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Introductie

Moderniseren VVR aanpak 
(VVR restyle)

- Stimuleren portaalgebruik 
- Gegevensuitwisseling

Inzet CMIO, digicoaches en 
innovatiecoaches

Vanuit de ICT visie naar concrete projecten middels het programma #DiVers (digitale versnelling).
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Zorg op afstand; Waarom 

Meer regie patiënt

Patiënt heeft meer 
gezondheidsinzicht

kwaliteit van zorg op peil 
houden

e-Health niet als doel, maar als 
middel om tijd te besparen

Minder fysieke consulten, voor 
behapbare zorg



Zorg op afstand voor de VVR populatie

Ga naar menti.com
Voer code 3105 4881 in
Typ je antwoord op deze vraag

Welke (digitale) elementen zouden tenminste terug moeten komen in het vernieuwde 
zorgprogramma, gericht op zorg op afstand, voor VVR patiënten?



Inhoudelijke elementen vernieuwd VVR 
zorgprogramma

• Patiënten gaan Bloeddruk meten en doorgeven

• Patiënten krijgen een Digitaal jaarconsult (vragenlijst, labcontrole, RR 
metingen)

• Verwijzing naar diëtist, leefstijlcoaches zoals regulier proces



Gewenste resultaten van vernieuwde VVR aanpak

➢ 10 deelnemende praktijken die 1 jaar pilotten.

➢ Er zijn gem. 175 VVR patiënten in een praktijk, 50 patiënten per pilot praktijk nemen deel (in 

totaal dus 500 patiënten).

➢Na een half jaar zijn de belangrijkste kinderziektes en valkuilen duidelijk van de moderne VVR-

aanpak en kunnen verbeteringen worden doorgevoerd.

➢ Bij de evaluatie blijkt dat minimaal 75% van de huisartsen, POH’s en patiënten het programma 

willen houden. 



Praktijkondersteuning

• Informatiepakket:

- Uitgewerkt processchema en instructies

- Q&A voor m.n. doktersassistentes

- Voorbereide communicatieberichten voor patiënten

• Innovatiecoach: (fysieke) begeleiding van de praktijken tijdens pilotperiode



Status project Moderniseren VVR aanpak in onze regio

Vormgeven en uitwerken 
inhoudelijk zorgprogramma

Werven pilot praktijken

Starten pilots

Uitwerken ondersteunende 
materialen en 
communicatie

Gereed

Gestart

Vandaag gestart 

Streven is september



Bedankt voor jullie aanwezigheid!

Aanmelden? Schijf je in op  
regiodivers.nl/projecten


