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SAMENVATTING 
Publieke samenvatting (max 100 woorden) 
We willen een motiverend zelfmanagementprogramma ontwikkelen voor in de thuissituatie van 
patiënten met COPD en hartfalen. Met behulp van telemedicine (actieplannen voor zelfbehandeling 
van exacerbaties, een avatar voor betere communicatie en persoonlijke feedback, sensoren in 
inhalatoren voor het verbeteren van therapietrouw en een test voor het bepalen van de oorzaak van 
kortademigheidsklachten) wordt zelfmanagement beter mogelijk en afgestemd op de patiënt. Dit zal 
leiden tot betere beslissingen en een vroegere start van de juiste zelfbehandeling in de thuissituatie. 
Dit is met name van belang bij kwetsbare oudere patiënten met COPD en hartfalen, met eventueel 
ook nog andere ziekten.  
Public summary (max 100 words) 
We want to develop a home-based motivational self-management programme for patients with COPD 
and heart failure. Using telemedicine, self-management will be patient-tailored and more accessible 
by offering care at distance. Elements include action plans for self-treatment of exacerbations, an 
avatar for better communication and personal feedback, sensorised inhalers for improved medication 
adherence, and a test to determine the cause of breathlessness symptoms. This will lead to better 
decision making and an earlier start of proper treatment in the home-setting. In particular, this is 
important for frail older patients with COPD and heart failure, with potentially other diseases as well.  
 
ONDERZOEKSVOORSTEL (Max 2,5 A4) 
Klinische vraag en technisch-wetenschappelijke uitdaging 
Wereldwijd groeit de proportie van het aantal mensen ouder dan 60 jaar harder dan elke andere 
leeftijdsgroep. Veroudering gaat gepaard met verschillende chronische ziekten. Dit zorgt voor een 
toename van de zorgvraag en meer behoefte voor support om zelfstandig te kunnen leven. Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een van de meest voorkomende chronische longziekten 
bij (kwetsbare) ouderen welke in 25% voorkomt met chronisch hartfalen. Beide aandoeningen 
kennen een hoge ziektelast en gaan gepaard met intermitterende ontregelingen (COPD exacerbaties 
en hartfalen decompensaties) waarvoor ziekenhuis(her)opnames nodig kunnen zijn. COPD wordt 
vaak suboptimaal behandeld door een slechte therapietrouw en doordat veel patiënten fouten maken 
bij het inhaleren van hun medicatie.  
Kortademigheid en vermoeidheid zijn de meest voorkomende klachten bij zowel COPD als bij 
hartfalen en hebben een grote impact op de onafhankelijkheid van de oudere patiënt.  
Voor de patiënt en zijn naasten is het lastig om een adequaat onderscheid te maken tussen de 
oorzaak van toenemende klachten: is het de COPD, hartfalen of andere comorbiditeit zoals angst, 



  

 

diabetes, fragiliteit of cognitieve dysfunctie? Dit kan bij de patiënt mogelijk een vertraagde of 
verkeerde (zelf)behandeling tot gevolg hebben (bijvoorbeeld door de diuretica op te hogen, waar het 
starten van een kuur prednisolon gewenst was, of omgekeerd). Deze aspecten hebben een 
negatieve invloed op de kwaliteit van leven en de levensverwachting. 
Hoewel COPD en hartfalen vaak samen voorkomen, wordt deze complexe patiëntengroep nog 
weinig betrokken in zelfmanagementprogramma’s. Uit eerder onderzoek blijkt dat zelfmanagement 
met COPD-specifieke papieren dagboeken voor klachtenmonitoring met daaraan gekoppelde 
actieplannen voor de zelfbehandeling van COPD exacerbaties leidt tot minder exacerbatiedagen en 
minder ziekenhuisopnamedagen [1]. Tevens wordt een besparing van de zorgkosten bereikt en een 
verbetering van de kwaliteit van leven. Echter, COPD-specifieke zelfmanagement actieplannen zijn 
mogelijk minder geschikt en soms zelfs onveilig bij hartfalen en/of andere comorbiditeiten. 
In de COPE-III studie [2] hebben we een zelfmanagementprogramma geëvalueerd waarin papieren 
dagboeken en actieplannen zijn gebruikt voor het zelfbehandelen van exacerbaties van COPD én 
hartfalen, maar ook mogelijk andere comorbiditeiten (ischemische hartziekten, angst, depressie, 
diabetes). Uit nog ongepubliceerde data blijkt dat zelfmanagement leidt tot een kortere duur van 
COPD exacerbaties en minder longgerelateerde ziekenhuisopnames. Het verder personaliseren van 
deze innovatieve en effectieve zelfmanagement actieplannen is echter nodig om de implementatie te 
kunnen optimaliseren en de interventie geschikt te maken voor een nog grotere groep mensen. In dit 
pilotproject willen we daarom een motiverend telemedicine-ondersteunend zelfmanagement 
programma ontwikkelen voor in de thuissituatie van patiënten met COPD en hartfalen, met daarnaast 
eventueel andere comorbiditeiten (ischemische hartziekten, angst, depressie, diabetes). Door deze 
telemedicine toepassing wordt zelfmanagement beter toegankelijk voor de patiënten en de 
communicatie met de patiënt wordt vereenvoudigd.  
 
Technisch-wetenschappelijke uitdaging 
Met de veranderingen in de zorg, is het wenselijk om kwalitatieve zelfmanagementprogramma’s aan 
te bieden, zonder dat de druk op (informele) zorgverleners toeneemt. De toepassing van monitoring 
en coaching (zorg op afstand) met behulp van telemedicine technologie, kan dit mogelijk maken. 
Eerder onderzoek laat zien dat een telemedicine-ondersteunend zelfmanagementprogramma voor 
COPD goed wordt ontvangen [3].  
Startpunt voor het huidige project is het bestaande telemedicine platform voor COPD [3], welke zal 
worden doorontwikkeld naar het COPE-III zelfmanagementprogramma met digitale actieplannen voor 
hartfalen en andere comorbiditeiten. De input voor het zelfbehandelingsprogramma met digitale 
actieplannen is de digitale zelfmonitoring van klachten, een digitale weegschaal, datacollectie over 
therapietrouw door sensoren in inhalatiemedicijnen en een slimme point-of-care sensor (POC test) 
voor de meting van de plasmaconcentratie van NT-proBNP (Roche Diagnostics Nederland B.V.). NT-
proBNP (amino-terminaal pro-B-type natriuretisch peptide) is een veel gebruikte, klinisch bewezen 
biologische merkstof om (onstabiel) hartfalen met hoge waarschijnlijkheid uit te sluiten of vast te 
stellen [4]. Een avatar, een kunstmatige persoon op de telefoon of tablet, zal de patiënt ondersteunen 
door de patiënt op een persoonlijke manier aan te spreken, de gezondheidsstatus uit te vragen en 
motiverende feedback te geven om gewenste gedragsverandering te bewerkstelligen. Het 
onderliggende coaching programma is zelf lerend op basis van de responses van de patiënt, 
waardoor de feedback steeds meer op de patiënt wordt afgestemd. 
In ons pilotproject kan de patiënt bij twijfel of de toegenomen klachten van kortademigheid 
veroorzaakt worden door hartfalen of COPD, contact opnemen met de huisartsenpraktijk. NT-proBNP 
wordt dan bepaald in de eerste lijn en op basis hiervan kan de juiste zelfbehandeling voor 
kortademigheid worden gestart. Zodra het project gaat starten en de patiënten geïncludeerd gaan 
worden, zullen we de betrokken huisartsen informeren en bij de bepaling van NT-proBNP betrekken. 
Uiteindelijk willen we deze POC test beschikbaar maken in de thuissituatie, zodat patiënten zelf een 
beter onderscheid kunnen maken tussen klachten veroorzaakt door hartfalen of COPD.  
Impact van het project 
De combinatie van COPD en hartfalen betreft een grote groep (25%) van kwetsbare ouderen; in de 



  

 

COPE-III studie had bijvoorbeeld 26.9% van de onderzoekspopulatie deze combinatie. Beide 
condities gaan gepaard met exacerbaties welke leiden tot een verminderde kwaliteit van leven, 
verhoogde ziektelast, ziekenhuisopnames en voortijdige sterfte. Een groot deel van de kosten binnen 
de COPD zorg is gerelateerd aan de behandeling van deze exacerbaties, waarbij 
ziekenhuisopnames vaak de belangrijkste kostenpost vormen (in 2007 ruim 77 miljoen in Nederland). 
Uit voorgaand onderzoek blijkt dat een COPD-specifiek zelfmanagementprogamma met 
zelfbehandeling leidt tot een besparing van deze zorgkosten [1]. Zeer recente, nog niet gepubliceerde 
data laten zien dat het COPE-III zelfmanagementprogramma voor COPD en comorbiditeiten leidt tot 
minder respiratoir-gerelateerde opnames en een kortere duur van COPD exacerbaties vergeleken 
met standaard zorg [2]. We verwachten dat de implementatie van dit evidence-based COPE-III 
zelfmanagementprogramma én de toevoeging van telemedicine met een avatar niet alleen zal leiden 
tot kostenbesparing, maar ook tot verbeterd zelfmanagement, effectievere behandeling met 
inhalatiemedicatie, een vroegtijdige start van de juiste zelfbehandeling van klachten, meer autonomie 
en meer zelfregulatie bij de patiënt in de thuissituatie. Doordat de zorg op afstand kan worden 
ingezet, zullen er minder (poliklinische) consulten plaatsvinden en zal dit tot mogelijke verdere 
kostenbesparing kunnen leiden. Verwacht wordt dat de inzet van een avatar tot meer interactieve 
communicatie en patiënt-georiënteerde feedback zal leiden, waardoor de patiënt verder kan worden 
gestimuleerd en geactiveerd in zelfmanagement en gedragsverandering. 
Plan van aanpak, incl tijdspad 
Dit pilotproject heeft als doel om de uitvoerbaarheid aan te tonen van de telemedicine 
zelfmanagement module voor patiënten met COPD en hartfalen, met mogelijk andere 
comorbiditeiten. Daarnaast wordt de acceptatie door patiënt en zorgverleners geëvalueerd.  
Er worden 20 patiënten met COPD en hartfalen gerekruteerd uit het MST en ZGT. Elke patiënt zal in 
de eerste maand getraind worden in zelfmanagement door een casemanager (verpleegkundig 
specialist longziekten en verpleegkundig specialist hartfalen). Deze zal o.a. het actieplan behandelen, 
de werking van de zelfmanagement module met een avatar bespreken en het programma verder 
afstemmen op de patiënt. Daarna volgt een follow-up periode van drie maanden. Er zal gebruik 
worden gemaakt van het C3PO (continuous care and coaching platform) telemedicine platform van 
RRD, alsmede de vereiste faciliteiten om privacy en security van de data transport en opslag te 
garanderen. 
De totale duur van het project is één jaar (mei 2017 t/m april 2018), inclusief: 

- protocol schrijven en indienen bij METC (mei-juni 2017, onderzoeker MST) 
- opzet zelfmanagement programma, training casemanagers (mei-juli 2017, onderzoeker MST) 
- opstellen algoritmes (decision-support) voor digitale actieplannen voor comorbiditeiten en 

uitbreiding bestaand COPD zelfmanagment telemedicine platform met zelfmanagement voor 
hartfalen en andere comorbiditeiten (mei-sept 2017, onderzoeker MST, programmeur en 
onderzoeker RRD) 

- ontwikkeling zelflerende coachingstrategie en avatar, dit samen met sensoren voor 
inhalatiemedicatie toevoegen aan telemedicine module (mei-okt 2017, student UT, onderzoeker 
en programmeur RRD, Amiko) 

- rekrutering 20 patiënten (juli-sept 2017, onderzoeker en longarts MST, cardioloog ZGT) 
- training patiënten telemedicine zelfmanagement module (okt 2017, casemanager MST)  
- follow-up van patiënten in telemedicine module (nov 2017-jan 2018, casemanager MST) 
- data analyse (feb-mrt 2018, onderzoeker MST) 
- rapportage en evaluatie (mrt-apr 2018, onderzoeker MST) 

Beoogde resultaten van het project  
We zullen verbeterde, persoonlijk afgestemde en betaalbare zorg bewerkstelligen:  

- het verder personaliseren én digitaliseren van evidence based dagboeken en actieplannen op 
een digitaal platform (telemedicine) voor patiënten met COPD en hartfalen zal leiden tot meer 
zelfmanagement op maat in de thuissituatie.  

- het toevoegen van inhalatoren met sensoren voor het daadwerkelijk meten van therapietrouw 
met inhalatiemedicijnen zal gedetailleerde informatie geven over actuele patronen van 



  

 

medicatiegebruik. Deze informatie is belangrijk voor patiënten en zorgverleners om meer inzicht 
te krijgen in het gebruik en de effectiviteit van inhalatiemedicijnen en voor de verdere 
ontwikkeling van zelfmanagement interventies waarin een juiste inhalatietechniek een belangrijk 
component is. 

- motivatie en support voor gedragsverandering verlenen door het toevoegen van een avatar aan 
het zelfmanagementprogramma. Hierdoor kunnen feedbackberichten beter worden afgestemd 
op de persoonlijke doelen en behoeften van de patiënt.  

- een POC test (NT-proBNP) toevoegen aan het actieplan, zodat toegenomen klachten 
veroorzaakt door hartfalen of COPD geobjectiveerd en beter gedifferentieerd kunnen worden.  

De combinatie van bovenstaande vier toepassingen in  zelfmanagement zal op korte termijn leiden 
tot betere beslissingen en een vroegere start van de juiste zelfbehandeling in de thuissituatie. Dit is 
met name van belang bij ambulante kwetsbare oudere patiënten met COPD en hartfalen, met 
eventueel andere comorbiditeiten. De resultaten worden gepresenteerd in een publicatie en 
presentatie(s) en bij gebleken geschikte uitvoerbaarheid zal er een vervolgaanvraag worden 
geschreven om de telemedicine module te implementeren in andere instellingen in de regio.  
Kansen voor valorisatie 
Het programma voor zelfmanagement en zelfbehandeling van COPD en hartfalen, in combinatie met 
eventuele andere comorbiditeiten, kan worden uitgerold als zelfstandige module. Dit is analoog aan 
bijvoorbeeld de zelfmanagement module binnen een telehealth programma zoals gebruikt door RRD 
[3] en bijvoorbeeld het platform dat in telerevalidatie.nl reeds wordt gebruikt door acht revalidatie 
centra [5]. Na dit project zal de samenwerking blijven doorlopen om het platform te blijven verbeteren 
en verder af te stemmen op de behoeften en wensen van de patiënt.  
Menzis criterium 
Een telemedicine zelfmanagement module voor COPD is al operationeel in de regio, in het 
Roessingh en zes andere landelijke revalidatieinstellingen, en kan eenvoudig worden uitgebreid naar 
andere zorginstellingen. Het voldoet aan alle gestelde eisen volgens HL7 versie 3 voor communicatie 
tussen zorginformatiesystemen. 
Hoewel COPD vaak gepaard gaat met hartfalen en andere comorbiditeiten, wordt deze groep van 
veelal kwetsbare ouderen nog weinig betrokken in zelfmanagementprogramma’s. In de COPE-III 
studie [2] heeft het gebruik van een dagboek en een actieplan voor het zelfbehandelen van 
exacerbaties in een complexe groep van oudere patiënten (gemiddelde leeftijd 69 jaar) met COPD, 
hartfalen en mogelijk andere comorbiditeiten geleid tot minder respiratoir-gerelateerde 
ziekenhuisopnames en verminderde duur van exacerbaties (nog niet gepubliceerde data).  
In het huidige project kan de combinatie van zelfmanagement en telemedicine op korte termijn leiden 
tot betere beslissingen en een vroegere start van de juiste zelfbehandeling bij kwetsbare oudere 
patiënten met COPD en hartfalen, met eventueel andere comorbiditeiten. Hierdoor kunnen klachten 
beter worden behandeld op individueel niveau en zal dit mogelijk de onafhankelijkheid van de oudere 
patiënt bevorderen. Dit project zal daarmee leiden tot verbeterde persoonlijk afgestemde en 
betaalbare zorg. De patiënt zal minder vaak naar het ziekenhuis of zorgverlener hoeven. Een 
eventueel vangnet wordt geboden door een casemanager (verpleegkundig specialisten 
longgeneeskunde en hartfalen). 
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