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SO-GVA - Praktisch onderzoek HoloLens  
Anders Dokteren in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere (GVA) 
 
Inclusie criteria 
Voor het praktisch onderzoek met de HoloLens zijn er verschillende inclusie criteria opgesteld. Deze 
criteria zijn onderverdeeld in twee groepen. Allereerst, voorwaarden voor de eindgebruiker om deel 
te kunnen nemen aan het praktisch onderzoek. Daarnaast zijn er uitgangspunten opgesteld die de 
eindgebruiker in acht dient nemen wanneer de HoloLens wordt ingezet. Deze twee groepen inclusief 
de eindgebruiker groep zullen hierna nader worden toegelicht.  

 
Eindgebruiker 
De eindgebruikers van de HoloLens zijn de zorgprofessionals die verbonden zijn aan één van de 
zorgorganisaties die deelnemen aan het SO-GVA programma. Hierin wordt onderscheid gemaakt 
tussen de brildrager en de ontvanger. De brildrager is de directe zorgprofessional en draagt de bril 
tijdens het verlenen van zorg en/of het verrichten van een medische handeling. De ontvanger is de 
zorgprofessional die via Microsoft Teams meekijkt met de brildrager om deze directe zorgverlener te 
voorzien van advies en te ondersteunen. De eindgebruikers – brildrager in overleg met ontvanger – 
zullen bepalen wanneer een situatie zich leent voor het inzetten van de HoloLens. Het gebruik van de 
HoloLens is dus situatie afhankelijk en zal niet structureel bij dezelfde cliënten worden gebruikt. Het 
opstellen van cliënt-specifieke inclusie criteria is voor dit praktisch onderzoek daardoor niet van 
toepassing.  
 
Voorwaarden 
Er zijn enkele voorwaarden opgesteld voor de rol van eindgebruiker:  

 Eindgebruiker is een zorgprofessional  verzorgende IG, verpleegkundige, basisarts, 
specialist ouderengeneeskunde.  

 Zorgorganisatie maakt gebruik van Microsoft 365  is een randvoorwaarde voor gebruik van 
de HoloLens.   

 Zorgprofessional heeft toegang tot Microsoft Teams  is noodzakelijk om contact tussen 
directe en indirecte zorgprofessional te leggen.  

  
Uitgangspunten 
Voor het inzetten van de HoloLens zijn de volgende uitgangspunten van belang:  

1. Directe zorgprofessional (brildrager) is eindgebruiker en bepaalt in overleg met indirecte 
zorgprofessional (ontvanger) wanneer een situatie/casus geschikt is om de HoloLens in te 
zetten en contact te leggen met de indirecte zorgprofessional.  

2. Cliënt dient akkoord te gaan met inzetten van de HoloLens en een indirecte zorgverlener 
mee te laten kijken.  

3. De indirecte zorgprofessional is ofwel ad-hoc beschikbaar, of er wordt een Microsoft Teams 
afspraak ingepland voor een later moment.  

   
 



Anders Dokteren - HoloLens 2
Hoe kan digitale technologie worden

ingezet om zorgprofessionals

te ondersteunen?

Alexandra Petty, Noeska Meijers, Ellen Vreeburg



Wat is het SO-GVA programma?

• Regionaal programma in 't Gooi, 

Vechtstreek en Almere.

• Doel: verkenning van de specialist 

ouderengeneeskunde (SO) in 

toekomst perspectief

• Voor meer informatie: 
www.so.gva2025.nl

http://www.so.gva2025.nl


Wat is de aanleiding voor de pilot?

• Onderzoek: enquête onder specialisten ouderengeneeskunde

• Conclusies:

• Toename gebruik digitale technologie als gevolg van Corona

• Specialisten ouderengeneeskunde willen mogelijkheden met digitale

technologie verder verkennen

• Vervolg: in december gestart met voorbereiding Pilot HoloLens



Wat is de HoloLens?

• Windows 10 apparaat

• Bewegingsvrijheid + vizier is 

transparant

• Multi-inzetbaar

• Camera’s die meten;

• Omgeving zoals oppervlaktes

• Positie van de handen

• Ogen

• Microsoft Store
• Standaard editie € 3.041 excl. BTW



Mixed Reality is een samensmelting 

van digitaal en realiteit



Wat is Remote Assist?

• Microsoft applicatie met Teams integratie

• Video bellen

• Kijkt door de ogen van de brildrager

• Expert is virtueel aanwezig op locatie

• Delen van documenten en foto’s 

• Live 3D annotaties



Welke voorbereidingen waren nodig?

• Zorgorganisatie: Vivium Naarderheem + Transitorium

• Technische voorbereiding: inrichting HoloLens (8 stuks)

• Trainingen: verzorgende, verpleegkundigen, basisartsen en specialist ouderengeneeskunde

• Evaluatie: opstellen vragenlijst

• Use cases: definiëren van praktijk toepassingen



Use Case I – Covid Unit

Basisarts 
komt bij 
COVID 
patiënt

Belt SO voor 
hulpvraag

SO assisteert 
via Teams



Use Case II – ANW diensten

Zorg 
professional 

komt bij patiënt

Voorwacht 
komt nav
hulpvraag

Achterwacht 
assisteert via 

Teams



Use Case III – Verpleegkundige dienst

Zorg 
professional 

komt bij patiënt

Belt VPK voor 
hulpvraag

VPK assisteert 
via Teams



Wat heeft tot nu toe opgeleverd?

• Impactgebieden:

• Effectiviteit

• Efficiëntie

• Doelmatigheid

• Veiligheid

• Begeleiding

• In 67,7% van de gevallen voorkwam het 
gebruik van de HoloLens een consult op 
locatie.

• In 85,7% van de gevallen heeft het contact via 
de HoloLens het zorgproces versneld.



Wat hebben we geleerd?

• De zorg professional in staat stellen om nieuwe techniek te gebruiken:

• Training: plannen, voldoende betrokkenen

• Planning: bezetting om contact te kunnen leggen

• ICT: goede verbinding, inrichting, HoloLens werkt

• Facilitair: genoeg HoloLenzen beschikbaar

• Werkwijze: "HoloLens, tenzij..." i.p.v. "Telefoon, tenzij …"

• Verandering kost tijd en vraagt inzet van iedereen

• Betrokkenen moeten ook klaar zijn voor een verandering



Hoe ziet het eruit met de HoloLens?



Wat vindt de ervaringsdeskundige?

• Wat is voor jou de belangrijkste drijfveer om zo’n innovatief 

project op te starten?

• Waarom nu al innoveren?

• Hoe zie jij innovatie in de zorg?



Wat zijn de ervaringen?

Met behulp van de HoloLens goede

analyse van de wond, waardoor deze

niet gehecht hoefde te worden

Ik hoefde niet naar

de patiënt toe

Heeft geen bezoek uitgespaard, 

maar wel mee geholpen in

bepaling van de urgentie

Directe feedback van achterwacht

op handelen bij acuut zieke patiënt,

hierdoor ook meer van geleerd

Achterwacht keek mee met 

ABCDE beoordeling waardoor er 

direct een plan gemaakt kon worden

Beoordelen en behandelen van

een wond, dit was mondeling

bijna niet te omschrijven



Wat gaan we nog doen?

• Pilot loopt t/m juni

• Mogelijkheden verkennen voor een vervolg

• Cross organisatie technisch onderzoeken

• Amaris x Vivium

• Vivium x Tergooi

• Zorggroep Almere x Vivium

• Opbrengsten en documentatie vanuit Velicus:

• Businesscase

• Draaiboek

• Instructiekaarten



Wat willen wij jullie meegeven?

• HoloLens is een mooie technologie, met veel

mogelijkheden voor de zorg.

• Remote Assist is bij uitstek geschikt voor begeleiding en

supervisie op afstand.

• Gun de zorgorganisatie, de zorgprofessionals en de cliënten de 

tijd om dit onderdeel te maken van het zorgproces.



Bedankt!

Wil je in contact komen?
Noeska Meijers – n.meijers@inovum.nl - www.so.gva.nl

Ellen Vreeburg – e.vreeburg@vivium.nl – www.vivium.nl

Alexandra Petty – a.petty@velicus.nl - www.velicus.nl

mailto:n.meijers@inovum.nl
http://www.so.gva.nl/
mailto:e.vreeburg@vivium.nl
http://www.vivium.nl/
mailto:a.petty@velicus.nl
http://www.velicus.nl


Microsoft HoloLens & Remote Assist



Microsoft HoloLens 2
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Spelenderwijs 

leren

Fysiek en digitaal gefuseerd • Virtual Reality 

• Augmented Reality

• Mixed Reality



Dynamics 365 Remote Assist
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Product - De reanimatiecursus



Microsoft device 
management Common practice

•

•

•

•

•

•

•

•

Added in Windows Holographic, version 20H2 for HoloLens 2 devices:

•

•

•

•

• Windows provisioning

•

•

•

• Endpoint manager (Intune)

•

•

•

•

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/policy-csp-settings#settings-allowvpn
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/policy-csp-wifi#wifi-allowmanualwificonfiguration
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/policy-csp-experience#experience-allowmanualmdmunenrollment
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/policy-csp-wifi#wifi-allowwifi
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/policy-csp-connectivity#connectivity-allowusbconnection
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/policy-csp-connectivity#connectivity-allowbluetooth
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/policy-csp-privacy#privacy-letappsaccesscamera
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/policy-csp-privacy#privacy-letappsaccessmicrophone
https://docs.microsoft.com/en-us/hololens/hololens-release-notes#windows-holographic-version-20h2
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/policy-csp-security#security-allowaddprovisioningpackage
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/policy-csp-security#security-allowremoveprovisioningpackage
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/policy-csp-power#power-displayofftimeoutonbattery
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/policy-csp-power#power-displayofftimeoutpluggedin
https://docs.microsoft.com/en-us/hololens/hololens-common-device-restrictions


Resources HoloLens 2

Resources Remote Assist

https://www.microsoft.com/nl-nl/p/holoLens-2/91pnzzznzwcp/FJ6S?icid=SSM_Search_Promo_Devices_HoloLens2_CTA1&activetab=pivot:techspecstab
https://docs.microsoft.com/nl-nl/windows/client-management/mdm/configuration-service-provider-reference#hololens
https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/fundamentals/windows-holographic-for-business
https://docs.microsoft.com/en-us/hololens/common-scenarios
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/configuration-service-provider-reference#hololens
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/policies-in-policy-csp-supported-by-hololens2
https://docs.microsoft.com/en-us/hololens/hololens2-cloud-connected-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/mixed-reality/remote-assist/requirements

