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Innovatieproces



specialistische hulp, waar en wanneer je het nodig hebt

Digitale poli



Een unieke samenwerking



Een unieke samenwerking

Psychologen van 
Parnassia Groep en 

Sense Health werken 
samen in 1 team

Inhoudelijke expertise van 
Parnassia Groep, middels 

specialisme leiders, 
psychiaters en klinisch 

psychologen

Technologie wordt ontwikkeld 
door Sense Health, door 

nauwe samenwerking is co-
creatie werkelijk mogelijk







Wat werkt er wel?

• Stop met implementeren: investeer in een nieuwe manier van behandelen

• Maak het patiënt gedreven 

• Laat zien dat het werkt



Naar

Project
Van

Service



Passende FinancieringNieuwe manier van werkenDedicated team



Inhoud
van de behandeling blijft gelijk, innoveren in de 
wijze waarop er wordt behandeld



Herkenbaar

• Huiswerk niet gedaan

• Geen progressie

• Geen herinnering van…

• Niet gelukt om…

• Kostbare tijd verloren, negatieve ervaring voorkomen



Herkenbaar

• Hoe zou het eigenlijk gaan met mevrouw Jansen?

• Hoe lukt het mij om daar voldoende aandacht voor te hebben?

• Hoe kan ik er zijn op het moment dat het ertoe doet?

• Niet gelukt om…

• Kostbare tijd verloren, negatieve ervaring voorkomen



Tijd

Tijd tussen sessies

F2F sessie F2F sessie

Belangrijke
gebeurtenis

Ondersteuning op het moment dat het ertoe doet



Animatie



Directe feedback
Draagt bij aan inzicht en verandering van gedrag



Positieve bekrachtiging
van gezond gedrag draagt bij aan motivatie en 
verandering van gedrag



Evidence based
Cognitieve 
gedragstherapie
leefstijl interventies

Realtime toegang 
tot:

•Gestelde doelen
•Geplande acties

•Registraties
• Sensor informatie



Ondersteuning
Op het moment dat het er toe doet



Tijd
Buiten de spreekkamer optimaal benutten



Patiënt
Zoveel mogelijk in de regie



Hoe lukt dat?

• Zo dicht mogelijk op het gedrag en de gedachten zitten dat we willen veranderen

• De verschillende vormen van communicatie, chat, bellen en video-bellen optimaal inzetten

• Afgesproken ‘huiswerk’ zo dichtbij en inzichtelijk mogelijk maken en inplannen, er waar nodig live bij 

zijn

• Andere agenda indeling, meer ruimte tussen de geplande behandelgesprekken
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Ervaringen
In de SGGZ

70% zegt JA! 
tegen digitale zorg

Gemiddeld
10 s2s sessies

per behandeling

Slechts 25% heeft
aanvullende / andere

behandeling nodig



Start 
Digitale Poli 
(maart 2018)



Opschaling 
Digitale Poli 
(maart 2019)



Onze ambitie

“In 2023 worden 40% van alle Parnassia patiënten (#16.000) met 
angst / depressie klachten digitaal behandeld via onze digitale 

dienstverlening.”





Betere, toegankelijkere en 
betaalbare zorg

Vanuit het perspectief van de verzekeraar



Doelen en inhoud

1. Kennismaken DSW en a.s.r.
• Wie zijn wij en waar staan we voor?

2. Toelichting doelstellingen verzekeraars
• Wat heeft een verzekeraar aan de digitale poli?

3. Proces aanvraag prestatie bij de Nza
• Samenwerking met Parnassia en Sense Health 
• Hoe is de financiering geregeld?



Wie is DSW?

• DSW en Stad Holland 640,000 verzekerden
• Circa 600 medewerkers
• Stabiele groei vanaf 2006
• 2015 + 70.000
• 2016 + 55.000
• 2017 + 14.500
• 2018 + 60.000

• Van regionaal naar landelijk



Wat willen verzekeraars?

• Toegankelijkheid
• Betaalbaarheid
• Kwaliteit



Hoe dragen wij er zelf aan bij?

• Wij hebben vertrouwen in de zorgaanbieders waar we contractrelatie 
mee hebben
• Wij gaan niet de op de stoel van de behandelaar zitten: zorgaanbieders bepalen 

wat er wordt verstaan onder kwaliteit
• Uitsluiten malpractice
• Keuzevrijheid voor verzekerden 
• Administratieve lastenverlichting (besteed tijd aan cliënten, niet aan 

verzekeraar)
• Onze inkoop is no-nonsense, praktisch en realistisch



NiceDay voldoet aan onze visie op zorg omdat:

• Wij erop vertrouwen dat de Parnassia groep intrinsiek gemotiveerd is 
om o.a. met deze app de zorg te verbeteren. Kwaliteit omhoog en 
kosten omlaag.
• Verzekerden moeten zelf voor een behandeling in dit team kunnen 

kiezen
• Het gebruik van de app no-nonsense is voor patient en behandelaar
• De inzet van de app in de behandeling praktisch is
• De inzet van de app in een dedicated team ook realistisch is.



NiceDay voldoet aan de wensen van 
verzekeraars in het algemeen omdat:
• Toegankelijkheid
• Door de inzet van de app wordt de behandelduur verkort, waardoor meer mensen in 

zorg kunnen.
• Door gebruik van de app kunnen patiënten vaker en op allerlei momenten 

terugkoppeling krijgen.
• Door met normtijden te werken, hoeven behandelaren niet alles te administreren, 

waardoor er meer tijd over blijft voor de behandeling
• Betaalbaarheid
• Door de inzet van de app kunnen de totale kosten per patiënt worden gereduceerd.
• Kwaliteit
• Door inzet van de app wordt kwaliteit verhoogd door een meer op de patiënt 

toegespitste behandeling



Dus we waren overtuigd. En toen?

• Registratie behandelaar met NiceDay
• Tijd in behandelkamer
• Online gesprekken
• Positieve reinforcement (gebundeld)
• Voortgangsbewaking caseload, analyse data
• Huidige financiering wringt daarbij
• Hoge administratieve lasten
• Geen stimulans om op te schalen
• Ontwikkelkosten worden niet betaald
• Geen ruimte voor nazorg

• Dus verzinnen we er zelf maar één!



‘Experiment EI-375’

• Normatieve prestatie
• 1 keer registreren
• Gaat uit van gemiddeld aan minuten SGGZ / BGGZ
• Ontwikkelkosten

• Bovenop DBC of GBGGZ-product

• Goedgekeurd door NZa, dus iedere verzekeraar kan dit volgen 



De cliënt
Aan het woord
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Wrap up – Agenda in Rotterdam! 

• Donderdag 27 september – World Of Healthcare – Onderzeebootloods 

• November: Life Sciences & Health 010 maand

• Vrijdag 9 november – Publieksdag radiologie in Kunsthal – Erasmus MC

• Iedere donderdag Life Sciences & Health Venture Café in CIC bij CS

• 13 december 2018 – Netwerk Ontbijt Zorg Innovatie. - Locatie: Hub



November 2018
Life Sciences & Health 010 

Venture Café

1 – 8 – 15 – 22 en 29 november 5:00 – 8:00 pm

Topics

Early life health and nutrition
Healthy Aging
Global Health

Healthy citizens - Your lifestyle as a medicine
E-health

Healthy and Big Data



https://www.mkbinnovatietop100.nl/site/BioCheck-
biofeedback-app-helpt-bij-burnout



Demo-day Zo-Dichtbij !

13 september 2018
10:00 – 12:00
11e verdieping
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