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ALS Thuismeten & Coachen:
De laatste ontwikkelingen van 
eHealth in de ALS zorg
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ALS Thuismeten & Coachen is een eHealth zorgconcept voor
mensen met ALS, PSMA en PLS dat sinds 2017 aangeboden wordt
in het UMCU en sinds 2021 ook in 6 andere centra met erkende
ALS Behandelteams is ingevoerd.
Met dit zorgconcept kunnen mensen met de ALS app thuis
metingen uitvoeren en met de zorgcoach chatten. Daarnaast
ontvangen patiënten maandelijks persoonlijke feedback van de
zorgcoach.

Ervaringen:
> Gebruiksvriendelijk, niet belastend en niet tijdrovend.

> Meer regie over de zorg en beter beslissingen maken.

> Flexibele planning van polibezoeken.

> Zowel patiënten als zorgverleners zouden het aanbevelen.
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De ALS appIn 2020 en 2021 is ALS Thuismeten & Coachen ingevoerd bij 10
revalidatie-instellingen met een (of meer) erkende ALS
Behandelteams. Teams zijn door het ALS centrum begeleid in het
omzetten van traditionele fysieke zorg in het ziekenhuis/centrum
naar blended care op basis van thuismonitoring met de ALS app.
De zorginstellingen die hieraan hebben meegedaan zijn:

Amsterdam UMC, Erasmus MC/Rijndam Revalidatie, Libra 
Revalidatie, Radboudumc, Roessingh Revalidatie, Revant
Revalidatie, Basalt Leiden, Basalt Den Haag, NWZ Alkmaar/Den 
Helder en Vogellanden Zwolle.

De volgende centra hebben ALS Thuismeten & Coachen succesvol 
ingevoerd en bieden ALS Thuismeten & Coachen aan met de ALS 
app: 

Libra Revalidatie, Revant Revalidatie, Basalt Leiden, Basalt Den 
Haag, NWZ Alkmaar/Den Helder en Vogellanden Zwolle.

Landelijke implementatie

Ontwikkelingen

ALS Thuismeten en Coachen

Onderzoek 1: Thuis zelfstandig de ademhaling meten met 
behulp van een portable longfunctie apparaatje en een app.

Onderzoek 2: Verdere landelijke invoering van ALS Thuismeten 
& Coachen in het ALS Zorgnetwerk 

> In dit onderzoek wordt nagegaan hoe we het
monitoren van de ademhalingsfunctie binnen ALS
Thuismeten & Coachen kunnen optimaliseren.
> Allereest wordt in samenwerking met 5 ALS-
behandelteams een werk- en behandelprotocol 
opgesteld om de ademhalingsfunctie via 
thuismetingen en het uitvragen van klachten te 
controleren.
> Daarna wordt dit protocol in elk deelnemend
ALS-team geëvalueerd bij 10 mensen met ALS.

> In dit onderzoek zal ALS Thuismeten & 
Coachen worden ingevoerd in 8 extra 
revalidatie-instellingen met een erkend ALS 
Behandelteam. We gaan na wat het effect 
van de nieuwe zorg is op de kwaliteit en 
veiligheid van zorg en de zorgkosten.
> Hiervoor zullen 200 patiënten uitgenodigd 
worden om op verschillende momenten 
vragenlijsten in te vullen over de kwaliteit van 
zorg en hun kwaliteit van leven.
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