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Inleiding
Meer dan technologie alleen
Chipmunk Health gelooft in een zorgsysteem dat digitale technologie combineert met persoonlijke
interactie tussen een patiënt en zijn zorgverlener. We zijn ervan overtuigd dat een data-driven
benadering van de gezondheidszorg het zorgsysteem veerkrachtiger maakt voor toekomstige groei.
En dat deze aanpak de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven van de patiënt verhoogt.
Tegelijkertijd maakt technologie de gezondheidszorg toegankelijker voor mensen die op dit moment
geen toegang hebben tot de juiste zorg.
De Chipmunk Health Virtuele Kliniek biedt een betrouwbaar en betaalbaar platform voor de
eenvoudige en veilige verzameling van gezondheidsgegevens die een patiënt zelf genereert.
Met de infrastructuur van onze virtuele kliniek ontwikkelen we eigen gezondheidszorgprogramma's,
maar staan ook open voor andere aanbieders van gezondheidsdiensten aan huis.

Evidence-based
In augustus van dit jaar, hebben we een grote veldtest in Duitsland met succes afgerond. In die
veldtest onderzochten we de effecten van onze blended care-aanpak. De testcase: thuisrevalidatie na
een beroerte.
We werkten hiervoor nauw samen met onze partners StrokeLab, prof. Leo Bonati van de Universiteit
van Bazel (Zwitserland) en Dr. René Vohn van de kliniek Dr. Vohn in Würselen (Duitsland). De
testgroep bestond uit 92 patiënten in de chronische fase na een beroerte.
Deze veldtest is opgezet als eerste deel van een langer, eenjarig programma. Het doel van de
veldtest was om te onderzoeken of we het risico van een terugkerende beroerte bij patiënten kunnen
verminderen en de kwaliteit van leven kunnen verbeteren, door thuismonitoring te combineren met
het aanbieden van oefeningen die de beenkracht vergroten en die het lopen verbeteren.
Dit korte verslag bevat de belangrijkste bevindingen van onze test.

Achtergrond
Overlevenden van een beroerte lopen een verhoogd risico op terugkerende beroertes of andere
vasculaire aandoeningen. Regelmatige follow-up verkleint dit risico en verbetert de naleving van de
medicatie. Echter, poliklinieken hebben vaak niet de capaciteit voor een regelmatige follow-up van al
hun CVA-patiënten.
In de praktijk blijkt dat zodra patiënten uit hun zorginstelling worden ontslagen, de mogelijkheden
voor nazorg en revalidatie op maat, erg beperkt zijn.
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Het doel van deze veldtest was om te onderzoeken of het StrokeCoach Programma, een
thuisrevalidatieprogramma voor mensen in de chronische fase na een beroerte, dit tekort aan
kwalitatieve revalidatie kan wegnemen. We wilden weten of ons model, in vergelijking met de
standaardzorg, beter in staat is om het risico op weer een beroerte te verkleinen en de kwaliteit van
leven te vergroten.
Dit zijn de belangrijkste onderzoeksvragen die we samen met Duitse zorgverzekeraars en artsen
hebben opgesteld:
1. Compliance: hoelang blijven de deelnemers meedoen aan het programma en hoe goed volgen ze
hun oefeningen en opdrachten op?
2. Risicoreductie: in welke mate zien we een lagere bloeddruk en een verhoogde dagelijkse activiteit
bij de deelnemers? Bloeddruk en activiteit zijn twee van de belangrijkste risicofactoren voor
terugkerende vasculaire aandoeningen.
3. Kwaliteit van leven: in welke mate kunnen we de kwaliteit van leven van de deelnemers
verbeteren?
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Aanpak
In een periode van 9 maanden startten er elke 2 weken 10 tot 15 extra deelnemers. Omdat de start
van de veldtest samenviel met het begin van de wereldwijde Corona-crisis, was het noodzakelijk om
alle geplande interventies volledig online uit te voeren, in plaats van in groepssessies.
Voordat deelnemers begonnen aan het thuisrevalidatieprogramma, vulden ze een reeks vragenlijsten
in en namen ze deel aan een aantal tests (zie figuur 1). Elk van hen kreeg ook een set meetapparatuur
voor de Chipmunk Health Virtuele Kliniek. Met deze meetapparaten konden de deelnemers hun
bloeddruk en dagelijkse activiteit meten, zonder gebruik te maken van een app. Deze virtuele kliniek
stuurt de meetgegevens automatisch door naar onze servers voor observatie en verdere analyse. De
deelnemers hoefden zelf geen meetwaarden in te vullen.

Figuur 1: Overzicht van de flow, de tests en de inhoud van de veldtest. Het complete programma bestond uit twee onderdelen
van 6 weken (Walking 1 en 2). Gedurende de gehele periode van 3 maanden werden de bloeddruk en de activiteit op afstand
bewaakt. Alle vragenlijsten en tests werden online verstuurd en ingevuld.
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De deelnemers
Het StrokeCoach-programma is ontworpen voor mensen die een beroerte overleefden en die zijn
ontslagen uit een zorginstelling. We selecteerden mensen die langer dan 6 maanden geleden een
beroerte hadden (de chronische fase na een beroerte), die zelfstandig leefden en tenminste 10 meter
konden lopen (met of zonder hulp). Mensen die na hun beroerte ernstige psychiatrische of
neurologische stoornissen hadden, sloten we uit van deelname.
Aan het begin van het revalidatieprogramma werd elke deelnemer toegewezen aan een van de vier
groepen, ingedeeld volgens de internationale criteria voor invaliditeit na een beroerte (MRS, Modified
Rankin Scale). Deze schaal varieert van 0 (geen symptomen) tot 5 (ernstige invaliditeit). De populatie
van het project is gerangschikt van 1 tot 4 (figuur 2).

Figuur 2: percentage van de deelnemers per MRS-groep.
.

Tijdens de veldtest hebben we van elke deelnemer grote hoeveelheden gegevens verzameld, van
bloeddruk (BP) en dagelijkse activiteit, tot gebruik van medicatie, de perceptie van levenskwaliteit en
het fysieke functioneren.
Uit deze gegevens werd duidelijk dat bloeddruk en dagelijkse activiteit nauw met elkaar verbonden
zijn, precies zoals we al verwacht hadden.
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Bij het weergeven van de dagelijkse hoeveelheid BP-waarschuwingen van de deelnemers (bij een
bloeddruk hoger dan 140 en/of 90), zagen we dat deelnemers met een hogere mate van lichamelijke
beperking, meer BP-waarschuwingen kregen en minder actief waren gedurende de dag (figuur 3).

Figuur 3: De relatie tussen bloeddruk en dagelijkse activiteit. Op de horizontale as wordt het groepsgemiddelde van het aantal
waarschuwingen per dag weergegeven. De horizontale as geeft het gemiddelde aantal dagelijkse stappen weer. De stippen
zijn de gemiddelde waarden voor drie MRS-groepen: van MRS1 (geen significante beperking) tot MRS3 (matige beperking).

Een hoge bloeddruk en een lage dagelijkse activiteit zijn beide risicoparameters voor terugkerende
beroertes. Dat betekent volgens ons dat elke interventie die gericht is op risicovermindering na een
beroerte, tot doel moet hebben om een patiënt van de rechter benedenhoek naar de linker bovenhoek
te verschuiven.

Het dagelijks monitoren van bloeddruk en lichamelijke activiteit is belangrijk om:
1. patiënten met een hoog risico op een nieuwe beroerte te herkennen en waar nodig medicatie aan
te passen, en
2. veranderingen in het risico op een tweede beroerte te kunnen zien en meten tijdens het
trainingsprogramma.

Kwaliteit van leven (QoL) was de derde belangrijke onderzoeksvraag van de test, die aangeeft waar
de behoeften van de deelnemers liggen en hoeveel het programma deze behoeften verbetert. We
evalueerden levenskwaliteit met behulp van de SF36, een gevalideerde vragenlijst die de kwaliteit
van leven meet. De test toonde aan dat onze deelnemers, voordat het programma van start ging, het
laagste niveau van kwaliteit van leven ervoeren in de categorieën energie/vermoeidheid, fysiek
functioneren en rolbeperkingen als gevolg van fysieke gezondheid (figuur 4). Deze uitkomst valideert
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het hoofddoel van de eerste drie maanden van ons programma, waarin we het energieniveau en de
conditie van de patiënten wilden verbeteren door een verhoogde dagelijkse activiteit, met een focus
op loop- en beenoefeningen.

Figuur 4: een overzicht van de door de deelnemers zelf aangegeven niveaus van kwaliteit van leven in de verschillende
categorieën. Weergegeven in groepsgemiddelden.

De interventie: focus op naleving
Al onze deelnemers kregen dezelfde interventie, bestaande uit de volgende onderdelen:
• Dagelijkse oefeningen om kracht in de benen en de algemene conditie te verhogen. De
oefeningen werden digitaal aangeboden via WhatsApp of weekoverzichten in pdf.
• Doelstellingen voor de dagelijkse activiteiten.
• Tweewekelijkse webinars over het hoe en waarom van ons programma, inclusief FAQ's.
• Coaching door een van onze coaches, via WhatsApp en indien nodig via de telefoon.
Het dagelijkse oefenprogramma bestond uit basiskrachtoefeningen, rekoefeningen en doelen voor
sneller lopen en meer lopen. De intensiteit van elke oefening nam gestaag toe tijdens het programma,
maar werd tegelijkertijd automatisch aangepast op basis van de feedback die we kregen van de
deelnemers (te zwaar/te makkelijk, wel of niet pijnlijk). Iedere deelnemer begon met hetzelfde
trainingsprogramma, maar dat programma werd geleidelijk een programma op maat.
We hebben consequent gecontroleerd of de deelnemers zich hielden aan de opdrachten in het
programma. Zo niet, dan nam de coach contact op om het belang van de oefeningen, de test en de
vragenlijsten nog eens te benadrukken. De coach besprak dan ook de BP en het dagelijks aantal
stappen.

Veldtest StrokeCoach Programma

www.chipmunkhealth.com

pagina 7 van 12

Deze aanpak zorgde voor een zeer hoge compliance (>95%) van de deelnemers, zowel aan het
trainingsprogramma als bij het invullen van de vragenlijsten. Van een eerder CVA-project leerden we
al dat een oefenprogramma zonder monitoring en coaching resulteert in een lage compliance (<50%).

Wij, en onze partners, zijn ervan overtuigd dat een hoge compliance voorwaarde is om goede
resultaten te halen. Persoonlijke begeleiding en monitoring lijken daarbij sleutelfactoren te zijn.

Het resultaat: risicofactoren
Onze belangrijkste risicofactoren, bloeddruk en dagelijkse activiteit, zijn bij de deelnemers gedurende
het thuisrevalidatieprogramma aanzienlijk verbeterd. De bloeddrukcurve liet een interessant patroon
zien. Elke keer als een nieuwe groep deelnemers startte met het programma, zagen we pieken in de
dagelijkse BP-waarschuwingen. Door de feedback die we deze deelnemers gaven (zoals: neem
contact op met uw huisarts) en de oplopende intensiteit van ons trainingsprogramma, zien we een
afname in BP-waarschuwingen tijdens de eerste 4-6 weken van het programma (figuur 5).

Figuur 5: het aantal waarschuwingen (blauw) en de som van de scores (rood) per dag gedurende een typische periode tijdens
ons programma. BP-waarschuwingen kregen een nummer toegewezen dat varieert van 1-9, volgens de WHO-definitie van
verhoogde bloeddruk. Bijvoorbeeld, BP van >140 is alert 1, BP van >140 en >90 (respectievelijk systolisch en diastolisch), is
een alert 2. De grafiek toont de afname van het aantal waarschuwingen en de ernst van de waarschuwingen vanaf week 4 na
de start van het programma.

De combinatie van het dagelijks monitoren van de bloeddruk en een intensief trainingsprogramma
kan het aantal waarschuwingen voor verhoogde bloeddruk binnen een paar weken laten afnemen.
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De dagelijkse activiteit van de deelnemers steeg in de eerste weken met 15% voor de totale groep.
Maar als we kijken naar de verschillende MRS-groepen, blijkt dat deze toename vooral voorkomt bij
deelnemers met een hogere mate van beperking (figuur 6a). En we zien ook dat deelnemers die meer
individuele coaching krijgen (n=20 in onze studie), hun dagelijks aantal stappen met meer dan 35%
verhogen in de eerste 6 weken (figuur 6b).

Figuur 6a: dagelijkse activiteit, gemeten in totaal aantal stappen per dag, voor drie groepen: blauw = MRS1, oranje = MRS2,
grijs = MRS3.

Figuur 6b: gemiddeld groepsniveau van de dagelijkse activiteit van de groep deelnemers met intensieve persoonlijke coaching.

Personalisering van zowel het trainingsprogramma als de coaching is noodzakelijk voor het verhogen
van de dagelijkse activiteit.
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Het resultaat: kwaliteit van leven
Deze veldtest was gericht op het verhogen van het energieniveau van de deelnemers en het
verbeteren van het lopen en hun beenkracht. De vergelijking van kwaliteit van leven-metingen voor
en na het thuistrainingsprogramma laat de grootste toename zien op het gebied van
energie/vermoeidheidsschaal (deelnemers zijn minder vermoeid en hebben meer energie) met een
stijging van 37%, gevolgd door minder rolbeperkingen als gevolg van fysieke werking (+30%) en een
verbeterde fysieke functie (+29%) (figuur 7). We zagen ook een onverwacht grote toename in
emotioneel welzijn (+25%).

Figuur 7: verschil tussen de kwaliteit van leven (QoL) aan het begin (blauw) en het einde (rood) van ons programma. De grafiek
geeft de gemiddelde groepswaarden per categorie, op een schaal van 0 tot 100 weer.
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Andere resultaten
Onze gegevens laten ook krachttoenames zien in beide benen en armen, naast de gegevens waarin
deelnemers zelf moesten aangeven hoe het ging met hun loopvaardigheid (figuur 8).

Figuur 8: de grafiek toont de gemiddelde groepsuitkomsten van loopvermogen, gemeten voor (blauw), in het midden (rood) en
na (geel) ons programma. Alle MRS-groepen rapporteerden een gestage toename van de loopvaardigheid in de loop van het
programma. (Schaal van 0-10).

Fysieke krachttesten en vragenlijsten werden door bijna alle deelnemers uitgevoerd en ingevuld en
daarin zien we stabiele resultaten. De functietests (Timed Up and Go en 4 meter wandelen) leverden
geen betrouwbare resultaten op. De factor "tijd" kon niet betrouwbaar worden gemeten door de
meeste deelnemers (of hun verzorgers). Wij hebben deze resultaten niet meegenomen in onze
analyse.

Conclusie en vervolg
De resultaten van deze veldtest laten duidelijk zien dat een thuisrevalidatieprogramma voor mensen
die een beroerte hebben gehad, niet alleen haalbaar is, maar ook de levenskwaliteit van de patiënten
aanzienlijk verhoogt en het risico op een terugkerende beroerte verkleint. Het is de combinatie van
coaching, thuismonitoring en op maat gemaakte oefeningen die het meest bijdragen aan een
hoge mate van compliance en patiënttevredenheid.
Onze wetenschappelijke partner Prof. Leo Bonati van de Universiteit van Bazel en zijn team, gaan de
resultaten publiceren in wetenschappelijke tijdschriften die te maken hebben met (revalidatie van)
beroertes.
Het Deutsche Verband für Ergotherapie (DVE, Duitse Vereniging voor Ergotherapie) nodigde ons uit
om een uitgebreid artikel te publiceren in het Duitse tijdschrift ‘Ergotherapie und Rehabilitation’ over
de achtergrond van ons thuistrainingsprogramma.
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We gaan nu de volgende fase in en bieden de deelnemers het resterende deel van het eenjarige
programma aan. Na de eerste activeringsfase van drie maanden, start het tweede blok van 6
maanden, met nog meer specifieke oefeningen om het hele lichaam te trainen. Het
trainingsprogramma eindigt met een blok van 3 maanden waarin gewerkt wordt aan één specifiek
persoonlijk doel.
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