen van 
zorgorganisaties en professionals?

Innovatiecentrum Revalidatietechnologie
Het Innovatiecentrum Revalidatietechnologie is
toonaangevend ten aanzien van onderzoek,
ontwikkeling en implementatie van nieuwe
technologieën voor de verbetering van
functiediagnostiek en functieherstel binnen de
revalidatiezorg. Op het gebied van zorg en ICT heeft
het centrum een laboratoriumfunctie. Intensief wordt
samengewerkt met researchorganisaties,
universiteiten, medische faculteiten 
en het bedrijfsleven.Veel aandacht gaat uit naar
kennisoverdracht en diffusie van nieuwe technologie
onder meer naar andere revalidatiecentra en
revalidatieafdelingen van ziekenhuizen.

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over
Telefysi neem dan contact op met:

Hans Bloo
h.bloo@rrd.nl
Roessingh Research and Development
www.rrd.nl

Frans Grobbe
f.grobbe@ao.nl
AO adviseurs voor organisatiewerk
www.ao.nl
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B i j l a g e  2  P r o j e c t s a m e n v a t t i n g
C e r e b r a l e  Pa r e s e  H e l p d e s k

Cerebrale Parese - Helpdesk
Verbetering van de transmurale communicatie in de zorg rond Cerebrale Parese

Cerebrale Parese (CP) is een verzamelnaam voor
houdings- en bewegingsbeperkingen die het gevolg
zijn van een verstoring in de ontwikkeling van de
hersenen rond de geboorte. Afhankelijk van de aard
van deze verstoring kan hiernaast ook sprake zijn van
een psychosociale ontwikkelingsachterstand, spraak-/
gehoorstoornissen, slechtziendheid, epilepsie
etcetera. Zo divers als de uitingsvormen van CP
kunnen zijn, zo veelomvattend is ook de
zorgverlening rond deze aandoening.
Vaak zijn vele verschillende zorgverleners betrokken
vanuit diverse (zorg-)instellingen, van ziekenhuis of
revalidatiecentrum tot fysiotherapiepraktijk,
kinderdagcentrum of (speciaal) onderwijs.

CP Zorgketen onderzoek
Om binnen dit complexe netwerk van verschillende
zorgverleners en zorginstellingen de noodzakelijke
zorg te kunnen verlenen, is een goede transmurale
communicatie van groot belang (transmuraal: ‘over 
de muren van een instelling heen’).
Zowel tussen de betrokken zorgverleners van
verschillende instellingen onderling als tussen elk
van deze zorgverleners en de ouders/ patiënt.

Uit een inventariserende studie naar de huidige
kwaliteit van de zorg rond Cerebrale Parese in
Nederland (Van der Salm, Maathuis & Van Harten,
2001) bleek echter dat zowel ouders als betrokken
zorgverleners knelpunten in deze communicatie
ervaren. Het CP Zorgketen onderzoek is dan ook
opgezet om tot verbetering te komen van deze
transmurale communicatie. Het onderzoek richt zicht
hierbij op CP patiënten van 4 t/m 8 jaar in de regio’s
Amsterdam, Groningen en Enschede.

Opzet van het onderzoek
Het CP Zorgketen onderzoek bestaat uit de volgende vier fases:

I Inventarisatie van huidige knelpunten in de 
transmurale communicatie en behoeftes aan 
verbetering bij zowel ouders als zorgverleners in 
elke regio;

II Ontwikkeling van verbetervoorstellen in 
aansluiting op deze behoeftes;

III Implementatie van één of meer verbeter-
voorstel(len) in de praktijk;

IV Effectevaluatie van implementatie.

In november 2005 wordt van start gegaan met de
implementatie- en evaluatiefase.

Fase I
Kwaliteitsevaluatie onder ouders/ zorgverleners
Uit de vragenlijst naar verwachtingen en ervaringen
van ouders ten aanzien van de communicatie in de
zorg rond hun kind kwamen relatief vaak knelpunten
naar voren in de onderlinge communicatie tussen
zorgverleners, met name tussen de revalidatiearts -
1e lijns fysiotherapiepraktijk en de revalidatiearts -
school/ kinderdagcentrum. Uit de verdiepende
interviews kwam naar voren dat met name de
intensiteit van de onderlinge informatieuitwisseling
tussen zorgverleners vaak te kort schiet, waardoor
ouders het gevoel hebben ‘altijd overal achteraan te
moeten zitten’ en vaak als indirecte boodschapper
optreden voor de informatie-uitwisseling tussen
zorgverleners. Daarnaast gaven ouders aan
regelmatig tegen tegenstrijdige adviezen aan te
lopen van verschillende zorgverleners, wat naast
grote onzekerheid bij de ouders ook kan leiden tot
onjuiste beslissingen ten aanzien van de behandeling
van het kind.
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Deze door ouders ervaren knelpunten vormden het
uitgangspunt voor discussie-bijeenkomsten met
betrokken zorgverleners in elke regio, met het doel
identificatie van onderliggende factoren alsook
inventarisatie van mogelijke verbetervoorstellen.
Als belangrijkste onderliggende factor werd de
beperkte bereikbaarheid van zorgverleners genoemd
als gevolg van een gebrek aan capaciteit/ beschikbare
tijd. Dit is een algemeen voorkomend probleem niet
zozeer beperkt tot de zorg rond CP, maar speelt hier
des te meer een rol vanwege de grote hoeveelheid
betrokken zorgverleners.

Fase II
Ontwikkeling verbetervoorstel
Om tot verbetering van deze knelpunten te kunnen
komen is samen met zorgverleners en ouders gezocht
naar geschikte verbetervoorstellen. Hieruit kwam naar
voren dat verreweg de meeste verbeteringen zouden
kunnen worden bereikt wanneer gezamenlijk gebruik
zou worden gemaakt van een elektronisch toegankelijk
patiëntendossier (EPD). Echter, ondanks tal van
veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied in de
huidige gezondheidszorg, is voor een daadwerkelijke
realisatie van zo’n EPD nog een lange weg te gaan.
Zodoende is gekozen voor de ontwikkeling van een
online toegankelijke CP-Helpdesk: een beveiligde
omgeving op het internet waarop ouders aan
betrokken zorgverleners vragen kunnen stellen over de
zorg van hun kind en zorgverleners onderling elkaar
kunnen raadplegen.

Doelstellingen CP-Helpdesk
De primaire doelstelling van de CP-Helpdesk is de
bereikbaarheid van zorgverleners te verbeteren,
waardoor zorgverleners onderling gemakkelijker
informatie kunnen uitwisselen en ouders hiervoor
niet meer als indirecte boodschapper hoeven op te
treden. Daarnaast beoogt de Helpdesk onderlinge
concensusvorming tussen zorgverleners te
vergemakkelijken teneinde tegenstrijdige informatie
aan ouders zoveel mogelijk te kunnen voorkomen.

Om dit te evalueren, wordt vanaf november 2005
de Helpdesk gedurende een half jaar in gebruik
genomen door in totaal 30 ouders in de regio’s
Amsterdam, Groningen en Enschede en de bij hun
kind betrokken zorgverleners.

Projectpartners
De implementatie- en evaluatie fase worden
uitgevoerd vanuit het Innovatiecentrum
Revalidatietechnologie, waarbij nauw wordt
samengewerkt met revalidatieartsen in het UMCG
Centrum voor Revalidatie, het VU Medisch Centrum
en Het Roessingh. Daarnaast vindt gedurende het
gehele project nauwe afstemming plaats met het
Johanna Kinderfonds en de oudervereniging BOSK.

Innovatiecentrum Revalidatietechnologie
Het Innovatiecentrum Revalidatietechnologie
(www.revalidatietechnologie.nl) is toonaangevend
ten aanzien van onderzoek, ontwikkeling en
implementatie van nieuwe technologieën voor de
verbetering van functiediagnostiek en functieherstel
binnen de revalidatiezorg.
Op het gebied van zorg en ICT heeft het centrum een
laboratoriumfunctie. Intensief wordt samengewerkt
met researchorganisaties, universiteiten, medische
faculteiten en het bedrijfsleven.Veel aandacht gaat
uit naar kennisoverdracht en diffusie van nieuwe
technologie onder meer naar andere revalidatiecentra
en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen.

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het
project CP Zorgketen als geheel of de CP- Helpdesk
in het bijzonder, neemt u dan contact op met:

Jitske Gulmans
(j.gulmans@rrd.nl)
Projectleider
Roessingh Research & Development
(www.rrd.nl)

ohannaohanna K i n d e r F o n d sJ
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B i j l a g e  3 S t a n d a a r d  t e m p l a t e  v o o r
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B i j l a g e  4 P r o j e c t s a m e n v a t t i n g  
A L S  Te l e z o r g

ALS Telezorg
Begeleiding op afstand van patiënten met amyotrofe laterale sclerose (ALS)

Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS) is een ingrijpende
spierziekte. Met hulpmiddelen, aanpassingen van de
woning en intensieve begeleiding kan veel bereikt
worden op het gebied van de kwaliteit van leven van
deze patiënten. Het Roessingh, centrum voor
revalidatie beschikt over een gespecialiseerd
multidisciplinair team voor de behandeling en
begeleiding van patiënten met ALS. Dit team bestaat
onder meer uit een revalidatiearts, fysiotherapeut,
ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk
werkende, psycholoog en diëtiste.
De aandachtspunten van dit ALS-team zijn:

• laagdrempelige patiënt – behandelaar relatie;
gerichte informatieoverdracht;

• (spoed)procedures voor hulpmiddelen en 
voorzieningen;

• advies van het team aan eerste lijnsbehandelaars;
• anticipatie op toename beperkingen en 

afhankelijkheid van hulpmiddelen;
• ademhalingsondersteuning;
• voedingsondersteuning (PEG-sonde);
• euthanasie;
• ondersteuning mantelzorg;
• bezoek in de thuisomgeving.

Communicatie en behandeling
Rondom een ALS-patiënt bestaat in Het Roessingh
een netwerk van communicatie en samenwerking.

De revalidatiearts is hiervan de coördinator.
Een belangrijk onderdeel van de behandeling van
ALS-patiënten vormt de psychosociale begeleiding.
Dit vaak in de vorm van bezoeken van de
revalidatiearts in de thuisomgeving.
Regelmatig contact is belangrijk om de kwaliteit van
leven van  de patiënt en de directe omgeving zoveel
mogelijk   te behouden.

Gemiddeld zijn er in het grote werkgebied van
Het Roessingh, centrum voor revalidatie ongeveer 
25 ALS-patiënten. Nieuwe vormen van communicatie
‘op afstand’ kunnen bijdragen aan meer intensieve
begeleiding van deze patiënten.

Telezorg en ICT
Informatie en Communicatie Technologie (ICT) maakt
het mogelijk meer ‘zorg op afstand’ te bieden. Beeld-
spraakverbindingen (breedbandtechnologie) zorgen
er voor dat patiënt en behandelaar elkaar vaker, en
beter, kunnen raadplegen, waarbij beiden ‘in beeld’
zijn (videoconsultatie). Ook vormt het Internet een
steeds grotere bron van informatie voor zowel de
patiënten als de behandelaars.

Hoe kan ICT bijdragen aan de behandeling op afstand
van patiënten met ALS?  Binnen het project ALS
telezorg is een beveiligde verbinding ontwikkeld,
een zogenaamd virtual private network (VPN),
waarbinnen zorgprofessionals en patiënten
verbinding kunnen maken met een server voor het
deelnemen aan een ‘internetspreekuur’.
Beiden hebben de beschikking over een webcam en
software voor een videoverbinding. Hierdoor wordt
het internetspreekuur ‘face to face’.

De revalidatiearts als zorgcoördinator
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De ICT infrastructuur
Een patiënt kan zich via de server aanmelden voor
het spreekuur en daarbij de vragen alvast aangeven.
De revalidatiearts en anderen uit het ALS-team
kunnen zich op deze wijze goed voorbereiden.

Een patiënt heeft moeite met slikken. De thuiszorg
wil graag meer informatie over de wijze waarop zij
hierbij kunnen helpen. De patiënt stelt de vraag bij
aanmelding voor het internetspreekuur.
De revalidatiearts beslist dat de logopediste van 
het ALS-team bij dit spreekuur aanwezig zal zijn om
hierover aanvullende informatie te geven. Tijdens 
het spreekuur worden ervaringen en adviezen
uitgewisseld.

Voor het technische support van de communicatie en
het herstellen van storingen is een helpdeskfunctie
ontwikkeld, die er voor zorgt dat  mogelijke
technische problemen zo snel mogelijk worden
verholpen.

De revalidatiearts verzorgt het internetspreekuur

Resultaten
De verwachting is dat de nieuwe diensten zoals
internetspreekuren, uitgebreide patiënten informatie
(www.als-team-roessingh.nl) en de ontwikkeling van
e-communities leidt tot:

• intensievere (psycho)sociale en praktische 
begeleiding van ALS-patiënten (onder andere
door de afname van reistijd voor de 
behandelaars);

• gerichtere communicatie met behulp van het 
internetspreekuur;

• beter samenspel tussen patiënten en 
revalidatiearts/ALS-team;

• betere informatievoorziening voor patiënten.

Samengevat leidt ALS telezorg tot meer intensieve en
interactieve communicatie tussen behandelaars,
patiënten en mantelzorgers, behandelaars onderling
en patiënten onderling, waarbij de kwaliteit van de
(psycho)sociale begeleiding van ALS-patiënten met
behulp van ICT duidelijk aanvullend is op de
begeleiding die in de reguliere situatie al werd
geboden.

Innovatiecentrum Revalidatietechnologie
Het Innovatiecentrum Revalidatietechnologie
(www.revalidatietechnologie.nl) is toonaangevend
ten aanzien van onderzoek, ontwikkeling en
implementatie van nieuwe technologieën voor de
verbetering van functiediagnostiek en functieherstel
binnen de revalidatiezorg. Op het gebied van zorg en
ICT heeft het centrum een laboratoriumfunctie.
Intensief wordt samengewerkt met
researchorganisaties, universiteiten, medische
faculteiten en het bedrijfsleven.Veel aandacht gaat 
uit naar kennisoverdracht en diffusie van nieuwe
technologie onder meer naar andere
revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van
ziekenhuizen.

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het
project ‘ALS Telezorg’ neem dan contact op met:

Emile P.F. Janssen 
(e.janssen@roessingh.nl),
Revalidatiearts
Het Roessingh, centrum voor revalidatie
(www.roessingh.nl)

Wendy Oude Nijeweme - d’Hollosy 
(w.dhollosy@rrd.nl)
Projectleider
Roessingh Research and Development
(www.rrd.nl)
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