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Huishoudelijke mededeling

- Geluid dempen tijdens presentatie

- Vraag? Gebruik het handje of stel je vraag in de chat



Vakgroep Klinische Fysica in CZE

• Carla Kloeze

• Algemeen klinisch fysicus
- Veilige inzet nieuwe en bestaande technieken

- Optimalisatie diagnose en behandeling

• Aandachtsvelden:
- High Care

- OK

- MRI

- Ultrasound

• Coördinator medische technologie
- Wet/regelgeving

- Borging levenscyclus medische technologie
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Het werk van een klinisch fysicus
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Het werk van een 
algemeen klinisch fysicus
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Agenda

• Wat is ziekenhuisverplaatste zorg / MSVT?

• Welke regels gelden er?

• Varianten van MSVT

• Trends en ontwikkelingen 



Ziekenhuis verplaatste zorg
• Ook wel Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie (MSVT): 

• De behandeling met of de inzet van een hulpmiddel is ‘tijdelijk’ en 
vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. De 
patiënt blijft onder controle van de medisch specialist.

• De behandeling met of de inzet van een hulpmiddel is permanent, 
maar vervanging van het hulpmiddel vindt plaats door een medisch-
specialist of onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. 

• De behandeling met of de inzet van een hulpmiddel is permanent, maar 
door de aard van het hulpmiddel kan een achterwachtfunctie of 
spoedeisende zorg vanuit het ziekenhuis nodig zijn. 

• Dus: medisch specialist verantwoordelijk en/of achterwacht 
functie nodig
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Bron: Zorginstituut Nederland 
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Bron: MT integraal, complexe medische technologie 
thuis 17-08-2016 



Hulpmiddelen zorg

• Medisch specialistische zorg ≠ hulpmiddelen zorg: 

• Het gebruik van het hulpmiddel vindt plaats op 
voorschrift van de huisarts of andere zorgverlener uit de 
eerste lijn.

• Het hulpmiddel door een medisch-specialist is 
voorgeschreven, het gebruik van het hulpmiddel is 
permanent en:

- Er is geen achterwacht of spoedeisende zorg vanuit het ziekenhuis 
nodig

- Vervanging van het hulpmiddel vindt niet plaats door een medisch 
specialist of onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. 
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Bron: Zorginstituut Nederland 



11



12



Ziekenhuis verplaatste zorg
Voordelen:

• Verbeterde kwaliteit van leven voor de patiënt (eigen omgeving)

• ‘Healing environment’ is thuis meestal beter (ziekenhuisinfectie / delirium)

• Tijd- en kostenbesparing in het ziekenhuis

• Verminderde reisttijd patiënt en mantelzorger. 

Nadelen / risico’s: 

• Steeds complexere medische technologie wordt toegepast 

• Scholing van personen is onvoldoende 

• Geen duidelijke handleiding / instructie vanuit de fabrikant

• Verantwoordelijkheden zijn onduidelijk (melden van fouten, vervanging bij zieke 
mantelzorger, opzetten kwaliteitszorgsysteem)

• Risico’s thuis: stroomuitval, smartphones, kleine kinderen, huisdieren, medisch 
technici op afstand. 

• Geen automatische gegevensoverdracht / koppeling EPD
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Convenant Medische Technologie

• 1.2: “Dit convenant richt zich op de veilige toepassing van medische 
technologie in zorginstellingen binnen de medisch specialistische 
zorg (hierna: zorginstellingen). Veilige toepassing van medische 
technologie betekent een veilig product in handen van een getrainde 
gebruiker in een omgeving die veilig gebruik kan garanderen.”

• 2.4: “De zorginstelling heeft een procedure waarin
verantwoordelijkheden en regelingen ten aanzien van 
kwaliteitsborging van medische technologie zijn ingebed in het 
veiligheidsmanagementsysteem van de instelling en communiceert deze 
procedure in de zorginstelling.”



Wetgeving
• NEN en ISO normen

• Besluit medische hulpmiddelen

• Wet medische hulpmiddelen

• Wet geneeskundige behandelingovereenkomst (WGBO)

• Fabrikant: 
- Aanbrengen CE-markering.

- Na levering verantwoordlijk om na te gaan of apparatuur juist gebruikt wordt 
of risico’s opleveren.

- Bij produceren medische gegevens: privacy normen en overdrachtsrichtlijnen.

• Zorginstelling: 
- Verantwoordelijk voor kwaliteitszorg, veilig gebruik en scholing van 

gebruikers.

- Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie
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Bron: MT integraal, complexe medische technologie 
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Medische technologie - Ziekenhuis
Afdeling Medische technologie

Cardiologie ECG 24/48-uurs

Event recorder

Bloeddrukmeter 24-uurs

Interne geneeskunde Draagbare uitwendige 
infusiepomp met toebehoren

Bloeddrukmeter 24-uurs

Longgeneeskunde Polysomnografie (slaaplab)

Bewegingsmeters

MDL pH meter 24-uurs

Nierziekte Peritoneaal dialyse

Orthopedie Ortheses

SEH Botgroeistimulator
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Medische technologie - Leverancier
Afdeling Medische technologie

Anesthesiologie & Pijnbestrijding / 
Fysiotherapie

TENS-apparatuur

Cardiologie Remote care systeem

Defibrillator vest

Chirurgie Vacuümpomp

Drukpakken

Dermatologie UVB-Thuisbelichting

Interne geneeskunde Glucosemeters

Voedingspompen

Drainagesysteem

Kindergeneeskunde Glucosemeters/insulinepompen

Voedingspompen

Zuurstofsaturatiemeters / zuurstof /CPAP

Medicatie vernevelaar
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Medische technologie - Leverancier
Afdeling Medische technologie

Longgeneeskunde Zuurstof / CPAP

Oncologie CADD pompen

Drainagesysteem

Orthopedie Continuous Passive Motion (CPM)

Urologie Neurostimulatoren

(Urinekatheter)



MSVT– Leverancier eigenaar
• Voorbeeld: Vacuümpompen (negatieve druktherapie)

• Patiënt specifiek besteld bij leverancier

• Registratie wordt bijgehouden bij leverancier

• Aangesloten in het ziekenhuis

• Zorg door thuisverpleegkundigen + elke 2 weken op 

spreekuur komen

• Scholing patiënt: door wondverpleegkundigen CZE

• Scholing thuisverpleegkundigen: door firma

• Onderhoud door leverancier
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Medische technologie - Zorgcontract

• Thuisdialyse

• Extern bedrijf zorgt voor veilige omgeving thuis, hulp bij de dialysebehandeling, 

onderhoud en levering van vloeistoffen/filters en waterbehandeling

• Afdeling nierziekten: 

– Scholing van patiënten en thuisverpleegkundigen

– Periodieke controle patiënten in het ziekenhuis

– Ziekenhuis heeft achterwachtfunctie

Afdeling Medische technologie

Nierziekten Hemodialyse
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Trends en ontwikkelingen

• Thuismonitoring van patiënten middels slimme pleisters en wearables
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Wearables
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(BT—Body Temperature; 
BP—Blood Pressure; 
RR—Respiration Rate; 
BG—Blood Glucose; 
HR—Heart Rate; 
SpO2—Blood Oxygen Saturation; 
ECG—Electrocardiogram).

Review: Wearable Health Devices—Vital Sign 
Monitoring, Systems and Technologies, Dias et al, 
Sensors 2018, 18(8), 2414
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Examples of some wearable health 
devices. 
(1)—SensoTRACK ear sensor; (2)—
Google Contact Lens; 
(3)—BioPatchTM; 
(4)—Smartwatch Basis PEAKTM; (5)—
QardioCore; 
(6)—Vital Jacket® t-shirt; 
(7)—Moov (activity tracker)

Review: Wearable Health Devices—Vital Sign Monitoring, Systems and Technologies, Dias et al, Sensors 2018, 18(8), 2414
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Architectuur wearables
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Trial met Healthdot in CZE

• Bariatrie patiënten worden 1 dag eerder uit CZE ontslagen en op afstand 
gemonitord in het ziekenhuis met de healthdot
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Take home message

• MSVT ≠ hulpmiddelen zorg

• Medisch Specialist in ziekenhuis blijft eindverantwoordelijk bij toepassing 
MSVT

• Kwaliteit van medische technologie die patienten thuis gebruiken is erg 
belangrijk en moet meer geborgd worden. Denk aan:

- Instructie thuiszorgmedewerkers, patient en familie

- Onderhoud/storingen

- Betrouwbaarheid van de meting

• Trend: steeds meer MSVT, focus op tele-monitoring
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Bedankt 
en blijf gezond


