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Hedendaagse technologie kan uitkomst bieden bij het ont-
lasten van de chronische zorg voor patiënten met hart- en 
vaatziekten. In het project The Box worden live consulten 
vervangen door digitale monitoring en videoconsulten.

E-health en thuismonitoring zijn veelbelovende interventies 
die het mogelijk maken om het groeiende aantal mensen met 
een verhoogd vasculair risico goed te kunnen blijven behan-
delen. Eerder onderzoek toont aan dat thuismetingen en mo-
nitoren van de bloeddruk leidt tot nauwkeuriger meten en een 
lagere bloeddruk bij patiënten met een moeilijk te reguleren 
bloeddruk.1,2

Voor recent onderzoek in het LUMC naar de follow-up van 
patiënten na een acuut myocardinfarct kregen de patiënten 
een doos (The Box) met een bloeddrukmeter, weegschaal, 
ecg-monitor en activiteitenmeter mee voor thuismonitoring. 
De verpleegkundig specialist zag de patiënten in het jaar na 
ontslag 4 keer terug, waarvan 2 keer via een digitaal consult 
met webcam. Het bleek dat de patiënten die met The Box 
thuismetingen deden en bij wie live consulten werden vervan-
gen door digitale (video)consulten een even goede bloeddruk-
regulatie hadden en net zo tevreden waren als patiënten die de 
reguliere zorg kregen.3

Met dit onderzoek willen wij het potentieel van The Box in 
de eerste lijn onderzoeken bij patiënten met een verhoogd 
vasculair risico. Daarmee willen we patiënten stimuleren om 
de regie over hun gezondheid in eigen hand te nemen en het 
besef van het belang van een gezonde leefstijl vergroten. Het 
onderzoek zal eind 2020 onder de naam ‘Stevit’ van start gaan 
in de Leidse wijk Stevenshof, als onderdeel van Stevenshof 
Vitaal, een samenwerkingsverband dat de gezondheid in deze 
wijk moet bevorderen.4 Gedurende een periode van 3 jaar 
zullen 300 patiënten The Box krijgen. Aansluitend verwachten 
we de eerste resultaten. ■
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mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

dit is een bijdrage in de rubriek lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, 
geschreven door een promovendus.
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