
Zorg op afstand 

De zorg in Nederland heeft grote veranderingen doorgemaakt in 2020. Videoconsulten, 

thuismonitoring en andere initiatieven gericht op zorg op afstand komen in sneltreinvaart van de 

grond. Waar innovaties de afgelopen jaren moeizaam van de grond kwamen, was er door de 

coronacrisis vaak geen andere keus. Tijdens de coronacrisis hebben patiënten en zorgverleners 

noodgedwongen in korte tijd veel nieuwe ervaringen opgedaan met digitale zorg1. 

Welke ervaringen hebben ziekenhuisfysiotherapeuten en hun patiënten met zorg op afstand? 

Binnen het Maxima Medisch Centrum wordt gebruik gemaakt van TeleFit en Smartcare, beide 

programma’s worden ingezet binnen de hartrevalidatie. 

Bij Smartcare volgen mensen eerste deel van de revalidatie in de oefenzaal in het ziekenhuis, zoals bij 

reguliere revalidatie. Vervolgens trainen patiënten op basis van trainingszones thuis verder. Wij 

trainen niet live met deze patiënten, maar de patiënt traint op een voor hem of haar geschikt 

moment. Zij trainen door middel van wandelen, fietsen en dergelijke waarbij zij iets actiever 

wandelen of fietsen dan dat zij normaal zouden doen, om de hartslagwaarde van de trainingszone te 

halen. Door middel van een videoconsult worden de activiteiten wekelijks geëvalueerd met de 

fysiotherapeut en wordt de patiënt gecoacht.  

Daarnaast gebruikt de afdeling Fysiotherapie van het Maxima Medisch Centrum TeleFit voor de 

hartrevalidatie. Hartrevalidanten van het Maxima Medisch Centrum kunnen sinds de eerste 

coronagolf vanuit huis revalideren dankzij TeleFIT. Hiermee worden patiënten begeleid en 

gemobiliseerd, ondanks de afstandsmaatregelen vanwege het coronavirus. Een voorbeeld van hoe 

het coronavirus eHealth versnelt. 

Rob: “Zelf staan wij de oefeningen te doen voor een camera 

op een bepaalde tijd, twee keer per week. De patiënten zijn 

ingelogd en hebben van tevoren bloeddruk en hartslag 

gemeten en via de chatfunctie van het portaal doorgegeven. 

Ook de verpleegkundig specialist is digitaal aanwezig bij de 

training. Indien een patiënt bijvoorbeeld klachten of vragen 

heeft, kan de verpleegkundig specialist de patiënt apart 

nemen, in een soort break out room en één op één met de 

patiënt spreken. Zo kunnen wij ondertussen verder gaan met 

de training” 
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1 Raadrvs. Zorg op afstand dichterbij? Digitale zorg na de coronacrisis. 27-08-2020 



 

Zijn de digitale mogelijkheden van de patiënt een beperkende factor geweest? 

Renaldo: “Ik moet zeggen dat het wel mee valt. Bij een 

enkeling misschien. Eigenlijk krijgt iedereen het wel voor 

elkaar om verbinding te maken.” 

Wat zijn jullie ervaringen? 

“We hebben wel gemerkt dat het ook echt een mooie training 

kan zijn en dat mensen ook echt vooruit zijn gegaan. We zijn 

natuurlijk altijd gewend geweest om mensen fysiek te zien, 

iemand zijn gelaatskleur te zien. Dat was natuurlijk wel even 

wennen om dat op afstand te doen. Dus vertrouwen op de 

waardes en vertrouwen op hoe iemand zich voelt en hoe 

iemand zegt dat hij zich voelt. Ja, dat was wel even wennen. 

Gaandeweg zie je, zo kan het ook. We waren ook wel blij 

verrast dat in plaats van iemand op de fiets, nu iemand 

jumping Jacks in de woonkamer doet.  
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Er zijn ook een aantal veiligheidscriteria ingebouwd. Er moet een mantelzorger aanwezig zijn tijdens 

de training, vooraf wordt nagevraagd hoe het met de patiënt gaat en patiënten krijgen of hebben 

een bloeddrukmeter. Hoog risicopatiënten nemen bijvoorbeeld geen deel aan dit programma. Ookal 

is het digitaal, is er best wel een vinger aan de pols te houden. 

Ik kan mij best wel bedenken dat evalueren op afstand ingewikkeld kan zijn. Wat zijn jullie 

ervaringen hier mee? 

Wat we in elk geval doen is een pakketje met oefeningen, uitleg,  en de BORG schaal met uitleg 

sturen we vooraf naar de patiënt. Tijdens de eerste training gaan we meteen bewegen, maar geven 

we ook uitleg over o.a. de BORG score, wat willen we bereiken en wat de patiënt hoort te voelen 

De intake vindt ook plaats via het TeleFit portaal. Dat maakt dat we voor de eerste training alle 

patiënten al hebben gesproken. Dan hebben we ook de doelen al besproken, welke ook weer 

besproken worden tijdens de evaluatiemomenten 

En hoe vinden de patiënten het trainen met TeleFit? 

De 40 patiënten die tot nu toe via TeleFit gerevalideerd hebben, daarvan is het merendeel verrast 

door de vooruitgang. Een enkeling heeft achteraf aangegeven dat de training misschien niet 

uitdagend genoeg was, maar over het algemeen horen we een positief geluid 

Wij kennen de andere vorm van hartrevalidatie van voor corona, maar die kent de patiënt niet. De 

patiënt ziet dit als de training en uiteindelijk zien wij de vooruitgang bij de patiënten. Ook zien we 

voordelen van trainen op afstand. Bijvoorbeeld het niet naar het ziekenhuis hoeven komen, helemaal 

voor mensen die verder weg wonen. We hebben zelfs een revalidant gehad die tijdens de revalidatie 

in Polen zat. Ja kijk, dat zijn mooie dingen dat je dan evengoed aan je revalidatie kunt werken” 



Hoe nu verder? 

Rob: “Je merkt aan patiënten dat ze deze manier van trainen ook als prettig ervaren. Ik denk dat dit 

ook heel veel voordelen kan hebben voor de mensen. Ik zie dit wel als een blijvertje, laten we zeggen 

dat ik hoop dat het een blijvertje is.” 

Renaldo: ”Ik denk ook dat TeleFit reguliere zorg kan blijven. Je moet om te starten wel het een en 

ander regelen met het team, je hebt spullen nodig, maar ik denk dat we in de toekomst toch 

bepaalde zorg op afstand moeten blijven houden. Of het nu TeleFit of Smartcare of misschien een 

combinatie van verschillende manieren van zorg op afstand is. Ik denk dat in de toekomst meer 

mogelijk gaat zijn en dat we daar ook open voor moeten staan” 

Aanvullend: Naast de fitmodule bevatten beide programma’s (Smartcare en TeleFit) ook de overige 

modules die bij de hartrevalidatie horen zoals onder andere de voorlichtingsmodule, de PEP module 

en diëtetiek. Het is een compleet hartrevalidatieprogramma. 

 

Zie ook: Revalidatie hart- en longpatiënten gaat door op afstand - Flow (mmc.nl) 

 

 

 

 

 

 

https://www.mmc.nl/flow/nieuws/2169/revalidatie-hart-en-longpatienten-gaat-door-op-afstand/

