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Ontwikkelingen in de geriatrische revalidatie
Geriatrische revalidatie (GR) is ouderengeneeskundig gecoördineerde, multidisciplinaire
behandeling (door bijna 150 GR-organisaties in
Nederland) voor kwetsbare ouderen en ouderen
met complexe multimorbiditeit (jaarlijks ruim
52.000 cliënten) die te maken hebben met een
(sub)acute achteruitgang in mobiliteit en ‘activities
of daily living’ (ADL).

bestendigheid van de GR echter onder druk,
terwijl uit onderzoek bekend is dat de eigen
woonomgeving de beste plek is om te revalideren.
Tot de belemmerende redenen voor het bieden
van ambulante GR in de thuissituatie, behoren
logistieke beperkingen (planning, afstand en
kosten), de belasting voor de revalidant om naar
de instelling te reizen, de reistijd van therapeuten,
onvoldoende samenwerking eerste en tweede lijn
volgens het multidisciplinaire revalidatieplan en de
beperkte aanspraak op ambulante GR.

Binnen de GR wordt onderscheid gemaakt
tussen vijf hoofdgroepen van diagnosen: CVA,
traumata, status na electieve heup- en knie
vervanging, status na amputatie en een restgroep
’overige’. In deze laatste groep vallen specifieke
diagnosen, zoals COPD, hartfalen en oncologische
aandoeningen, en sinds 2020 ook patiënten die
een Covid-19 infectie hebben doorgemaakt met
resterende klachten, zoals een post intensive care
syndroom, deconditionering of pulmonale klachten.

Telerevalidatie – met monitoring en begeleiding
op afstand d.m.v. eHealth – kan deze barrières
wegnemen, maar wordt nog maar beperkt
ingezet in de GR. Er is nog weinig bewijs over de
bruikbaarheid en (kosten)effectiviteit van eHealth
toepassingen in de GR. Het gebruik hiervan in
de ouderenzorg is niet vanzelfsprekend, hoewel
hier door de Coronacrisis wel een versnelling
in is gekomen. Effectieve en toepasbare
telerevalidatie kan in de toekomst juist een
positieve bijdrage leveren aan de opschaling van
ambulante GR, en daarmee aan de kwaliteit en
toekomstbestendigheid van de GR in bredere zin.

De vergrijzing en de toename van het aantal
ouderen in Nederland zorgt naar verwachting
dat meer cliënten gebruik gaan maken van de
GR. Het dreigend tekort aan zorgprofessionals
zet de kwaliteit, toegankelijkheid en toekomst-
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Wat doet Hipper?
Hipper sluit naadloos aan bij deze ontwikkelingen. Het systeem – in 2015 door de Hogeschool van
Amsterdam en het Amsterdams Universitair Medisch Centrum AMC ontwikkeld – bestaat uit een
innovatief behandelprotocol, met inzet van coaching en sensortechnologie. Het systeem meet op afstand
de beweegactiviteiten van revalidanten, en biedt hiermee revalidanten én zorgprofessionals – die via
een dashboard de data kunnen bekijken, op afstand coachen, en vervolgens de behandeling bijstellen –
objectief inzicht in de voortgang van revalidatie (zie figuur 1). Hipper bevordert zo ook de zelfregie van
revalidanten in dit proces, alsmede de doorontwikkeling van ambulante GR.

De PAM sensor is een klein apparaatje dat dagelijks bevestigd wordt op
de broek(riem) of rok en dat bewegingen registreert.

Via de Hipper box zet de PAM de gegevens vanzelf op
de Hipper server.

De PAM scores kunnen – via een beveiligd webportal – op een tablet,
laptop, computer of smartphone worden bekeken. De therapeut bespreekt
samen met de revalidant wekelijks de beweegactiviteiten. Samen worden
nieuwe, haalbare therapiedoelen gemaakt.

Thuis wordt de Hipper gebruikt tot de revalidatie is afgelopen.

Hipper kan gecombineerd worden met beeldbellen, waardoor er ook op afstand
geëvalueerd kan worden.

Figuur 1. Toepassing van Hipper in de praktijk.
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In een gerandomiseerde studie van 2015 tot 2019
is met 240 revalidanten met een heupfractuur
de uitvoerbaarheid en effectiviteit van Hipper
bewezen, en in verschillende wetenschappelijke
publicaties beschreven. De groep die het Hipper
systeem gebruikte, bleek na zes maanden een
significant hogere functionaliteit te hebben.
Daarnaast zijn in deze periode structurele relaties
gelegd tussen enkele GR-organisaties (GRZPLUS
(Zorgcirkel en de Omring), Vivium, Cordaan) en
bedrijven (PAMcoach en Hipper Therapeutics),
om de toepassing van Hipper in de GR-praktijk te
bevorderen. Door Hipper Therapeutics wordt de
technologie verzorgd om bewegingen op afstand
te registreren, en cursussen en online trainingen
gegeven aan de therapeuten.

Op basis van de opgedane ervaringen en
beschikbare data bij de GR organisaties die al
met Hipper werken, wordt in dit document de
toepassing in de dagelijkse praktijk beschreven,
alsmede wat nodig is voor de implementatie, met
een voorbeeldberekening als een maatschappelijke
business case van het gebruik van Hipper in de
GR. Met een opsomming en afweging van de
economische én maatschappelijke kosten en
baten, gebaseerd op zorgvuldig gedocumenteerde
aannames, veronderstellingen en indicatoren voor
een onderbouwde inschatting, geeft dit document
GR-aanbieders en financiers handvatten voor
implementatie van Hipper en het maken van
afwegingen bij het contracteren en financieren van
deze zorg.

Doel van dit document

Middels interviews met zorgprofessionals en
beleidsmedewerkers van de 3 GR organisaties zijn
de ervaringen in het gebruik van Hipper in kaart
gebracht. De verslagen van deze interviews zijn in
het volledige rapport te lezen.

Om een bredere implementatie van Hipper na
deze co-creatie te bevorderen is er behoefte
aan een verdiepend inzicht in hoe Hipper in de
praktijk werkt. Er zijn bij andere GR-organisaties
wellicht vragen over wat er nodig is om Hipper
te implementeren en te kunnen borgen in de
dagelijkse praktijk, en wat de kosten en baten zijn
om ambulante GR thuis te bieden.
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In vijf samenhangende casussen (zie figuur 2) worden in de maatschappelijke business case de
levensvatbaarheid en de maatschappelijke relevantie van een nieuw project of innovatie beschreven vanuit
de cliëntbehoeften:
1) Het cliëntperspectief beschrijft de primaire basisbehoeften van de client en hoe het vernieuwend
organisatieconcept waarde creëert voor de client.
2) Het businessmodel beschrijft de scope van het project en schenkt aandacht aan minimale
basisvereisten, continuïteit en kopieerbaarheid, en de toegevoegde waarde.
3) De organisatorische case beschrijft investeringen, kosten en opbrengsten beredeneerd vanuit de
organisatie.
4) In De maatschappelijke case worden alle stakeholders genoemd.
5) De maatschappelijke business case geeft een samenvatting van belemmerende factoren, maar
benoemt ook dat dit met Hipper toch tot een positieve business case kan leiden.

1.
Cliënten
perspectief

4.
Maatschappelijke
case

5.
Maatschappelijke
business case

3.
Organisatorische
case

2.
Business
model

Figuur 2. De vijf samenhangende casussen van
een maatschappelijke business case
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Cliëntperspectief: meerwaarde van Hipper voor de
revalidant én de therapeut
Welke revalidanten kunnen Hipper
gebruiken

is de therapeut met Hipper minder tijd aan reizen
naar de revalidant kwijt – met dientengevolge
minder kosten.

De effectiviteit van Hipper is onderzocht bij ouderen
met een heupfractuur. Uit de praktijkervaringen
van Vivium, GRZPLUS en Cordaan blijkt echter
dat Hipper bij alle groepen revalidanten ingezet
kan worden, dus ook bij CVA-revalidatie, COPD,
cardiale problematiek, Parkinson, deconditionering,
trauma, electieve orthopedie en bij post-Covid-19
revalidanten. Het moment van inzet van Hipper bij
alle revalidanten, is als zij beginnen met mobiliseren,
vermoeidheidsklachten hebben, of ondersteuning
kunnen gebruiken bij het in balans brengen van
belasting/belastbaarheid. Digitale vaardigheden
van de revalidant zijn niet vereist voor de inzet van
Hipper, want het gebruik blijkt eenvoudig.

Een kwalitatieve studie, die naast de SO-HIP-trial
(een studie naar de toepassing van sensortechnologie in een revalidatieprogramma van
ouderen na een heupfractuur) door Margriet Pol is
uitgevoerd, heeft inzicht gegeven in wat ouderen
na een heupfractuur het belangrijkst vinden, en
wat bijdraagt aan hun herstel. Zie voor details:
www.hippertx.nl/publicaties.
Hipper biedt de therapeuten een tool om deze
overgang naar huis beter te begeleiden. Door
het inzicht in de beweegactiviteiten thuis en
het wekelijks bespreken van de voortgang van
revalidatie (d.m.v. coachende gesprekken/
motivational interviewing) heeft de revalidant in
deze eerste fase thuis houvast en begeleiding bij
het werken aan de participatiedoelen. De revalidant
kan hiermee gericht en gedoseerd gaan oefenen.
Voordelen zijn, dat zowel de revalidant als de
betrokken therapeuten de data – in een beveiligde
omgeving – kunnen inzien, en de overgang naar
huis wordt vergemakkelijkt. En: revalidanten
vragen vaak of zij het systeem nog langer kunnen
gebruiken als de ambulante revalidatie wordt
afgesloten. Therapeuten adviseren dan het gebruik
van wandel-apps of smartwatches.

Hipper kan tevens worden ingezet bij revalidanten
met cognitieve stoornissen, als zij te instrueren
zijn. Bij deze revalidanten geeft de behandelaar
concrete opdrachten. Zonodig kan de revalidant
door de verpleging/verzorging of mantelzorger
worden herinnerd aan (of worden geholpen met) het
opdoen van de PAM op de broekriem (of rok) tijdens
het aankleden.

Hipper stimuleert zelfregie en
-management van de revalidant

Voor veel revalidanten biedt Hipper een goed
inzicht in hun beweegactiviteiten, zowel tijdens
de klinische fase van de GR als de ambulante
fase. Het stimuleert hen om actiever de regie
te nemen: zij stellen gerichtere vragen en gaan
zelf nieuwe activiteiten oppakken, of nemen juist
voldoende rust zodat een betere spreiding van
beweegactiviteiten over de dag ontstaat.

Als Hipper wordt gecombineerd met toepassingen
zoals beeldbellen (‘zorg op afstand’) kan de revalidant tijdens de ambulante fase van de GR bovendien
op eigen moment vragen stellen, gerustgesteld
worden, tips en coaching ontvangen, zonder fysiek
contact met de zorgorganisatie. Dit draagt bij aan
het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Hipper biedt een beter begeleide overgang
naar huis na de klinische fase

Hipper kan mantelzorgers ondersteunen

Uit onderzoek blijkt dat, terwijl tijdens de klinische
fase van de GR het kunnen terugkeren naar huis
juist centraal staat, sommige revalidanten eenmaal
weer thuis een terugval krijgen – of ze gaan juist te
veel doen, omdat ze de dagstructuur en begeleiding
van de revalidatieafdeling missen. Ook worden thuis
vaak pas de participatiedoelen duidelijk. Bovendien

Door mantelzorger(s) inzicht te geven in de
beweegactiviteiten, alsmede uitleg over de
belasting en belastbaarheid en adviezen over
welke activiteiten de revalidant zelf kan doen,
kan overbelasting van de mantelzorger worden
voorkomen of beperkt.
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Hipper als businessmodel
Hierna beschrijven we o.a. de toepassing van
Hipper in de praktijk en de specifieke toegevoegde
waarde van Hipper voor de organisatie, alsmede
de minimale basisvereisten en kritische
succesfactoren om Hipper te implementeren en te
integreren in de GR.

Soms vraagt de ergotherapeut de revalidant om
ook een activiteitenlijst bij te houden, om een
completer beeld te krijgen van de activiteiten en
piekbelasting, om zo beter te kunnen adviseren
over spreiding van de activiteiten. De ambulante
behandeling met Hipper wordt voortgezet zolang
iemand er baat bij heeft, het bijdraagt aan het
realiseren van de revalidatiedoelen en er nog
ruimte is binnen de DBC. Hipper wordt in de huidige
praktijk soms ook gebruikt door therapeuten die
in de eerste lijn werken (vanuit een dienstverband
bij de organisatie die met Hipper werkt), na de
klinische en/of ambulante fase van de GR.

Het percentage revalidanten bij wie Hipper wordt
ingezet verschilt tussen de organisaties die er mee
werken. In juli 2021 werd Hipper bij GRZPLUS bij
ongeveer 10% van alle revalidanten ingezet. Het
streven van het GR- team van Vivium is dat Hipper
in een meerjarig project uiteindelijk bij tenminste
35% van alle revalidanten kan worden gebruikt. Op
de GR-locatie van Cordaan waar Hipper het langst
wordt gebruikt, wordt Hipper in juli 2021 al bij 40%
van alle revalidanten ingezet.

De 3 organisaties die nu met Hipper werken willen
ook andere disciplines – zoals verpleging en
verzorging – nauwer betrekken bij de PAM score,
om zo inzichten in beweegactiviteiten en belasting/
belastbaarheid breder te delen. Zonodig kan men
ook de ADL hierop aanpassen (bijv. ‘s avonds in
plaats van ’s morgens douchen).

De GR organisaties merken dat er steeds meer
revalidanten zijn met complexe zorgvragen,
cognitieve problematiek en een hoge mate van
kwetsbaarheid. Ondanks dat dit het breder
gebruik en het opschalen van de toepassing van
Hipper bemoeilijkt, lukt het toch – mede door
het gebruiksgemak – om Hipper bij steeds meer
revalidanten in te zetten.

Specifieke toegevoegde waarde van
Hipper voor de organisatie

Gebaseerd op eerdere wetenschappelijke studies
en de praktijkervaring met Hipper in de 3 GRorganisaties concluderen we dat Hipper op de
volgende manieren specifieke toegevoegde waarde
heeft voor de GR:

Hoe wordt Hipper in de praktijk toegepast
Hipper wordt zo snel mogelijk tijdens de klinische
fase ingezet, bij Covid-revalidanten standaard
bij opname, bij anderen wordt – vanwege bijv.
disbalans in de belasting/belastbaarheid – wat
later gestart. (In figuur 1 staat al schematisch
aangegeven hoe Hipper werkt.)

Hipper draagt bij aan de effectiviteit van de GR
Op basis van een gerandomiseerde studie
(beschreven in het proefschrift van Margriet Pol,
op www.hippertx.nl/publicaties) is aangetoond
dat het gebruik van Hipper in combinatie met
coaching, leidt tot een beter dagelijks functioneren
bij ouderen die revalideren na een heupfractuur.
Daarnaast geven de zorgprofessionals van Vivium,
Cordaan en GRZPLUS aan, dat revalidanten door
meer inzicht in de beweegactiviteiten meer eigen
regie en autonomie ervaren. Ook wordt door
zelf oefenen én op tijd rust nemen, een betere
balans in de belasting/belastbaarheid bereikt.
Met gerichtere adviezen door de therapeuten, kan
het revalidatieplan goed afgestemd worden op
het actuele functioneren van de revalidant en kan
adequaat gereageerd worden op veranderingen.

De ergotherapeut (die doorgaans het proces met
Hipper ook coördineert) en/of de fysiotherapeut
bekijkt én bespreekt met de revalidant wekelijks –
mede op basis van de PAM score van dat moment
– de beweegactiviteiten, eventuele piekbelastingen
en de voortgang. De uitleg vindt al plaats tijdens de
klinische fase, middels motivational interviewing
gesprekstechnieken. Op basis van de data – die
ook in het MDO worden besproken – worden samen
met de revalidant telkens haalbare activiteiten en
doelen voor de komende periode gesteld. Tijdens
de ambulante fase gebeurt dit wekelijks tijdens
huisbezoek, middels beeldcontact, of poliklinisch.
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Implementatie en integratie van Hipper

Hipper draagt bij aan de (door)ontwikkeling van
ambulante GR
Hipper is van meerwaarde voor de ergotherapeut
en andere therapeuten van de GR in het ambulante
revalidatietraject. Doordat het behandeldoel
duidelijk is, en het revalidatieplan steeds goed
afgestemd kan worden op het actuele functioneren
in de thuissituatie, kan de therapeut aandacht
besteden aan andere zorg-/behandeldoelen voor
de betreffende revalidant. De (ergo)therapeut kan
eenvoudig inschatten of een fysiek bezoek thuis
nodig is of dat de begeleiding op afstand gegeven
kan worden. Dit draagt volgens de therapeuten
bij aan een betere kwaliteit van zorg/behandeling,
maar ook aan tijdwinst en vermindering van
werkdruk.

De (technische) toepassing van Hipper is volgens
de betrokken zorgprofessionals eenvoudig,
al kost het wel de nodige tijd en energie om
alle therapeuten in de dagelijkse praktijk te
laten werken met Hipper. Ook vraagt dit van
de behandelaren een grote omslag in denken
en handelen. In plaats van een half uur een
vast programma te volgen, moet men in die
zelfde tijd op de thuisactiviteit toegespitste
beweegactiviteiten met de revalidant doornemen,
en de revalidant coachen en ondersteunen waar
nodig – en dus meer vraaggericht handelen. Om
dit op een juiste manier – ook met data-gericht
werken – te doen, vraagt de nodige aandacht.
Maar: hoewel soms in het begin nog wordt
vergeten om Hipper in te zetten, is men over het
algemeen positief. De ergotherapeut is degene die
mede het implementatietraject coördineert, en de
aangewezen persoon om collega’s te stimuleren
het gebruik tot een integraal onderdeel te maken.
Hipper Therapeutics biedt een introductie- en
aanvullende cursus over het gebruik van Hipper,
en sinds kort een ‘train de trainer’ programma, en
begeleidt de organisaties in de eerste fase van het
gebruik. Hiervoor is een implementatieproject en
-structuur nodig, en moeten er zorgpaden worden
gemaakt (klinische en ambulante fase) waarin
Hipper en eHealth (zoals revalidatie op afstand met
beeldcontact) geïntegreerd zijn.

Hoewel de uitgangssituatie voor het bieden van
ambulante GR bij de start met Hipper uiteenloopt
bij de 3 GR-aanbieders, zien we dat Hipper
bij alle drie de organisaties bijdraagt aan de
doorontwikkeling en opschaling van ambulante GR:
Cordaan bood al vóór de start met Hipper
ambulante GR aan ongeveer 90% van alle
revalidanten, en zij hebben tijdens de pilot
met Hipper een blauwdruk ontwikkeld voor de
ambulante GR.
Bij GRZPLUS heeft de toepassing van Hipper geleid
tot het bieden van meer ambulante GR. Vooral door
de Covid-19 cliënten is de meerwaarde van Hipper
en ambulante revalidatie wel ontdekt.

Bij Cordaan zijn 6 kartrekkers (2 per locatie)
benoemd voor de implementatie van Hipper. Zij
besteden gezamenlijk per jaar ongeveer 150 uur
aan implementatieactiviteiten (gem. een ½ uur
per week per kartrekker). Daarnaast is er een
projectleider benoemd (gem. 1 uur per week). Bij
Vivium is een projectplan uitgewerkt in de vorm
van een SET aanvraag, met een projectleider voor 8
uur per week en een projectgroep van 5 personen,
die tweewekelijks 30 minuten overlegt. Daarnaast
zijn er 3 werkgroepen voor zorg, behandeling en
eHealth, die eigen afspraken maken. Het totale
project heeft een looptijd van 3 jaar.

Vivium bood vóór de start met Hipper bij slechts
4% van alle revalidanten poliklinische ambulante
GR. Vivium is in 2019 gestart met een breed project
om het revalidatieproces zo veel mogelijk thuis te
begeleiden. Voor Vivium is het gebruik van Hipper
nu een integraal onderdeel van de werkwijze van de
therapeut – en geen optie.
Een beschrijving van hoe de 3 organisaties de
implementatie doen, is te vinden op de eerder
genoemde website.
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Organisatorische case: kosten-baten afweging
Om een goed onderbouwde casus te hebben
als antwoord op de vraag of een GR-aanbieder
na volledige integratie van Hipper in de praktijk
kostenefficiënte ambulante GR kan bieden, om de
klinische revalidatie zo veel mogelijk naar huis te
verplaatsen, hebben we een vertaling gemaakt van
Hipper als business model naar een kosten-baten
afweging op organisatieniveau.

aannames voor dit scenario zijn vervolgens zo
veel mogelijk onderbouwd en gevalideerd. In de
gemaakte voorbeeldberekening zijn de kosten en
potentiële kostenbesparingen/opbrengsten voor
de organisatie door de toepassing van Hipper – en
daarmee de ontwikkeling van ambulante GR - in
kaart gebracht.
‘Het meest waarschijnlijke scenario’ is
uiteraard fictief; het zal in de praktijk nooit
100% overeenkomen met de situatie van
een bepaalde GR-aanbieder. Daarom is deze
voorbeeldberekening zo transparant mogelijk
opgesteld. Op basis van deze voorbeeldberekening
kan een GR-aanbieder wel een berekening maken
die geheel passend is bij de specifieke situatie van
de eigen organisatie.

Omdat de uitgangssituaties en ambities van
de 3 GR-aanbieders die nu met Hipper werken
verschillen, hebben we met de betrokkenen eerst
‘het meest waarschijnlijke scenario’ geschetst.
Dit op basis van een GR-aanbieder vóór de start
met Hipper, en hoe de revalidatie bij deze GRaanbieder er uit zal zien na volledige inte gratie van
Hipper in de dagelijkse praktijk. De kwantitatieve

Het ‘meest waarschijnlijke scenario’ en onderbouwing van aannames

Uitgangssituatie bij de GR-aanbieder - vóór de start met Hipper
We maken de voorbeeldberekening voor een GR-aanbieder met een gemiddelde grootte:
Aannames m.b.t. de uitgangssituatie van de GR-aanbieder - vóór de start met Hipper
800 unieke revalidatietrajecten per jaar
Drie GR-locaties: Per locatie werken 10 behandelaren (in totaal 30)
Het uurtarief voor de behandelaren bedraagt €70
Het dagtarief voor GR bedraagt €300
80% van alle revalidanten keert na de klinische fase terug naar huis; 640 revalidanten per jaar (inschatting
op basis van data van Vivium, GRZPLUS en Cordaan)
De GR-aanbieder heeft een ‘gemiddelde’ verdeling van de DBC zorgproducten over de 800
revalidatietrajecten en het aantal klinische revalidatiedagen ligt op of onder het ‘break even punt’ (Advarisnorm) van het betreffende zorgproduct
De GR-aanbieder biedt nog géén ambulante revalidatie bij de start met Hipper

Voor deze ‘gemiddelde verdeling’ hebben we één van de GR-aanbieders als voorbeeld gekozen, globaal
overeenkomend met de benchmark verdeling zorgproducten van Gerimedica (zie kolommen met verdeling
van trajecten en ontslagdata uitgangssituatie in figuur 3).
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Figuur 3. Verdeling ambulante behandeldagen GRZ 2019. Uit: Monitor Contractering
Eerstelijnsverblijf en Geriatrische Revalidatiezorg 2020 NZA

Uit de Monitor Contractering Eerstelijnsverblijf
en Geriatrische Revalidatiezorg 2020 (met data
uit 2019) van NZA blijkt dat ambulante revalidatie
nog weinig geboden wordt. In totaal kregen 702
revalidanten in 2019 een ambulant traject; 1,3%
van het totaal aantal (52.307). Bij 249 revalidanten
omvatte dit 2 behandeldagen (met een gemiddeld
aantal ambulante behandeldagen van 6).

voorbeeldberekening gaan we er vanuit dat de
GR-aanbieder bij de start met Hipper nog géén
ambulante GR biedt.
Implementatie van Hipper en ambulante GR
Ook de ambities en doelstellingen m.b.t. het
gebruik van Hipper in de GR lopen uiteen bij de drie
aanbieders. Vivium wil in 2022 bij tenminste 35%
van de revalidanten m.b.v. Hipper in combinatie
met beeldcontact de revalidatie thuis continueren,
en zo de klinische revalidatie met minstens 6
dagen verkorten. De insteek van GRZPLUS was
vooral het verhogen van het eindniveau van
functioneren van de revalidant, door het vaker
bieden van thuisrevalidatie na de klinische
revalidatiefase. Cordaan wilde met de pilot
inzichtelijk maken of het gebruik van Hipper
haalbaar is binnen hun werkwijze en setting, met
als uitgangspunt dat Hipper geïntegreerd werd in
de reguliere ambulante GR, die Cordaan al sinds
2018 biedt.

De uitgangssituatie (vóór de start met Hipper)
voor het bieden van ambulante GR, was – zoals
eerder genoemd – sterk verschillend bij de
drie GR-aanbieders. Zo biedt Cordaan al sinds
2018 ambulante GR, bij maar liefst 90% van alle
revalidanten die naar huis worden ontslagen.
Vivium bood juist – door de eerder genoemde
knelpunten – nog weinig ambulante GR bij de
start met Hipper; slechts 4%. GRZPLUS zat hier
tussenin, met 14% ambulante trajecten. Op basis
van de landelijke cijfers lijkt de startsituatie
zoals bij Vivium het meest voor te komen. In de
11
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Op basis van de ambities en praktijkervaringen van de drie GR-aanbieders, hebben we de volgende
verwachtingen:
Aannames m.b.t. implementatie van Hipper en ambulante GR
Na de implementatiefase gebruikt 35% van alle revalidanten die na de klinische fase naar huis terugkeren
Hipper (35% van 640 revalidanten is 224 revalidanten per jaar)
Een revalidant gebruikt Hipper gemiddeld 2 maanden; op jaarbasis dus ongeveer 6 revalidanten per
systeem. De GR-aanbieder heeft per jaar 37 Hipper systemen nodig voor deze 224 revalidanten.
Alle revalidanten bij wie Hipper is ingezet krijgen na de implementatiefase een ambulant traject na de
klinische revalidatiefase: in totaal volgen 224 revalidanten per jaar een ambulant traject.
De ambulante GR die de organisatie gaat bieden met de toepassing van Hipper bestaat uit een hybride
vorm, waarbij de revalidant zo veel als mogelijk in de eigen omgeving revalideert; een combinatie van
GR op afstand – ondersteund door Hipper en telefonisch of beeldcontact, poliklinische GR, en GR thuis/
huisbezoek door therapeut.
We gaan uit van een gemiddelde duur van een ambulant traject van 4 weken, met een totale gemiddelde
ambulante behandeltijd van 8h. We rekenen met 1 huisbezoek per week, met 30 min reistijd enkele reis (in
totaal 4 huisbezoeken; totale reistijd per ambulant traject is 4 uur).
Implementatie: Voor de bredere ontwikkeling van ambulante GR, met ondersteuning door Hipper, is in
totaal 1200 uur aan projectleiding en ondersteuning nodig, over een periode van 3 jaar. (Uurtarief €70)

De gemiddelden in de voorbeeldberekening zijn
gebaseerd op de ervaringen en ambities bij de
drie GR-aanbieders en vooral de ervaringen bij
Cordaan: Cordaan biedt al sinds 2018 ambulante
GR bij 90% van alle revalidanten die naar huis
worden ontslagen. Over de periode 2018-2021
werd gemiddeld 6,9 uur ambulante behandeling
geboden, met een grote spreiding (minimaal 30
minuten, maximaal 39,5 uur). Sinds mei 2021
vervangt Cordaan fysieke huisbezoeken door
telefonisch/digitale contacten. De inschatting
uit de evaluatie is dat 25% van de huisbezoeken
vervangen kan worden door een consult op
afstand. Bij een precieze berekening van kosten en
baten voor de organisatie moet uiteraard rekening
worden gehouden met deze grote spreiding in het
aantal uren. In de voorbeeldberekening zijn we
echter toch uitgegaan van een door de betrokken
zorgprofessionals geschat en gemiddeld aantal
behandeluren.

zijn de implementatiekosten van Hipper uiteraard
lager; bij Cordaan is ongeveer 300 uur besteed aan
de implementatie van Hipper en aanpassing van de
ambulante GR.
Effecten van Hipper op klinische revalidatieduur,
aantal behandeluren en DBC producten
Voor de aannames m.b.t. de kosten(besparingen)
en baten zijn we uitgegaan van de resultaten bij
Cordaan, omdat Cordaan het meest ver is met
het bieden van ambulante GR en de integratie
van Hipper in de dagelijkse praktijk. Uit hun
evaluatie blijkt dat de gemiddelde klinische
revalidatieduur in de afgelopen 3 jaar (sinds de
start van ambulante GR) over de gehele GR verder
afneemt. Daarbij wordt een verschil in klinische
revalidatieduur van 3 dagen gezien tussen de groep
(150 revalidanten) bij wie Hipper wel is ingezet
en bij wie niet, en lag bij de groep met Hipper
het totaal aantal behandeluren 1,5 uur lager dan
bij de groep zonder Hipper. Deze verlaging komt
mogelijk door de kortere klinische revalidatieduur
en doordat revalidanten tussen de behandelingen
door vaker zelf oefenen. Maar deze verschillen
kunnen mogelijk ook (deels) worden verklaard door
een verschil in functioneren tussen de groep met
Hipper en zonder Hipper bij aanvang van de GR.
Bij GRZPLUS neemt door de implementatie van
Hipper het aantal ambulante trajecten gestaag toe

Voor de berekening van de kosten voor
implementatie van Hipper zijn we uitgegaan van
de situatie zoals bij Vivium: men bood nog geen
ambulante GR en heeft de ambitie om in 3 jaar tijd
de ambulante revalidatie op te schalen naar 35%
bij alle revalidanten die naar huis terugkeren, met
ondersteuning door Hipper en beeldcontact. Als de
GR-aanbieder al wel ambulante revalidatie biedt,
12
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(tot 20% in 2021). Er is (nog) geen verkorting van de
gemiddelde klinische revalidatieduur zichtbaar. Het
aantal systemen wordt voorlopig niet uitgebreid –
de organisatie wil eerst het huidig aantal systemen
zo veel mogelijk inzetten bij revalidanten en zo
de ambulante revalidatie doorontwikkelen. Ook
bij Vivium is er nog geen sprake van ‘volledige
integratie van Hipper in de dagelijkse praktijk’;
het implementatietraject is nog in volle gang. Op
basis van de resultaten van Cordaan doen we
in de voorbeeldberekening de aanname dat de
gemiddelde klinische revalidatieduur m.b.v. Hipper
met 3 dagen wordt verkort en dat het totaal aantal
behandeluren bij deze revalidanten gelijk blijft.

verschuiving is van het gemiddelde declarabele
DBC product over de staffelgrenzen (zie figuur 4).
In de praktijk zal er echter een spreiding zijn van
de ontslagdata en een verkorting van het aantal
klinische revalidatiedagen. Hetzelfde geldt voor de
mogelijke verandering in het totaal aantal behandeluren. Daardoor is de werkelijke verschuiving in DBC
producten in de praktijk waarschijnlijk anders dan
in deze voorbeeldberekening. De effecten hierop
zullen groter zijn naarmate het aantal klinische
revalidatiedagen verder wordt verkort en/of het
aantal ambulante behandeluren verder wordt
verhoogd. Vooral bij de kortere revalidatietrajecten
zal dit waarschijnlijk wel tot wijzigingen in DBC
producten leiden (zie de kolom met 6 dagen
verkorting van de klinische revalidatieduur in
figuur 4).

In de voorbeeldberekening nemen we aan dat er
– door deze verkorting van van 3 dagen – géén
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Zorgproduct omschrijving

Tarief

CVA | Klin 57-91 | >75 behandeluren
CVA | Klin 57-91 | Max 75 behandeluren
CVA | Klin 29-56 | >84 behandeluren
CVA | Klin 29-56 | 52-84 behandeluren
CVA | Klin 29-56 | 39-52 behandeluren
CVA | Klin 29-56 | Max 39 behandeluren
CVA | Klin 15-28 | >58 behandeluren
CVA | Klin 15-28 | 26-58 behandeluren
CVA | Klin 15-28 | 20-26 behandeluren
CVA | Klin 15-28 | Max 20 behandeluren
CVA | Klin 1-14 | >45 behandeluren
CVA | Klin 1-14 | 13- 45 behandeluren
CVA | Klin 1-14 | 7-13 behandeluren
CVA | Klin 1-14 | Max 7 behandeluren
Overig | Klin 57-91 | >52 behandeluren
Overig | Klin 57-91 | Max 52 behandeluren
Overig | Klin 29-56 | >59 behandeluren
Overig | Klin 29-56 | 36-59 behandeluren
Overig | Klin 29-56 | 27-36 behandeluren
Overig | Klin 29-56 | Max 27 behandeluren
Overig | Klin 15-28 | >41 behandeluren
Overig | Klin 15-28 | 18-41 behandeluren
Overig | Klin 15-28 | 14-18 behandeluren
Overig | Klin 15-28 | Max 14 behandeluren
Overig | Klin 1-14 | >32 behandeluren
Overig | Klin 1-14 | 9-32 behandeluren
Overig | Klin 1-14 | 5-9 behandeluren
Overig | Klin 1-14 | Max 5 behandeluren
CVA | Klin >=92
CVA | >32 behandeluren
CVA | 6-32 behandeluren
CVA | Max. 5 behandeluren
Overig | Klin >=92
Overig | >23 behandeluren
Overig | 5-23 behandeluren
Overig | Max 4 behandeluren

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

29.190
23.282
21.842
17.599
15.320
12.951
12.070
9.367
7.896
6.697
8.656
4.810
3.491
1.971
26.067
21.725
18.669
15.784
13.961
12.075
10.903
8.358
7.257
6.373
6.353
4.342
3.134
1.839
38.564
6.807
2.216
340
35.751
5.501
1.313
305

Ontslagdatum
Verdeling
uitgangstrajecten
situatie
3
67
16
63
2
37
10
37
14
36
27
34
1
19
18
20
9
18
10
18
0
7
16
8
10
7
5
4
16
67
47
63
6
37
34
37
59
36
88
34
5
20
71
20
56
18
94
18
0
7
53
8
61
7
16
4
5
0
5
2
23
0
12
6
800

Ontslagdatum Ontslagdatum
klin GR - 3 dg klin GR - 6 dg
64
60
34
34
33
31
16
17
15
15
4
5
4
1
64
60
34
34
33
31
17
17
15
15
4
5
4
1

61
57
31
31
30
28
13
14
12
12
1
2
1
-2
61
57
31
31
30
28
14
14
12
12
1
2
1
-2

van
de de
klinische
revalidatieduur
van resp.
3 en 63dagen,
op de verschuiving
Figuur 4.
6. Effect
Effectvan
vaneen
eenverkorting
verkorting
van
klinische
revalidatieduur
van resp.
en 6 dagen,
op de
van
het
declarabele
DBC
product
over
de
staffelgrenzen
(groen
=
geen
verschuiving,
oranje
=
wel
verschuiving,
verschuiving van het declarabele DBC product over de staffelgrenzen (groen = geen verschuiving,
rood = in de praktijk (waarschijnlijk) niet mogelijk). De verwachting is dat Hipper en ambulante GR alleen
oranje
= wel verschuiving,
rood =dan
in de
praktijk
(waarschijnlijk)
niet mogelijk).
Dedaarom
verwachting
bij revalidatietrajecten
van minder
91 dagen
wordt
ingezet. De lange
trajecten zijn
buiten is dat
beschouwing
gelaten. GR alleen bij revalidatietrajecten van minder dan 91 dagen wordt ingezet. De
Hipper
en ambulante
lange trajecten zijn daarom buiten beschouwing gelaten.

Dit schema kan helemaal vervallen (info staat al op p.20)
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Voorbeeldberekening organisatorische case

Eenmalige extra kosten
Wat
Introductiecursus en
starttraining: €2000 per 5
deelnemers

Kosten
€ 12.000

Opmerkingen
Scholingskosten die de organisatie betaalt aan Hipper bij
30 deelnemers (3 locaties x 10 deelnemers)

Tijdsinvestering van scholing
medewerkers

€ 42.000

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1 uur, daarnaast
hebben de deelnemers zelfstudie van 15 uur; in totaal 20
uur per deelnemer. 30 deelnemers, uurtarief €70

Setup kosten conﬁguratie
dashboard €600 per locatie

€ 1.800

Voor elke locatie wordt een dashboard geconﬁgureerd; 3
locaties

Implementatiekosten
ambulante GR

€ 84.000

1200 uur aan projectleiding en ondersteuning. Uurtarief
€70

Totaal

€ 139.800

Jaarlijks terugkerende extra kosten
Wat
On the job training Hipper:
€130 per locatie, per training

Kosten
€ 1.560

Opmerkingen
Gemiddeld 4 x per jaar; 3 locaties

Transport en checkkosten
systemen; €250 per locatie

€ 750

3 locaties

Leasekosten systemen; € 60
per systeem per maand

€ 26.640

Uitgaande van 37 systemen

Reistijd behandelaren
ambulante GR

€ 62.720

Het totaal aantal behandeluren blijft gelijk. Door start
ambulante GR: huisbezoeken met 4h reistijd per traject, bij
224 revalidanten, uurtarief €70.

Totaal

€ 91.670

€ 409 per revalidant

Jaarlijkse kostenbesparingen en opbrengsten
Wat
Verkorting van klinische
revalidatieduur met 3 dagen

Baten
€ 201.600

Opmerkingen
Bij dagtarief € 300. Berekend voor 224 revalidanten

Verschuiving in DBC
zorgproducten door
verkorting van klinische
revalidatieduur met 3 dagen

Geen verschil

Zie ﬁguur 6

Andere mogelijke
kostenbesparingen en
opbrengsten

Niet
meegerekend

Bijv. door kwaliteitsverbetering wijziging in afgesproken
tarieven met zorgverzekeraar.
Meer trajecten per jaar mogelijk door ligduurverkorting.

Totaal

€201.600

€ 900 per revalidant
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Conclusie organisatorische case

Ook zien we in de voorbeeldberekening gemiddeld
genomen geen verschuiving over de staffelgrenzen
van de declarabele DBC producten bij deze
verkorting met 3 dagen. Of dit in de praktijk ook zo
is, is mede afhankelijk van de uitgangssituatie van
de GR-aanbieder en de spreiding van de klinische
revalidatieduur en aantal behandeluren over
diegenen die ambulante GR krijgen.

Door de toepassing van Hipper kan een GRaanbieder kostenefficiënt ambulante GR gaan
bieden, mits men hierdoor de klinische revalidatie
verkort met bijvoorbeeld 3 dagen. Na een
eenmalige investering wordt hierdoor een grotere
kostenbesparing gerealiseerd dan de optelsom van
jaarlijks terugkerende extra organisatiekosten
voor de ambulante GR én het leasen van de
Hipper-systemen. De eenmalige investering in
de voorbeeldberekening bedraagt € 139.800.
De jaarlijks terugkerende extra kosten bedragen
€ 91.670, maar: de jaarlijkse besparingen €201.600;
een totale besparing van € 109.930 per jaar. Per
revalidant is de besparing € 491.
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Maatschappelijke effecten
Voordelen voor de therapeut

Bij de maatschappelijke effecten van Hipper gaat
het niet primair over het financiële resultaat, maar
over het realiseren van maatschappelijke baten. We
onderbouwen de te verwachten maatschappelijke
effecten van Hipper met resultaten vanuit
wetenschappelijke literatuur. Waar mogelijk zijn
de maatschappelijke baten gekwantificeerd en
gemonetariseerd.

Ook voor de therapeut biedt het gebruik van Hipper
duidelijke voordelen: een bekorting van reisdagen
van de therapeut, plus meer inzicht in de voortgang
van de revalidatie.

De GR-capaciteit neemt toe en de kosten
nemen af

De toenemende groei van ouderen en het
dreigend tekort aan zorgprofessionals zet de
kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid
van GR onder druk. De toepassing van eHealth
in de GR, zoals het gebruik van Hipper in
combinatie met beeldcontact, lijkt veelbelovende
mogelijkheden te bieden voor thuisrevalidatie. Als
door de ontwikkeling van (een hybride vorm van)
thuisrevalidatie er een daadwerkelijke verdere
verkorting van de klinische revalidatieduur mogelijk
is (zoals de praktijkervaring bij Cordaan met
Hipper laat zien) leidt dit tot een kostenreductie
in de GR van ruim 7 miljoen euro: jaarlijks krijgen
ruim 52.000 cliënten GR, en ongeveer 80% van
alle revalidanten keert na de GR terug naar huis,
wat betekent dat in totaal 14.560 revalidanten
ambulante revalidatie zouden kunnen krijgen, als
Hipper (of soortgelijke toepassingen van eHealth),
bij 35% van die revalidanten wordt ingezet.
Uitgaande van een besparing in kosten van € 491
per revalidant kan dit een jaarlijkse besparing
opleveren van ruim 7 miljoen euro aan zorgkosten.
Hoe deze maatschappelijke kostenbesparing
kan worden gerealiseerd is mede afhankelijk
van de verdere aanpassingen in tarieven en DBC
productstructuur voor de GR, en afslagen die
zorgverzekeraars hanteren bij de inkoop van de GR.

Revalidanten bereiken een hoger
eindniveau in functioneren

Hipper draagt tijdens de klinische fase bij aan het
verhogen van de effectiviteit van de GR, door het
vergroten van de eigen regie en autonomie in het
revalidatieproces. Het zelfstandig oefenen vergroot
de therapie-intensiteit en de revalidant bereikt –
door inzicht in beweegactiviteiten – een betere
balans in belasting/belastbaarheid. Echter: thuis
worden pas de langere termijn doelen en valkuilen
(men gaat soms te veel doen) duidelijk, en ook is
er soms een terugval. Bij telerevalidatie met de
inzet van Hipper oefent de cliënt zelf – gemonitord
– thuis, waarbij de therapeut zo veel als nodig
is, ondersteunt. Hierdoor bereikt de revalidant
een hoger eindniveau van functioneren, en kan
men langer thuiswonen met goede of ten minste
acceptabele kwaliteit van leven. Bovendien nemen
de kans op functionele afhankelijkheid, druk op
mantelzorg, institutionalisering, zorggebruik en
overlijden af.

De mantelzorger wordt ondersteund

Hipper kan ook helpen in het voorkómen of
beperken van overbelasting bij de mantelzorger(s).
Door inzicht in de beweegactiviteiten, uitleg door
de therapeut over de belasting en belastbaarheid
en adviezen over welke activiteiten de revalidant
zelf kan doen – of hoe de mantelzorger hierbij kan
ondersteunen zonder alles zelf over te nemen –
kan een beter evenwicht worden bereikt.
Het samenwonen met een mantelzorger is
een voorspellende factor voor (sneller) ontslag
naar huis in de GR. De betrokkenheid van
de mantelzorger bij de revalidatie zorgt voor
een vermindering van de mantelzorglast na
de revalidatie, een betere overgang naar de
thuissituatie en betere kwaliteit van leven voor
zowel mantelzorger als patiënt.

Een potentiële verkorting van de klinische
revalidatieduur van 3 dagen bij de revalidanten die
thuisrevalidatie krijgen na de klinische GR, leidt tot
een toename in de totale klinisch GR-capaciteit van
43.680 dagen per jaar: dus 120 bedden. Uitgaande
van een gemiddelde klinische revalidatieduur van
de GR van 30-31 dagen zouden er ruim 1400 extra
GR-trajecten per jaar kunnen worden geboden (3%
toename in klinische GR-capaciteit).
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Maatschappelijke Business Case
Organisaties noemen diverse redenen die
ambulante GR belemmeren, zoals logistieke
beperkingen, belasting voor de revalidant om naar
de instelling te reizen, reistijd van professionals,
onvoldoende samenwerking eerste en tweede
lijn volgens het multidisciplinaire revalidatieplan
en de beperkte aanspraak voor ambulante GR.
Telerevalidatie, met monitoring en begeleiding op
afstand door de inzet van eHealth toepassingen,
kan deze barrières in tijd en ruimte wegnemen,
maar wordt nu nog maar beperkt ingezet in de GR.

leveren aan de doorontwikkeling en opschaling
van ambulante GR en daarmee de kwaliteit en
toekomstbestendigheid van de GR, ook al betekent
dit een grote omslag in het dagelijks handelen, met
de nodige investeringen in tijd en geld. Na volledige
integratie van Hipper in de dagelijkse praktijk kan
bij ongeveer een derde van alle revalidanten de
revalidatie na de klinische periode thuis worden
voortgezet, met als resultaat een hoger eindniveau
van functioneren. Tevens verkort dit naar
verwachting de klinische revalidatieduur bij hen,
waarbij het totaal aantal behandeluren gelijk blijft
of iets afneemt. Dit leidt tot een positieve business
case, zowel vanuit het perspectief van de GR
organisatie, als vanuit maatschappelijk perspectief.

De ervaringen van de drie betrokken GRaanbieders laten zien dat Hipper, in combinatie
met beeldcontact, een positieve bijdrage kan
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