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Waarom

Capaciteits-vraagstuk 
rond DMZ kwetsbare 
ouderen

Minder SO

meer (kleinschalige) lokaties

Meer patienten

Ontdekken nieuwe
manieren van zorg op 
afstand

Inzicht verkrijgen in mogelijkheden van zorg op afstand in de werk- en 
beroepspraktijk van de specialist ouderengeneeskunde.

Het opleveren van een draaiboek voor de implementatie van de HoloLens in 
de regio.

Veiligheid (COVID)
Minder reistijd en reiskosten
Sneller beschikbaar advies
Opleiden en supervisie



Wat

Onderzoek naar 3 Use-cases dmv semigestructureerde interviews, 
enquêtes en observaties

1. Basisarts tijdens ANW-diensten: de dienstdoende basisarts 
(voorwacht) of verpleegkundige draagt de HoloLens tijdens ANW-
diensten en kan de dienstdoende SO (achterwacht) op afstand 
bellen.

2. Verpleegkundige dienst een verzorgende op kleine locatie draagt 
de HoloLens en kan de (WAN)-verpleegkundige op afstand bellen en 
eventueel opschalen naar een dienstdoende basisarts (voorwacht) 
en SO (achterwacht).

3. COVID-unit De basisarts draagt de HoloLens op de COVID-unit en 
kan de SO op afstand inschakelen voor advies.



Bevindingen Hololens

Beeld/geluid/stabiliteit zijn voldoende om op afstand de situatie te beoordelen en 
een passende inschatting te maken

Tijdswinst is niet gemeten maar wordt ingeschat op 10% (geen reistijd)

Veiligheid bij zorg voor COVID patienten (op COVID afdeling NH en bij uitbraak in 
Weesp)

Opleiden, supervisie en begeleiden op afstand is mogelijk

Bijvangst: nieuwe mogelijkheden (wond-poli Tergooi ism PVK)



Advies aan bestuurders

ANW dienst regio

• De zorgorganisaties Amaris Zorggroep en Almere Zorggroep aan laten sluiten bij het gebruik van de 
HoloLens in de ANW uren met behulp van de ervaringen van deze pilot. Hiervoor is een draaiboek 
gemaakt door de projectgroep en tevens communicatie materiaal

IMOZ

• Het inzetten van de HoloLens bij de implementatie van IMOZ-concept als versterking van de 
1e lijns advies-, behandel-en/of ondersteuningsbijdrage vanuit SO’s (in combinatie met SET-
regeling)

Tergooi dichterbij en VVT: wondzorg 

• Het uitbreiden van de wondzorg samen met Tergooi ziekenhuis (zorg dichterbij). 
Gezamenlijke business case maken met Tergooi (a.d.h.v. USE case methodiek/ JZoJP
programma).

Kennisteam  Vivium

begeleiding bij invoering en uitvoering van toepassingen binnen Amaris en/of Zorggroep Almere.

Ontdekken nieuwe mogelijkheden “broedplaats”



Hoe nu verder? 

Business Case IMOZ
Inzet zorgtechnologie 
regio en inrichten 
broedplaats Vivium

Inzet Hololens
regionaal
Implementatie 
Amaris en ZGA

Regionaal Speerpunt 
IMOZ

Regionaal Speerpunt 
zorgtechnologie


