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Van oudsher wordt de conditie in kaart  
gebracht bij controles. Maar het ziekteverloop 
is grillig en daardoor ontstaat gemakkelijk een 
vertekend beeld. Betrouwbare monitoring van 
de patiënt blijkt in de praktijk een probleem. 
Een continue meting geeft een nauwkeuriger 
indruk van de belastbaarheid van de patiënt. 
Recent kwam een unieke samenwerking tot 
stand. Quality Assurance specialist SYSQA en 
softwareontwikkelaar Mansystems sloegen de 
handen ineen. Samen met het researchteam 
van de ild care foundation en het ild Expertise-
centrum van het St. Antonius Ziekenhuis ont-
wikkelden zij de ‘ild care activiteitenmonitor-
app’: een app die continue meting mogelijk 
maakt. 

Voor de ontwikkeling van de app werd een 
aantal eisen vastgesteld. Welke doelen moeten 
bereikt worden en wanneer is het project een 
succes? De antwoorden werden vervolgens 
zodanig geformuleerd dat ze konden worden 
omgezet in software. Om een ziekteproces 

continu te kunnen volgen moeten gegevens 
worden verzameld. Tijdens de ontwikkeling 
was er steeds terugkoppeling met de patiënten. 
Er werd gebruik gemaakt van een bestaande 
wearable, namelijk een polsband die fysieke 
activiteit en calorieverbruik registreert. 
Daarnaast werden door de zorgprofessionals 
vragenlijsten opgesteld om relevante aanvul-
lende onderzoeksgegevens te verzamelen. 

Optimaal trainingsprogramma
Meer inzicht begint met inwinnen van 
informatie. Informatie krijgt pas betekenis 
als het afgebakend wordt en in het juiste 
perspectief wordt geplaatst. De patiënt draagt 
daarom een wearable, een polsband die 
fysieke activiteit en calorieverbruik registreert. 
Op de mobiele telefoon worden vragenlijsten 
ingevuld over hoe hij zich voelt. De ild care 
activiteitenmonitor-app zorgt vervolgens dat 
de relevante gegevens op de juiste manier 
worden verzameld, waarna ze logisch met 
elkaar worden verbonden en weergegeven. 

Zorg op maat dankzij unieke multidisciplinaire samenwerking

Ontwikkeling ild care bewegingsmonitor-app 

Interstitiële longaandoeningen (ild) is de verzamelnaam van een groep zeldzame longaan-
doeningen. Deze aandoeningen gaan vaak gepaard met verminderde conditie en chronische 
vermoeidheid, wat een behoorlijke impact heeft op het dagelijks leven. 

De patiënt formuleert een doel dat hij in drie 
maanden wil bereiken. Via een dashboard 
kunnen zowel arts als patiënt de gegevens 
raadplegen. Aan de hand van de gegevens op 
het dashboard en het gestelde doel kan daarna 
het optimale trainingsschema worden 
opgesteld samen met de begeleidende 
fysiotherapeuten en zo nodig bijgestuurd. 

Toegevoegde waarde
Niet alleen de medische begeleiders, ook de 
cliënt kan het dashboard raadplegen. Hierdoor 
kan hij het verloop van het ziekteproces 
volgen, geïnformeerd worden over zijn 
conditie en fitheid, meedenken en betrokken 
blijven bij de ontwikkelingen. Het is een unieke 
vorm van multidisciplinaire samenwerking 
tussen patiënten, zorgprofessionals en de 
ICT-wereld. Deze app levert zorg op maat en is 
breed inzetbaar, ook bij andere chronische 
aandoeningen. Hopelijk wordt het inwinnen 
van informatie op deze manier of het voeren 
van een gesprek met de patiënt door de 
zorgverzekeraar in de toekomst ook vergoed.

Innovatie Marjolein Drent

Wat heeft jouw promotieonderzoek aan 
nieuwe kennis opgeleverd? 
Verpleegkundigen zijn de grootste groep van 
professionals in ziekenhuizen. De Inspectie 
voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht 
op de kwaliteit van de zorg aan de hand van 
zogenaamde prestatie-indicatoren. Verpleeg-
sensitieve indicatoren hebben betrekking op 
de kwaliteit van de verpleegkundige zorg-
verlening. Voorbeelden zijn pijn, ondervoeding, 
delier en decubitus. Verpleegkundigen zijn 
verantwoordelijk voor het signaleren van deze 
gezondheidsrisico’s en het inzetten van daaruit 
voortvloeiende interventies. Dit proefschrift 
met onderzoek in Nederlandse ziekenhuizen 
en specifiek intensive care afdelingen, heeft 
laten zien dat verpleegsensitieve screenings-
indicatoren een goede maat zijn voor het 
meten van de verpleegkundige kwaliteit. In de 
dagelijkse praktijk ervaren verpleegkundigen 
echter	barrières	met	betrekking	tot	het	 
gebruik van deze indicatoren, met name de tijd 
die het continu documenteren en registreren 
van risico’s en interventies kost.
Verder hebben we bekeken welke kenmerken 
van verpleegkundigen en hun werkomgeving 
van invloed zijn op de kwaliteit van zorg. Naast 
het opleidingsniveau, kwamen ook autonomie, 
werken met vakbekwame collega’s, patiënt-
gerichte zorgcultuur, personeelsbezetting en 
goede samenwerking met artsen naar voren 
als invloedrijke factoren. De mogelijkheid om 
proactief te handelen is naar voren gekomen 
als een belangrijke mediërende factor. 

Wat veranderen de resultaten van dit onderzoek 
aan de zorg in het St. Antonius Ziekenhuis?
Voor de optimalisatie van de kwaliteit van  
verpleegkundige zorg zijn er een aantal belang-
rijke aanbevelingen te doen: 
•	Voor	de	organisatie	is	het	belangrijk	om	te	

streven naar optimalisering van verpleeg- 
kundige processen, zoals de continue moni-
toring van verpleegsensitieve indicatoren en 
de reductie van de registratielast. Een optie 
hiervoor is het benchmarken op basis van 
een reeks relevante prestatie-indicatoren, 
bijvoorbeeld door bepaling van afdelings-
specifieke dan wel specialisatiespecifieke 

indicatoren. Verder is een wetenschappelijke 
basis gelegd voor het belang van een ade-
quate en efficiënte inzet van personeel en 
competenties, bijvoorbeeld door middel van 
functiedifferentiatie. 

•	Voor	leidinggevenden	op	de	afdelingen	is	 
het belangrijk om de intrinsieke motivatie 
voor het invullen van screeningslijstjes te 
verbeteren, bijvoorbeeld door verpleeg-
kundigen meer bewust te maken van de 
meerwaarde hiervan. Het verhogen van de 
verantwoordelijkheid met betrekking tot 
prestatie-indicatoren kan bijvoorbeeld  
bereikt worden door het benadrukken (per-
sonaliseren) van de effecten die verpleeg-
kundige zorg voor patiënten kan hebben. 

•	Voor	verpleegkundigen	is	het	belangrijk	dat	
ze continu reflecterend professioneel blijven 
denken en dat ze de mogelijkheid krijgen 
om hun kennis en kunde door middel van 
scholing te onderhouden.

Op welke onderdeel van je onderzoek ben je 
het meest trots en waarom?
Het afronden van een proefschrift als verpleeg- 
kundige en buitenpromovenda in het  
St. Antonius is iets waar ik erg trots op ben. Ik 
hoop hiermee ook een voorbeeld te kunnen 
zijn voor verpleegkundigen wat betreft de 
mogelijkheden die er voor hen openliggen.

Als alles mogelijk was, welk (vervolg)-
onderzoek zou je dan absoluut nog eens 
willen doen? 
Het huidige proefschrift is gebaseerd op 
cross-sectioneel en observationeel onder-
zoek. Mijn streven is om in de toekomst meer 
longitudinaal onderzoek te doen om zo causale 
relaties te vinden tussen verpleegkundigen, 
hun werkomgeving en de kwaliteit van de 
verpleegkundige zorg. 

Wat zijn je plannen voor de komende periode?
Sinds juli ben ik naast mijn werk op de IC ook 
werkzaam bij de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen (NVZ) waar ik verantwoordelijk 
ben voor het project ‘functiedifferentiatie 
MBO-HBO verpleegkundigen’. Dit onderwerp 
staat landelijk hoog op de agenda en ligt in 
het verlengde van mijn proefschrift. Om in de 
toekomst aan de zorgvraag te kunnen voldoen, 
zal de verpleegkundige beroepsgroep verder 
moeten professionaliseren. Met functiediffe-
rentiatie beoog je een efficiënte personeels- 
samenstelling met duidelijke taken en verant-
woordelijkheden. En het uiteindelijk streven is 
om te zorgen voor een beroepsgroep waarin 
iedereen op de juiste plek wordt ingezet en zo 
kan excelleren (lees: excellente zorg verlenen 
aan patiënten).
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Een wearable die onder andere fysieke activiteit 
en calorieverbruik registreert.

De verzamelde gegevens inzichtelijk.
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