
E-health in 
verschillende 
snelheden

Digitale toepassingen worden in verschillende mate ingezet in de 
gezondheidszorg. De complexiteit van het zorgproces, de interactie 
tussen zorggebruiker en zorgverlener en de urgentie die wordt gevoeld, 
hebben invloed op het gebruik van digitale toepassingen. Visie, 
vertrouwen en goede digitale vaardigheden kunnen bijdragen aan 
versnelling in het gebruik van e-health.

 

eHealth-monitor in vogelvlucht

Het hoofdstuk In Vogelvlucht beschrijft kort de inhoud van de eHealth-monitor 2018 – eHealth in verschillende 
snelheden - die op 8 november door Nictiz en het Nivel is uitgegeven. De illustraties die in dit katern worden gebruikt, 
zijn afkomstig van de infographic die is gemaakt. Het volledige rapport en de infographic zijn te downloaden op: 
www.ehealth-monitor.nl E-health in verschillende snelheden 1



De eHealth-monitor  
2018 in vogelvlucht
Transformatie van de zorg

Het leveren van zorg in een digitaal tijdperk kent steeds meer 
mogelijkheden. In de zorg kunnen internet en technologie 
(e-health; zie box 1) zorgverleners helpen bij de verbetering van 
het zorgproces. Meer en meer toepassingen ondersteunen zorg-
gebruikersI op het gebied van preventie en een gezonde leefstijl. 
Ook biedt e-health steeds meer mogelijkheden voor het omgaan 
met chronische aandoeningen en de mogelijkheid om samen met 
de zorgverlener beslissingen te nemen over de zorg of de 
behandeling. 

Moderne technologie maakt zorg op afstand mogelijk en kan zelf-
management bevorderen1,2. Druk op de zorg (zie box 2) vraagt om 
een andere manier van werken waarbij het gebruik van e-health 
voor belangrijke oplossingen kan zorgen. Maar deze ontwikke-
lingen kennen ook uitdagingen. Zo zijn er soms zorgen dat de 
technologie de menselijke kant van de zorgverlening gaat 
vervangen3. Ook ontbreekt vaak overtuigend bewijs dat e-health 
toepassingen de gewenste effecten hebben op de gezondheid en 
de gezondheidszorg. Niet voor niets komt het voor dat sommige, 
nieuwe e-health toepassingen opkomen en na verloop van tijd 
ook weer verdwijnen. Het succesvol inzetten en gebruiken van 
e-health is dan ook niet vanzelfsprekend2,4,5. Zoals we in de 
voorgaande edities van de eHealth-monitor al zagen, is dit een 
veranderproces dat verder gaat dan enkel het implementeren van 
nieuwe technologieën2,6. We kunnen tegenwoordig wel stellen 
dat effectieve en doelmatige inzet van e-health een transformatie 
binnen de zorg vergt.

I Als we in dit rapport spreken over zorggebruikers, bedoelen we elke in Nederland wonende burger die toegang heeft tot de gezondheidszorg. Niet alle zorggebruikers zijn altijd patiënt.  

Als we in dit rapport de term patiënt gebruiken, bedoelen we mensen die onder behandeling zijn bij een zorgverlener. Als we in dit rapport spreken over mensen met een chronische 

aandoening bedoelen we mensen die zelf aangaven diabetes mellitus, COPD, astma of een cardiovasculaire aandoening te hebben.

Dit hoofdstuk beschouwt en beschrijft de belangrijkste resultaten 
en sluit af met aanbevelingen. Box 3 reflecteert op een aantal 
beleidsontwikkelingen in relatie tot de eHealth-monitor.

E-health: verschillende snelheden

Op basis van de resultaten uit de eHealth-monitor 2018 
concluderen we dat het transformatieproces, dat nauw verweven 
lijkt met de digitalisering van de zorg, verschillende snelheden 
kent. We zien de meeste beweging als we kijken naar toepas-
singen die worden ingezet voor en door zorgverleners, zoals het 
gebruik van elektronische patiëntendossiers en uitwisseling van 
medische gegevens tussen zorgverleners. Ook zien we beweging 
bij zorggebruikers zelf, als er geen directe relatie is met de zorg-
verlener. We zien minder beweging wanneer we kijken naar 
toepassingen waar zorgverlener en zorggebruiker beiden een rol 
hebben, de meerwaarde onduidelijk is, gevoel van urgentie mist 
of wanneer het bestaande proces complexer wordt of moet 
veranderen -  bijvoorbeeld omdat de toepassing een andere 
inrichting van het zorgproces vraagt.

Toenemend gebruik van toepassingen voor  
en door zorgverleners
E-health toepassingen die worden gebruikt binnen het profes-
sionele domein, zoals het elektronisch patiëntendossier, onder-
steunen in beginsel het bestaande zorgproces. Deze toepassingen 
worden vaak ook gebruikt in het declaratieproces met de  
zorgverzekeraars. Dit maakt dat het gebruik van deze e-health 

• E-health definiëren we in de eHealth-monitor als de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en 
de gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren.

• De eHealth-monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek, waarin Nictiz en het Nivel de beschikbaarheid en het gebruik van e-health 
in Nederland in kaart brengen. Daarbij wordt ook gekeken naar stimulansen, belemmeringen, effecten en ontwikkelingen in de tijd. 
De eHealth-monitor wil hiermee bijdragen aan een duurzame en doelgerichte inzet van e-health. 

• De resultaten van deze monitor zijn gebaseerd op vragenlijsten ingevuld door 774 leden van het Consumentenpanel 
Gezondheidszorg, 580 artsen en 660 verpleegkundigen.

Box 1  E-health en de eHealth-monitor
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Beleid, vaardigheden en vertrouwen:  
belangrijkste resultaten

Zie hoofdstuk 2 in het rapport voor 
toelichting en m

eer resultaten
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van de verpleegkundigen 
geeft aan dat patiënten 
betrokken worden bij de 
inzet van nieuwe e-health 
toepassingen
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toepassingen als nuttig, urgent of zelfs noodzakelijk wordt 
ervaren. Dit lijkt bij te dragen bij aan de mate waarin deze worden 
gebruikt. Elektronische patiëntendossiers zijn inmiddels 
gemeengoed in de meeste zorgsectoren. Artsen en verpleegkun-
digen in de huisartsen- en ziekenhuiszorg wisselen de elektroni-
sche patiëntgegevens ook steeds vaker op een 
gestandaardiseerde wijze uit. De urgentie is hier ook duidelijk 
omdat zorgverleners in het zorgproces behoefte hebben aan 
goede, betrouwbare, tijdige en efficiënte informatie. Dit draagt bij 
aan de patiëntveiligheid2.  
Een aandachtspunt is dat de uitwisseling van patiëntgegevens  
op lokaal niveau wel stijgt maar dat deze nog steeds laag is.  
Het is belangrijk dat deze uitwisseling verder toeneemt, omdat de 
zorg steeds meer dichtbij de patiënt wordt georganiseerd.

Goed gebruik toepassingen voor de zorggebruikers 
zelf, los van de zorgverlener
In veel gevallen geldt dat toepassingen die zorggebruikers kunnen 
gebruiken zonder tussenkomst van een zorgverlener, vaker 
worden gebruikt ten opzichte van voorgaande jaren. Dit geldt 
vooral voor toepassingen die makkelijk zijn in te passen in de 
dagelijkse activiteiten. Zo wordt internet regelmatig gebruikt om 
informatie op te zoeken over ziekte en behandeling of om na te 
gaan of men met een bepaald probleem naar de huisarts moet. 
Daarnaast geven steeds meer zorggebruikers aan dat ze digitaal 
hun lichamelijke activiteit bijhouden. Dat gaat tegenwoordig 
eenvoudig omdat veel smartphones deze functie bieden. Toepas-
singen waar zorggebruikers meer moeite voor moeten doen, 
worden minder gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn het zelf meten 
en bijhouden van gegevens over de gezondheid. Hierbij spelen 
ook andere factoren een rol, zoals de doelmatigheid van de 
toepassing. Het meten en bijhouden van gezondheidsgegevens 
kan inzicht geven in de gezondheid of specifiek de aandoening. 
Soms hebben zorggebruikers uitleg en begeleiding nodig om dit 
inzicht te krijgen. Hierbij kunnen ook de digitale gezondheidsvaar-

digheden van de gebruiker een rol spelen. Maar ook de behoefte 
om te begrijpen wat je overkomt als zorggebruiker en daar zelf 
wat aan te willen doen.

Trage beweging als zorgverleners en zorggebruikers 
samen aan zet zijn
Bij e-health toepassingen die vanuit het professionele domein 
worden ingezet en waarbij een (inter)actieve rol voor de zorg-
gebruiker is weggelegd, gaat de verandering trager. Zo zien we  
dat huisartsen en medisch specialisten vaker gemaksdiensten 
aanbieden, zoals het digitaal aanvragen van een herhaalrecept. 
Dit is ook relatief makkelijk aan te bieden omdat de leveranciers 
van de informatiesystemen dit veelal inbouwen. Bovendien heeft 
een aantal gemaksdiensten weinig impact op het huidige 
zorgproces of bieden de diensten directe meerwaarde voor zorg-
verleners, zoals een efficiënter proces. Maar wanneer we naar het 
gebruik door zorggebruikers kijken, zien we dit jaar alleen een 
kleine toename in gebruik van de diensten die door medisch 
specialisten worden aangeboden. Voor het grootste deel is dit te 
wijten aan onbekendheid met de mogelijkheden bij de zorg-
gebruikers. 

Nog een stapje verder gaat het monitoren op afstand van patiënt-
gebonden gegevens, zoals zelfmetingen,  door zorgverleners. 
Hierin wordt een nieuwe rol van zowel de zorggebruiker 
(proactieve zorgconsument) als van de zorgverlener (coach) 
verwacht en het is dan ook niet verrassend dat het gebruik 
hiervan nog laag is.

Toepassingen die een interactieve samenwerking van de zorgver-
lener en van de zorggebruiker vragen in het zorgproces lijken dus 
trager van de grond te komen. Ook al is de inzet van de 
toepassing gewenst door een van beide partijen. Zo zien we geen 
toename van de inzet van medicijndispensers en telemonitoring, 
ondanks dat veel zorgverleners dit wel wenselijk vinden. Wanneer 
de wenselijkheid of het gevoel van noodzaak voor een of beide 
partijen laag is en het een verandering van het zorgproces vraagt, 
zien we dat toepassingen nauwelijks van de grond komen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij beeldbellen in de ouderen- en huisart-
senzorg. 

Het bij elkaar brengen van twee werelden – die van de zorgge-
bruiker en die van de zorgverlener – vraagt tijd en verandering. 
Mogelijk zelfs een verstoring van de bestaande verhoudingen.  
Om dat voor elkaar te krijgen is een gevoel van urgentie nodig.  
Zo zien we dat de huidige problemen op de arbeidsmarkt (zie box 
2) een dergelijke noodzaak voor verandering in het zorgproces 
met zich meebrengen. In dit verband is het interessant om te 
constateren dat er sprake is van een toename op het gebied van 
toezichthoudende technieken. Wanneer de urgentie op meer 
gebieden wordt gevoeld, bijvoorbeeld op het gebied van informa-
tievoorziening voor de patiënt, dan kan dit een positief effect 
hebben op de beweging. In de veranderende zorgwereld is het 
van belang dat zowel de zorggebruikers als de zorgverleners 
worden gefaciliteerd om de kansen te kunnen benutten maar 
daarnaast ook om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

De kwaliteit en de bereikbaarheid van de gezondheidszorg in 
Nederland zijn goed. Toch zijn er meerdere ontwikkelingen 
die er voor zorgen dat de gezondheidszorg anders moet 
worden georganiseerd7. Door de toenemende vergrijzing 
stijgen de zorgvraag en de zorgkosten. Tegelijkertijd dreigt 
een tekort van 100 - tot 125 duizend medewerkers in de zorg 
in 20228. De totale zorgkosten, die momenteel al hoog zijn, 
zullen in de komende jaren verder groeien7,9. Er wordt beleid 
ingezet om deze vraagstukken het hoofd te kunnen bieden, 
bijvoorbeeld op het gebied van meer persoonsgerichte 
zorg10, uitkomstgerichte zorg11 en zelfmanagementonder-
steuning12. Ook de toepassing van e-health wordt gezien als 
een oplossing voor deze vraagstukken12.

Box 2  E-health en de zorg van  
de toekomst 

Zie hoofdstuk 2 in het rapport voor 
toelichting en m

eer resultaten
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Online inzage

Het doel van online inzage in medische gegevens is dat patiënten 
een beter overzicht hebben van de status van hun gezondheid, 
wat uiteindelijk moet leiden tot (meer) eigen regie op 
gezondheid. Door meer inzicht in de eigen gezondheidsgegevens 
kan ook meer verantwoordelijkheid worden genomen voor de 
eigen gezondheid16. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) 
gaat nog een stap verder en zou een hulpmiddel moeten zijn om 
grip te houden op de eigen gezondheidsdata. Online inzage en 
PGO’s zijn ontwikkelingen die om een nieuwe rol van zowel de 
zorggebruiker als de zorgverlener vragen. Verandering gaat dus 
tijd en investeringen kosten. Hoeveel tijd hangt af van verschil-
lende facetten, zoals de mate van wenselijkheid, verwachte 
effecten en daadwerkelijk gebruik. Wat betreft een PGO staan we 
nog aan de vooravond van een verandering. Het MedMij-pro-
grammaII loopt nog, er zijn nog niet veel PGO’s beschikbaar en de 
communicatie richting het grote publiek moet nog plaatsvinden. 
Hier liggen dan ook vooral kansen.

II MedMij, een collectief van partijen in de zorg, ontwikkelt voor PGO’s een afsprakenstelsel. In dit stelsel worden eisen gesteld aan PGO’s en aan de manier waarop informatie wordt uitgewis-

seld met de ICT-systemen van zorgaanbieders. Zie hoofdstuk 5 in de eHealth-monitor 2018 voor meer informatie.

III Het VIPP programma moet ervoor zorgen dat patiënten in 2020 digitaal toegang hebben tot de eigen gegevens bij het ziekenhuis.

IV Programma van brancheorganisaties InEen, LHV en NHG met als doel huisartsen(praktijken) en eerstelijnsorganisaties te ondersteunen en te ontzorgen bij het digitaal beschikbaar stellen van 

medische gegevens aan patiënten.

Discussies over online inzage worden al langer gevoerd. Zorgen, 
onbekendheid en gebrek aan vertrouwen zowel bij artsen als bij 
zorggebruikers maken dat het gebruik van online inzage maar 
langzaam groeit. Wel zien we dat het aanbod van patiëntportalen 
in ziekenhuizen sterk groeit17. Dit wordt aangemoedigd door de 
doelstellingen van VWS, de outcome-doelen van het Informatie-
beraad en het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling 
patiënt en professional (VIPPIII)13,14,18. In de huisartsenzorg zien we 
nauwelijks toename in het aanbod, maar dat volgt mogelijk naar 
aanleiding van het Ontsluiten Patiëntgegevens uit de Eerstelijns-
zorg in Nederland (OPEN) programmaIV. 

De eerste ervaringen met online inzage zijn voorzichtig positief19. 
Maar het vraagt meer vertrouwen, duidelijkheid over verant-
woordelijkheden en mogelijkheden, een andere rol van zorgverle-
ners en zorggebruikers en andere zorgprocessen om online inzage 
en PGO’s een waardevolle plek in de zorg te geven. Om dit te 
kunnen realiseren, is het belangrijk om de zorgen van alle partijen 
serieus te nemen20 en blijvend de dialoog met elkaar te voeren. 

In 2014 formuleerde Minister van VWS Edith Schippers drie 
doelstellingen die binnen vijf jaar moeten zijn gerealiseerd13. 
Deze doelstellingen hebben betrekking op online inzage in 
medische gegevens, het meten van gezondheidswaarden (in 
combinatie met monitoring op afstand), en beeldbellen en 
domotica.

De doelstellingen uit 2014 staan niet op zichzelf. Sindsdien 
hebben zich verschillende andere bewegingen voorgedaan. In 
2016 heeft het Informatieberaad, een bestuurlijke 
samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het 
ministerie van VWS, vier outcome-doelen vastgesteld14. Deze 
doelen zijn medicatieveiligheid, patiënt centraal, gestandaardi-
seerde informatie-uitwisseling en eenmalig vastleggen van 
gegevens. De outcome-doelen geven richting aan programma’s, 
projecten en activiteiten binnen de zorg. 

In 2018 kreeg e-health in meerdere Kamerbrieven de 
aandachtbijv12,15. Daarnaast verscheen het rapport ‘De juiste zorg 
op de juiste plek’ van de Taskforce – bestaande uit onafhan-
kelijke experts uit het zorgveld. De essentie van ‘De juiste zorg 
op de juiste plek’ is volgens de Taskforce: het voorkomen van 
(duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) 
en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health)7. 
De visie van de Taskforce en de bouwstenen die de Taskforce 

aanreikt, zijn expliciet meegenomen in de nieuwe Hoofdlijnen-
akkoorden van het ministerie van VWS met veldpartijen15. 

De eHealth-monitor versus dit beleid
Afgelopen jaren hebben Nictiz en Nivel de voortgang op het 
gebied van de drie doelstellingen van VWS gemonitord. In de 
eHealth-monitor van 2018 ligt de nadruk op verdieping: extra 
onderzoek vond plaats naar online inzage en naar de randvoor-
waarden die bijdragen aan succesvolle implementatie van 
e-health. Om die reden is dit jaar niet expliciet onderzocht in 
welke mate de eHealth-doelstellingen uit 2014 zijn behaald. Op 
basis van de onderzoeksresultaten van dit jaar kunnen we wel 
op hoofdlijnen iets zeggen over de voortgang van deze doelstel-
lingen. Zie hiervoor het hoofdstuk eHealth- 
doelstellingen ministerie van VWS in de eHealth-monitor 2018. 
We refereren daarnaast op verschillende plekken in dit rapport 
aan de outcome-doelen, aan kamerbrieven, het rapport van de 
Taskforce en de Hoofdlijnenakkoorden.

Box 3  Beleidsgerelateerde doelen en thema’s op het gebied van e-health
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Door online inzage in co-creatie op te pakken met zorgverleners, 
zorggebruikers, ICT-leveranciers en onderzoekers kunnen de 
diverse belangen, meningen en ervaringen centraal staan in de 
ontwikkeling van een voor alle partijen bruikbaar en aantrekkelijk 
patiëntportaal of PGO. Voorop staat het uiteindelijke doel: het 
voeren van eigen regie op gezondheid door de zorggebruiker.

Randvoorwaarden

Zoals gesteld hebben de verschillende snelheden van implemen-
tatie van e-health toepassingen te maken met het proces van 
transformatie: het gaat hier niet alleen om digitalisering van het 
zorgproces, maar ook – in meer of mindere mate - om de 
verandering van het zorgproces zelf. Dat vraagt om duidelijkheid 
over doel en doelgroep: waarom, wat en voor wie2. Daarnaast zijn 
er nog andere randvoorwaarden. Dit jaar onderzochten we er 
enkele: visie en doelstellingen (als onderdelen van beleid), 
digitale vaardigheden en vertrouwen. 

Uit ons onderzoek blijkt dat er niet altijd een visie bekend is onder 
zorgverleners, met name in de ziekenhuis- en ouderenzorg. In alle 
sectoren geeft een minderheid van de zorgverleners aan dat er 
concrete doelstellingen zijn geformuleerd over het gebruik en de 
inzet van e-health in de eigen organisatie. Dit is een punt van 
aandacht: gebrek aan kennis en aan informatie over de mogelijk-
heden en de doelen kan ertoe leiden dat het draagvlak voor de 
inzet van digitale zorgtoepassingen laag is en dat medewerkers 
zich onzeker voelen over de inzet van e-health. Om vergelijkbare 
redenen is het belangrijk om zorggebruikers vanaf het begin te 
betrekken en hun wensen en behoeften ten aanzien van het 
zorgproces als uitgangspunt te nemen. In een derde tot de helft 
van de onderzochte sectoren worden zorggebruikers betrokken 
bij de inzet van e-health. Betrokkenheid bij de inzet van e-health 
verhoogt de kans dat de toepassing of de dienst aansluit bij hun 
behoeften en het daardoor meer wordt gebruikt21. 

Als we kijken naar digitale (gezondheids)vaardigheden zien we dat 
zorggebruikers met een hoger opleidings niveau en hogere digitale 
gezondheidsvaardigheden de meeste e-health toepassingen eerder 
benutten dan zorggebruikers met een lager opleidings niveau of 
lagere vaardigheden. En dat terwijl deze laatste groep vaak een 
minder goede gezondheid heeft en juist baat kan hebben bij extra 
zorgtoepassingen22. Daar komt bij dat twee derde van de mensen 
met een chronische aandoening moeite heeft om de betrouwbaar-
heid van gezondheidsinformatie te bepalen. In lijn met het recente 
advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) lijkt het dan ook belangrijk om extra aandacht te hebben 
voor de groepen met de grootste gezondheidsachterstand en het 
gezondheidspotentieel centraal te stellen23. 

Zorgverleners voelen zich in het algemeen digitaal vaardig. Echter, 
voor hen is er nog een slag te slaan op het vlak van kennis over de 

V We hebben onderzoek gedaan onder verpleegkundigen, verzorgenden, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners (POH’s) van de huisarts. Voor de leesbaarheid noemen we hen 

allemaal verpleegkundigen. Met de term ‘verpleegkundigen in de ouderenzorg’ omvatten we de thuiszorg en verpleeghuiszorg.

beschikbare en de meest geschikte e-health toepassingen voor 
zorggebruikers. Uit de eHealth-monitor 2017 bleek dat verpleeg-
kundigen, met name in de ouderenzorg en in de huisartsenzorg, 
het als hun taak zien om zorggebruikers te informeren over en te 
begeleiden bij het gebruik van e-health2. Dat kan alleen als zij 
voldoende kennis hebben over de mogelijkheden en weten hoe 
en bij wie zij dit kunnen inzetten. Het is daarom belangrijk om 
verpleegkundigen, maar ook om andere zorgverleners, te 
informeren over de mogelijkheden en te ondersteunen bij het 
gebruik ervan. 

De laatste onderzochte randvoorwaarde is vertrouwen. Een 
meerderheid van de zorgverleners zegt vertrouwen te hebben in 
(nieuwe) technologie. In relatie tot online inzage zien we dat het 
vertrouwen - in veilig gebruik en in de vaardigheden en het begrip 
van zorggebruikers – nog vaak tekort schiet. Hiervoor conclu-
deerden we al dat de zorgen van alle partijen serieus moeten 
worden genomen en dat kennis over (nieuwe) technologie en de 
toepassing hiervan van belang is. Daar komt bij dat het van belang 
is te werken aan bewustwording en vertrouwen, onder meer door 
het opdoen van ervaring. Alleen dan kan het aanbieden van 
doelmatige e-health toepassingen vanzelfsprekend worden.

Kernresultaten 2018 

Randvoorwaarden e-health: beleid, vaardigheden 
en vertrouwen (hoofdstuk 2)
Zorgverleners in ziekenhuis- en ouderenzorg vaak niet 
op de hoogte van visie en doelstellingen organisatie
Bijna de helft van de verpleegkundigen in de ouderen- en zieken-
huiszorg en vier op de tien medisch specialisten weet niet of er 
een visie binnen hun zorgorganisatie is over het gebruik en de 
inzet van digitale zorgtoepassingen. Tussen de twee vijfde en drie 
vijfde van de zorgverleners in deze sectoren geeft aan niet te 
weten of er concrete doelstellingen zijn geformuleerd in de eigen 
organisatie over het gebruik en de inzet van e-health. In de huis-
artsenzorg zien we een ander beeld: hier is meer dan de helft van 
de huisartsen en verpleegkundigen in de huisartsenzorgV op de 
hoogte van de visie van de organisatie op e-health.

De meerderheid van de zorgverleners die wel op de hoogte is van 
de visie, geeft aan dat hun organisatie bereid is om tijd en geld te 
steken in nieuwe ontwikkelingen en dat ze openstaan voor 
nieuwe e-health toepassingen. In alle sectoren geeft een 
minderheid van de zorgverleners aan dat patiënten worden 
betrokken bij de inzet van nieuwe e-health toepassingen. 

Zorggebruikers en chronisch zieken kunnen digitale 
gezondheidsinformatie goed vinden, maar vinden 
betrouwbaarheid vaak moeilijk in te schatten  
De meerderheid van de zorggebruikers geeft aan dat zij goed uit 

Zie hoofdstuk 4 in het rapport voor 
toelichting en m

eer resultaten
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de voeten kunnen met het vinden van digitale gezondheidsinfor-
matie. Een kleine meerderheid van de zorggebruikers vindt het 
toepassen van de informatie vrij tot zeer makkelijk. Meer dan de 
helft van de zorggebruikers vindt het vrij tot zeer moeilijk om de 
betrouwbaarheid van de gevonden informatie te bepalen. 

Onder mensen met een chronische aandoening ligt dit nog hoger: 
ruim twee derde geeft aan moeite te hebben om de betrouw-
baarheid te bepalen. Ruim de helft van de chronisch zieken geeft 
aan het moeilijk te vinden om te bepalen of de door hen 
gevonden digitale gezondheidsinformatie op hen van toepassing 
is en of zij de informatie kunnen gebruiken in het dagelijkse leven. 

Zorgverleners voelen zich digitaal vaardig, technische 
mogelijkheden niet altijd bekend
De meeste zorgverleners voelen zich over het algemeen digitaal 
vaardig. De meerderheid van de artsen probeert systeem- of soft-
wareproblemen eerst zelf op te lossen en zegt het gebruik van 
nieuwe apps, programma’s of systemen snel onder de knie te 
hebben. De helft van de artsen heeft vertrouwen in (nieuwe) 
technologie. De meerderheid van de verpleegkundigen geeft aan 
snel te leren als het gaat om het gebruik van apps, programma’s 
of systemen die ze nog niet kennen en dat zij vertrouwen hebben 
in (nieuwe) technologie. Een derde van de huisartsen en de 
medisch specialisten en ongeveer de helft van de verpleeg-
kundigen denken de juiste technologie te kunnen vinden voor de 
zorgvraag van een patiënt. Van de verpleegkundigen weet meer 
dan de helft welke technologische mogelijkheden er binnen de 
organisatie zijn. 

Online inzage (hoofdstuk 3)
De helft van de zorggebruikers wil online inzage
Het is voor zorggebruikers steeds vaker mogelijk om hun 
medische gegevens online in te zien bij hun zorgverleners. 
Hoewel er nog vrijwel geen gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheid, hebben zorggebruikers en mensen met een 
chronische aandoening wel de behoefte om belangrijke medische 
gegevens digitaal te kunnen inzien. Veel zorggebruikers 
verwachten dat online inzage bijdraagt aan een beter overzicht 
van de zorg en betere informatie over de gezondheid en 
behandeling. Een op de acht zorggebruikers verwacht dat online 
inzage een groter gevoel van onrust geeft. Drie op de tien 
zorggebruikers is bezorgd dat online inzage hun privacy schaadt. 
Zorggebruikers die in het afgelopen jaar online inzage haddenVI, 
vonden dit vaak belangrijk en veel inzicht geven in de gezondheid. 

Meer zorgverleners positief over online inzage, onder 
artsen wel bezorgdheid over effecten 
Wanneer we kijken naar zorgverleners zien we dat medisch 
specialisten online inzage, waarbij zorggebruikers hun gegevens 
digitaal in kunnen zien, vaker gewenst vinden dan in 2017. Ook 
verpleegkundigen staan in het algemeen positief tegenover online 
inzage: het overgrote deel van de verpleegkundigen vindt patiënt-
portalen gewenst. Bij huisartsen schommelt het beeld over de 

VI n=15

jaren. Verpleegkundigen voelen zich van alle onderzochte zorgver-
leners het meest verantwoordelijk als het gaat om het begeleiden 
van de zorggebruiker in het gebruiken en begrijpen van online 
inzage. Ongeveer de helft van de verpleegkundigen heeft 
er vertrouwen in dat de organisatie zorgt voor voldoende hulp en 
ondersteuning aan zorggebruikers bij het gaan gebruiken van 
een patiëntportaal.

Zowel onder huisartsen als onder medisch specialisten bestaan 
zorgen over online inzage. Zo vrezen veel artsen onnodige zorgen 
bij de patiënt en discussie over de inhoud van het dossier. Ook 
lijkt er weinig vertrouwen te zijn onder artsen in de positieve 
effecten van online inzage en in de capaciteiten van de patiënt op 
het gebied van interpretatie en privacy. Sommige artsen zijn 
bezorgd dat patiënten informatie zullen delen met personen die 
daar misbruik van kunnen maken. Een groot deel van de artsen 
heeft er matig vertrouwen in dat de veiligheid van medische 
gegevens is gewaarborgd bij het geven van online inzage. 

Zorgverleners zien patiënt als verantwoordelijke voor 
het gaan en blijven gebruiken van online inzage 
Zowel medisch specialisten als huisartsen wijzen patiënten aan als 
verantwoordelijk voor het gaan gebruiken en het blijven 
gebruiken van online inzage. Ook de meerderheid van de 
verpleegkundigen vindt dit. Ruim de helft van de mensen met een 
chronische aandoening voelt zichzelf verantwoordelijk voor het 
gaan en het blijven gebruiken van online inzage. Een deel van de 
chronisch zieken vindt dat ook de arts, de ondersteuner(s) van de 
arts en soms ook zorgverzekeraars of de overheid hier (mede)
verantwoordelijk voor zijn.

Gemak en service (hoofdstuk 4)
Online contactmogelijkheden nemen toe maar blijven 
relatief onbekend
Dit jaar zien we dat het aanbod van online contactmogelijkheden 
met name bij de huisartsen sterk stijgt. De groep zorggebruikers 
en mensen met een chronische aandoening die op de hoogte is 
van de mogelijkheden van online contact met hun artsen neemt 
toe. Hoewel het gebruik niet toeneemt, zien we dat een grote 
groep gebruikers wel geïnteresseerd is in de mogelijkheden voor 
online contact. Toch blijft het percentage dat niet weet dat online 
contact mogelijk is, relatief hoog. Dat geldt ook voor de mensen 
met een chronische aandoening. Van hen weet de helft tot 
driekwart niet of online contact mogelijk is. Terwijl deze groep in 
het algemeen medicatie gebruikt en met enige regelmaat een 
zorgverlener bezoekt. 

Zelfmanagement en persoonlijke 
gezondheidsomgevingen (hoofdstuk 5)
Een derde van de chronisch zieken heeft interesse in 
persoonlijke gezondheidsomgevingen
Het aantal zorggebruikers dat aangeeft dat ze digitaal lichamelijke 
activiteit bijhouden, is de afgelopen jaren toegenomen. Een op de 
tien mensen met een chronische aandoening zegt in 2018 zelf 
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Begeleiding en ondersteuning op afstand:  
belangrijkste resultaten

Zie hoofdstuk 6 in het rapport voor 
toelichting en m
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digitaal gegevens over hun gezondheid bij te houden. Ruim een 
derde zou geen gebruik willen maken van dergelijke toepassingen. 

Driekwart van de mensen met een chronische aandoening had 
niet eerder van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) 
gehoord. Op basis van de uitleg over PGO’s in de vragenlijst, geeft 
iets meer dan een derde aan het wel te willen gebruiken. 

Bijna de helft van de huisartsen en vier op de tien medisch speci-
alisten geeft aan van een PGO te hebben gehoord en ongeveer te 
weten wat dit is. Een veel kleiner deel weet precies wat het is. 
Verpleegkundigen hebben minder vaak van een PGO gehoord dan 
artsen. 

Begeleiding en ondersteuning op afstand 
(hoofdstuk 6)
Mogelijkheden voor zorg op afstand nemen toe 
Wanneer we kijken naar de verpleegkundige zorg zien we op het 
gebied van digitale begeleiding en digitale ondersteuning vooral 
beweging in de ouderenzorg. Zo geven steeds meer verpleegkun-
digen in deze sector op diverse terreinen aan dat zij zelf of hun 
collega’s werken met digitale toepassingen. Wat vooral opvalt is 
dat de inzet van toezichthoudende technieken sinds 2016 een 
vlucht heeft genomen. Ook op andere terreinen, zoals medicatie-
controle of robotica, zijn het vooral de verpleegkundigen in de 
ouderenzorg die aangeven dat zij vaker werken met digitale 
ondersteuning vergeleken met eerdere jaren.

Elektronische communicatie tussen zorgverleners 
(hoofdstuk 7)
Digitale gegevensuitwisseling neemt toe op lokaal 
niveau
Bij artsen en verpleegkundigen in de huisartsen- en ziekenhuis-
zorg zien we een stijging in het elektronisch uitwisselen van pati-
entgegevens op gestandaardiseerde wijze. In de ouderenzorg zien 
we geen verandering in het gebruik van gestandaardiseerde elek-
tronische gegevensuitwisseling. Sinds een aantal jaren zien we de 
mogelijkheid voor digitale gegevensuitwisseling op lokaal niveau 
toenemen, maar dit blijft nog aan de lage kant. 

Aanbevelingen voor beleidsmakers 
en belangengroepen 
Transformatie is een proces dat niet vastomlijnd en lineair is. 
Verandering wordt gevoed door reflectie, delen en leren.  
De aanbevelingen die wij doen aan beleidsmakers, (vertegen-
woordigers van) bestuurders, (vertegenwoordigers van)  
zorgverleners, patiëntenorganisaties en marktpartijen op basis 
van de huidige stand van zaken en de bevindingen die 
voortkomen uit dit onderzoek, zijn derhalve ook niet rechtlijnig  
en ook niet uitsluitend. De volgende aanbevelingen worden bij 
voorkeur in samenhang opgepakt. 

VII De Chief Medical Information Officer (CMIO) en Chief Nursing Information Officer (CNIO) fungeren als schakel tussen ICT, medische staf en de Raad van Bestuur (RvB) van een ziekenhuis.

1.  Zet e-health in vanuit een heldere visie en 
beleid en zorg dat deze bekend zijn

Wie: Bestuur en directie zorgorganisaties, overkoepelende organi-
saties voor zorgverleners (zoals Verpleegkundige en/of 
Verzorgende Adviesraad (VAR), CMIO’s en CNIO’sVII) en zorgge-
bruikers (zoals cliëntraden).
Wat: Ontwikkel een toekomstvisie op e-health, in samenspraak 
met stakeholders. Deze visie vormt het begin van een leercyclus. 
Om vervolgens met structurele aandacht te werken aan 
verbetering van kwaliteit kunnen wetenschappelijke modellen, 
zoals de kwaliteitscirkel van Deming24, dienen als hulpmiddel. 
Deze cirkel beschrijft vier activiteiten (plan-do -study-act) die op 
alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. Daarnaast is 
het van belang om stakeholders, dus ook zorggebruikers, te 
betrekken bij het formuleren van visie en doelstellingen en te 
informeren over de visie, doelstellingen en de voortgang en het 
behalen van doelen. Voor de VAR en CNIO ligt een belangrijke 
taak bij het verwoorden van de belangen van de verpleegkun-
digen - zodat zij hun invloed op het beleid kunnen vergroten. 
Hetzelfde geldt voor de CMIO wat betreft de vertegenwoordiging 
van medisch specialisten. Omdat de gezondheidszorg vaak over 
de grenzen van een zorgorganisatie heen reikt, helpt het als bij 
discussies rondom toekomstvisie en doelstellingen ook over de 
eigen grenzen heen gedacht wordt en met samenwerkings-
partners gesproken wordt. 
Waarom: Uit ons onderzoek blijkt dat visie en doelstellingen niet 
altijd bekend zijn, vooral als we kijken naar de ouderen- en zieken-
huiszorg. Zorginnovatie vraagt om een verandering van houding 
van alle stakeholders. Een heldere langetermijnvisie, vertaald in een 
bij de zorgorganisatie of praktijk passend beleid en doelstellingen, 
vormt de basis voor een gefundeerde en doelgerichte inzet van 
e-health. Dit beleid en de bekendheid hiervan is van belang voor 
zekerheid, draagvlak en vertrouwen onder stakeholders. 

2.   Faciliteer zorgverleners in aanbod en gebruik 
e-health 

Wie: Overheid, belangenorganisaties zorgverleners (KNMG, LHV, 
NHG, V&VN, Actiz), bestuur/ management zorgorganisaties, 
verpleegkundigen en onderwijsinstellingen.
Wat: Werk aan bewustwording en het delen van ervaringen 
onder zorgverleners rondom online inzage en PGO’s. 
Waarom: Onduidelijkheid over verplichtingen en verantwoorde-
lijkheden kan leiden tot een afwachtende of zelfs afwijzende 
houding wat betreft de inzet en het gebruik van online inzage en 
PGO’s. Gerichte informatie over rechten, plichten en meerwaarde 
draagt bij aan zekerheid en draagvlak en kan een proactieve 
houding bevorderen. 
Daarnaast moeten zorgen en kritiek van alle partijen bespreek-
baar zijn. Twijfels en problemen zijn reëel en verdienen aandacht. 
Tot slot is het goed om ervaring te delen binnen en buiten de 
zorgmuren. De ervaring met online inzage is nog beperkt en het 
gebruik is nog laag. Het delen van positieve én negatieve 
ervaringen over online inzage levert inzicht en kennis op die nodig 
zijn voor verdere doorontwikkeling en opschaling.

Zie hoofdstuk 6 in het rapport voor 
toelichting en m

eer resultaten
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Wie: Overheid, belangenorganisaties zorgverleners (KNMG, LHV, 
NHG, V&VN, Actiz), bestuur/ management verpleegkundigen en 
onderwijsinstellingen.
Wat: Faciliteer zorgverleners in kennis over de beschikbaarheid 
en de toepasbaarheid van e-health toepassingen. Bijvoorbeeld 
geïnspireerd door het National eHealth Living Lab (NeLL)25,  
de GGD appstore26, de Thuisleefgids27, het DigitaleZorgKompas28,  
de Digitale Zorggids29, ‘E-health zorg van nu’30, de Hulpmiddelen-
wijzer31, de Inspiratiebox Technologie in de langdurende zorg32  

of de Health Tools van de Britse NHS33.
Waarom: Een zorgverlener moet weten welke e-health 
toepassingen in de organisatie of op de markt zijn en voor welke 
zorgvragen deze kunnen worden ingezet om op het juiste 
moment het juiste aanbod aan een zorggebruiker te kunnen 
doen. We zien in de huidige monitor dat een groot deel van de 
zorgverleners onvoldoende kennis hierover heeft.

Wie: Bestuur/ management verpleegkundigen.
Wat: Faciliteer verpleegkundigen in een begeleidende rol voor 
zorggebruikers wat betreft de juiste keuze voor en gebruik van 
e-health.
Waarom: Wil de zorggebruiker de verwachtingen voor wat betreft 
zelfmanagement en zelfredzaamheid kunnen waarmaken, dan is 
het van belang dat hij hierin wordt ondersteund. Verpleegkun-
digen voelen zich hier het meest verantwoordelijk voor: we zagen 
al dat verpleegkundigen een belangrijke taak voor zichzelf 
weggelegd zien als het gaat om het informeren over en het 
begeleiden van zorggebruikers bij het gebruik van e-health.  
Zij moeten die verantwoordelijkheid echter wel toebedeeld 
krijgen en de ruimte en de tijd krijgen om deze rol te kunnen 
invullen.

3.  Faciliteer zorggebruikers in goed gebruik van 
e-health

Wie: Overheid, zorgverleners en belangenorganisaties voor zorg-
consumenten en patiënten (Pharos, Patiëntenfederatie 
Nederland). 
Wat: Zorg voor bewustwording onder en ondersteuning van zorg-
gebruikers voor het goed gebruiken van online inzage en PGO’s.
Waarom: Er is veel onbekendheid onder zorggebruikers over hun 
wettelijke rechten wat betreft (online) inzage in hun patiënten-
dossier, hun mogelijkheden betreffende zelfregie en zelfmanage-
ment en de meerwaarde van e-health toepassingen zoals online 
inzage - en op termijn ook een PGO. Ook met betrekking tot het 
veilig omgaan met medische gegevens ligt een belangrijke taak 
voor overheid, belangengroepen en zorgverleners om zorggebrui-
kers bewust te maken van de risico’s van het delen van het 
dossier met derden. Bij het leren, gaan en blijven gebruiken van 
online inzage hebben veel zorggebruikers nog hulp en ondersteu-
ning nodig. Zoals in aanbeveling 2 staat, kunnen verpleegkun-
digen hierin een belangrijke rol spelen. 
Wie: Zorgverleners, in overleg met ICT-leveranciers. 
Wat: Voorzie zorggebruikers van begrijpelijke informatie in het 
medisch dossier.
Waarom: Willen we toe naar een situatie waar online inzage 
bijdraagt aan de zelfredzaamheid van de zorggebruiker dan is het 

van belang dat zorggebruikers voldoende betrouwbare en  
begrijpelijke informatie en tools tot hun beschikking krijgen.  
De resultaten uit de monitor laten zien dat gebruikers de 
betrouwbaarheid van informatie, gevonden via internet, vaak 
lastig te beoordelen vinden. Zorgverleners kunnen hierin 
bijdragen door de door hen goedgekeurde informatie toegankelijk 
te presenteren en meer informatiebronnen beschikbaar te maken 
vanuit het dossier. Bijvoorbeeld door te linken naar patiëntge-
richte informatie zoals: Thuisarts.nl, de Kijksluiter of Kijkwijzer.
Wie: Overheid, belangenorganisaties voor zorgconsumenten en 
patiënten (bv. Pharos, Patiëntenfederatie Nederland).
Wat: Werk aan digitale gezondheidsvaardigheden. Waarom: 
Mensen met lagere digitale gezondheidsvaardigheden zullen 
meer moeite hebben om e-health te gebruiken en zullen minder 
geneigd zijn om de e-health toepassingen te gaan gebruiken.  
Om die reden is het van belang mensen met lage digitale 
vaardigheden en hun mantelzorgers bijvoorbeeld de mogelijkheid 
te bieden om hulp in te roepen of hulp aan huis te krijgen.  
Ook kunnen op lokaal niveau cursussen, bijvoorbeeld gericht op 
het gebruik van online inzage of een PGO, worden georganiseerd 
voor deze groep. In lijn met het recente advies van de WRR is het 
belangrijk om – binnen de groep mensen met lage digitale 
gezondheidsvaardigheden – extra aandacht te hebben voor 
degenen met de grootste gezondheidsachterstand en het 
gezondheidspotentieel centraal te stellen. 

4. Stel een onderzoeksagenda op
Wie: Onderzoeksorganisaties en -faculteiten, in samenspraak  
met ZonMw en overheid.
Wat: Stel een onderzoeksagenda op met een overzicht van de 
kennis die nodig is en onderwerpen die onderzocht moeten 
worden.
Waarom: Uit de eHealth-monitor van dit jaar en voorgaande 
jaren blijkt dat er nog veel onduidelijk is op het gebied van zinvol 
gebruik van e-health. Hierdoor kunnen discussies rondom het 
gebruik en de financiering van e-health toepassingen niet altijd 
goed worden gevoerd. Meer inzicht in bijvoorbeeld de effectivi-
teit van een toepassing, succesvolle implementatietrajecten of 
hoe zorggebruikers met informatie omgaan, is nodig om de 
beweging naar de juiste zorg op de juiste plek verder te brengen.  
Een onderzoeksagenda helpt bij het adresseren en het prioriteren 
van de relevante thema’s.
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