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VoorwoorD
In 2012 waren er zo’n 2,4 miljard internetgebruikers wereldwijd en 
15,5 miljoen internetgebruikers in Nederland. Je kunt tegenwoordig 
dan ook vrijwel alles online regelen: boodschappen bestellen, 
informatie zoeken, vakanties boeken, winkelen, bankzaken regelen, 
kaarten versturen, onderling communiceren en afspraken maken. 
Iedereen grijpt naar de smartphone, tablet of computer. ICT is erg 
vanzelfsprekend geworden en is een onlosmakelijk deel van onze 
maatschappij. Ook in de gezondheidszorg kan ICT een essentiële 
rol spelen. 

Er zijn tal aan e-health projecten en toepassingen. Toch is dit 
onder het gros van onze bevolking nog niet bekend en moet er 
nog steeds vaak worden uitgelegd wat e-health is.

Naast dat e-health de zorggebruiker meer eigen regie geeft, 
maakt het de zorg ook beter toegankelijk en betaalbaar. Cruciaal 
voor het slagen hiervan is het betrekken van de zorgverleners maar 
vooral ook van de gebruikers die er mee moeten werken en de 
zorg ontvangen. Zij moeten aan het roer staan van de verandering. 
Daarom hebben wij deze uitgave van de BelangStelling ontwikkeld. 
Niet omdat wij vinden dat digitale communicatie de enige manier 
van communicatie moet zijn, maar wij hopen u hiermee te 
informeren en een kijkje te geven in de wereld van e-health. De 
eerste stap is namelijk zorgen dat men weet dat het bestaat en 
wat het inhoudt. Zodat u mee kunt denken in de ontwikkeling 
van e-health toepassingen die echt wat toevoegen aan uw leven 
en zorg.

Want oplossingen moeten niet voor u bedacht worden, maar met u.

Margreet de Graaf
Directeur / bestuurder Zorgbelang Fryslân
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rEACTIE
Wilt u reageren op één van de artikelen of heeft u zelf een 
bericht voor de BelangStelling? Stuur dan een mail naar 
info@zorgbelang-fryslan.nl. 

Contactgegevens
Zorgbelang Fryslân
Postbus 186
8900 AD  Leeuwarden

058-2159222
www.zorgbelang-fryslan.nl



EEN INTroDUCTIE
IN EEN wErELD DIE E-hEALTh hEET
De zorgvraag stijgt, de zorgkosten nemen toe, patiënten hebben meer verwachtingen van de zorg en worden 
mondiger, de bevolkingssamenstelling verandert en daar tegenover staat dat het aantal zorgprofessionals 
op de arbeidsmarkt schaarser wordt. Een heel lijstje dilemma’s die al een tijdje spelen in en rondom de 
zorgwereld. Maar betekent dit dat de zorg minder goed wordt? Nee. Als het aan velen ligt niet, want niet 
alleen de zorgvraag en kosten stijgen, ook de beschikbaarheid van technologie stijgt. Daardoor is e-health 
een veelbelovende ontwikkeling.
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wat is e-health?
E-health. Een begrip dat je de laatste tijd om je oren 
vliegt. Maar wat is het nou eigenlijk, e-health? Health 
kunnen we nog wel vertalen naar gezondheid. Maar 
de ‘e’, waar staat die voor?
De term e-health is gerelateerd aan Electronic Health, 
dus elektronische gezondheid: gezondheidszorg 
die gebruik maakt van moderne middelen zoals 
het internet, de (mobiele) telefoon, een monitor en 
social media ter ondersteuning of verbetering van de 
gezondheidszorg.

De definitie van e-health die Thesaurus Zorg en 
Welzijn1 geeft is als volgt: 
‘’alle (toepassingen van) informatie- en communicatie-
technologie (ICT) om gezondheid en gezondheidszorg te 
ondersteunen of te verbeteren’’.

Het komt er dus op neer dat er zorg wordt verleend 
waarbij de zorgverlener niet altijd fysiek aanwezig is, 
maar er sprake is van zorgverlening die met behulp 
van ICT plaatsvindt. E-health-toepassingen zijn vaak 
middelen om zorg op een andere manier in te richten 
of te verlenen dan voorheen.

Soorten e-health-toepassingen
Nu we weten wat het begrip betekent, willen we ook 
weten wat de stand van zaken is. Wat is en gebeurt 
er rondom e-health? Onder de brede definitie van 
e-health vallen alle toepassingen die in enige mate 
gebruik maken van ICT in de zorg. U kunt zich dan 
misschien ook wel voorstellen dat wanneer je dit 
gaat uitzoeken, een wirwar van termen op je afkomt. 

Zelfmanagement.com geeft terecht aan dat e-health 
een containerbegrip is. De begrippen e-health, 
e-mental health, m-health, Zorg 2.0, zorg online en 
domotica zijn aan elkaar verwante benamingen. Onder 
deze begrippen vallen weer verschillende soorten 
toepassing. Termen die je hierbij vaak tegenkomt zijn 
bijvoorbeeld telemonitoring, teleconsultatie/e-consult, 
telebehandeling en telemedicine. 

Om het wat begrijpelijker te maken een paar prakti-
sche voorbeelden van e-health-toepassingen:

• informatievoorziening over ziekten op internet, het 
zoeken en delen van informatie op internet over 
een symptoom, ziekte of aandoening;

• diagnosestelling en zorgverlening op afstand;
• online gegevens beheren, bijhouden en uitwisse-

len. Bijvoorbeeld meetgegevens of bloedwaarden;
• online communicatie: internetcontact met lotgeno-

ten (patient to patient), chatten met professionals 
(doctor to patient) maar zorgverleners onderling 
hebben ook contact met elkaar via internet (doctor 
to doctor) 2. Hierbij kunnen ook social media als 
Twitter en Facebook onder vallen. Steeds meer 
ziekenhuizen, zorgverleners en zorgorganisaties 
maken gebruik van deze media;

• het aanmelden bij bijvoorbeeld een ziekenhuis via 
de website of online een afspraak maken;

• online een herhalingsrecept aanvragen.

Zo kan het internet dus gebruikt worden voor beheer 
en uitwisseling, als informatiebron voor zowel patiën-
ten als professionals en voor communicatie.

Dit alles is een kleine greep uit alle toepassingen van 
e-health, maar hopelijk heeft u zo een beeld bij het 
begrip e-health.

ook Zorgbelang Fryslân maakt gebruik 
van ICT voor haar werk, bijvoorbeeld

• Wegwijzer; 
 www.zorgbelang-fryslan.nl/wegwijzer 

• Twitter; 
 mobile.twitter.com/zorgbelangfrl 

• Facebook.
 www.facebook.com/zorgbelangfrl

1  Een overzicht van termen op het gebied van zorg en welzijn 
met omschrijving en weergave van onderlinge relaties.

2  NPCF Visiedocument zelfmanagement 2.0, 2009
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M-health
Naast e-health bestaat er ook m-health, mobiele 
gezondheidszorg. Dit houdt levering van medische 
diensten via mobiele (communicatie)apparaten in. 
Denk hierbij aan mobiele telefoons en tablets en 
dergelijke. 

In de privésituatie is het gebruik van mobiel (inter-
net)gebruik de afgelopen jaren flink toegenomen. 
Velen maken gebruik van smartphones, tablets en 
apps3 en dit komt nu ook steeds vaker voor in de 
gezondheidszorg.

Er zijn dan ook al veel apps (voor zowel zorgverlener 
als zorggebruiker) op de markt en dit zullen er alleen 
maar meer worden. Het onderzoeks- en adviesbu-
reau Gartner voorspelt dat er tegen 2014 elk jaar 
meer dan 70 miljard apps worden gedownload. 
Belangrijk is dat er goed wordt gekeken naar de 
waarde, maar ook de risico’s hiervan.

Omdat er zo veel apps zijn is er een zoekmachine 
ontwikkeld voor m-health-toepassingen: 
www.digitalezorggids.nl 4   

De kansen die e-health biedt / wat het 
bijdraagt aan de zorg
E-health wordt dus gezien als een veelbelovende 
ontwikkeling. Hieronder wordt beschreven waarom 
(kansen), maar worden ook de aandachtspunten 
weergegeven.

Kansen:
• betere informatievoorziening

o verbetering van de kwaliteit van zorg omdat 
patiëntgegevens snel en efficiënt uitgewisseld 
kunnen worden tussen zorgverleners (en ge-
bruikers) en zo noodzakelijke gegevens op het 
juiste moment bij de juiste persoon zijn;

o educatie mogelijkheden. Men kan thuis leren 
(e-learning);

• doelmatiger en efficiëntere zorg;
o het biedt uitkomsten voor de toenemende 

zorgvraag en de schaarste aan zorgprofessionals;
o het geeft professionals extra oren, ogen en 

handen;
o professionals kunnen doelmatiger worden 

ingezet en de administratieve belasting kan 
verminderd worden door bijvoorbeeld patiënten 
een deel van de taken over te laten nemen 
(bijvoorbeeld vastleggen van meetgegevens). 

Dit gebeurt bijvoorbeeld op grote schaal door 
banken met internetbankieren;

• de zorg heeft geen ‘muren’ meer. Het helpt fysieke 
afstanden te overbruggen;

• het komt patiëntverwachtingen, de veranderende 
bevolkingssamenstelling en de beschikbaarheid 
van technologie tegemoet;

• focus op de patiënt
o zorggebruikers hebben betere toegang tot hun 

eigen gegevens, en kunnen zelf hun zorgproces 
managen.

Zie verder pagina 7, hier wordt dieper ingegaan op 
e-health en de ‘rol’ van de patiënt.

Aandachtspunten:
• ethische vraagstukken ten aanzien van de patiënt-

arts relatie (hierbij gaat het bijvoorbeeld om de 
privacy en de verantwoordelijkheden van de arts 
ten opzichte van de geïnformeerde patiënt);

• (cultuur)verschillen binnen de belanghebbenden 
(bijvoorbeeld: gebruik maken van e-health vergt 
bepaalde vaardigheden en middelen waarover niet 
alle patiënten (kunnen) beschikken. Dit betekent 
dus ongelijke kansen);

• wet- en regelgeving (dit is cruciaal maar alles 
behalve eenvoudig);

• financiering;

• gebrek aan effectiviteitsstudies (weinig bewijs die 
de effecten van e-health aantonen);

• professionele attitudes (de houding tegenover 
e-health);

• bezorgdheid over betrouwbaarheid, risico’s 
en veiligheid (dit staat uiteraard hoog op de 
prioriteitenlijst. Software moet bijvoorbeeld aan 
heel wat strenge eisen voldoen) 5. 

 

Een elektrische tandenborstel 
die instructies geeft waar u 

precies langer moet poetsen. Een boodschappenlijstje dat 
wordt voorzien van gezonde 
voeding als blijkt dat uw BMI 

daar aanleiding toegeeft. 

Twitterspreekuren voor eenvoudige 
vragen dus niet meer op bepaalde 

tijdstippen hoeven bellen of tijd 
vrijmaken voor een afspraak.. Een speelse app om kinderen voor te 

bereiden op een bezoek aan een 
ziekenhuis of een app over hooikoorts 
die een overzicht geeft van pollen in 

uw omgeving. 

Slimme pillendoosjes: ze slaan 
op wanneer u uw medicijnen 

pakt en sturen een smsje als u 
uw pillen vergeet. Tevens kan 
het informatie doorsturen aan 

arts en apotheker.

3  Een app is een (kleine) applicatie (software) voor op je mobiele telefoon of tablet, voor een specifieke taak of set van informatie.
4  Zorgvisie ICT jaargang 14. Nederlands vakblad over ICT in de zorg, p. 23, maart 2013.
5 Accelerating Innovation KPMG International/Manchester Business School, 2011. Visiedocument gezondheid 2.0 NPCF, 2008.



Tot slot 
Er zijn bij e-health verschillende partijen betrokken: 
zorgprofessionals, zorggebruikers, ondernemers, 
verzekeraars, onderzoekers, gemeenten et cetera. 
Al deze partijen hebben verschillende interpretaties 
waardoor het hen nog weleens kan weerhouden om 
aan de slag te gaan. 
Er is overigens al veel maar vaak nog 
wel versnipperd, in één regio of 
voor één ziektebeeld en het 
blijft vaak in de pilotfase 
hangen. Samenwerking 
is dan ook van belang 
voor het ‘vergroten’ 
van e-health. Zowel 
tussen zorgpartijen 
als samenwerking 
met ondernemers, 
wetenschap, gemeenten 
en dergelijke. Dit geeft 
minister Schippers aan in één 
van haar brieven aan de kamer.

Eigenlijk werkt e-health pas als de 
patiënt er goed bij betrokken wordt. 
Uiteindelijk moeten e-health-toepassingen 
niet alleen worden uitgevoerd, maar ook 
worden volgehouden. Dit zijn belangrijke 
randvoorwaarde voor het slagen van e-health in 
de Friese zorg.

Wat in ieder geval helder moet zijn is dat ICT een 
middel is en geen doel. Het zijn vaak andere 

aanbiedingsvormen ter vervanging, vereenvoudiging 
en verbetering van al bestaande zorg en niet als 
toevoeging van extra zorg. Het kan ons helpen als 
het op een goede manier wordt ontwikkeld, gebruikt 
en toegepast.teringen op de tien thema’s. 

6

Landelijke e-health-monitor

Afgelopen maart is gestart met de uitvoering van een landelijke e-health-monitor. Dit is een onderzoek 
dat de beschikbaarheid en het gebruik van e-health-toepassingen volgt door zowel zorggebruikers 
als zorgverleners. Er zullen jaarlijks (2013, 2014 en 2015) onderzoeksrapporten worden uitgegeven, 
gebaseerd op een meting onder zorggebruikers, huisartsen en medisch specialisten.

De monitor geeft uiteindelijk (over meerdere jaren) inzicht in de ontwikkeling en het gebruik van ICT 
binnen de gezondheidszorg, bijvoorbeeld de mate waarin zorggebruikers en zorgverleners beschikken 
over e-health-toepassingen, de mate waarin zij er daadwerkelijk gebruik van maken en welke factoren 
het gebruik van e-health door zorgverleners en zorggebruikers positief of negatief beïnvloeden.

De monitor is gestart door Nictiz (landelijk expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert) 
en het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).
Bron: Nivel en Nictiz
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DE KrAChT Voor EN VAN DE GEbrUIKEr 
oM E-hEALTh EEN hANDjE TE hELPEN
waarschijnlijk doet bijna iedereen onbewust al aan e-health, want e-health is al het gebruik van ICT in de 
zorg: een e-mail aan uw huisarts of apotheker, online ergens een afspraak maken, informatie zoeken op 
de site van een bepaalde zorginstelling et cetera. Maar wat heeft u, de gebruiker, nou eigenlijk écht aan 
e-health?

De voordelen voor u als gebruiker
In voorgaand artikel worden al enkele kansen van 
e-health benoemd. Hier vindt u nog enkele voordelen 
voor de gebruiker.

Allereerst heeft bijna iedereen de wens om zo lang 
mogelijk en zo zelfstandig mogelijk thuis te wonen en 
de zorg te ontvangen op een manier en vorm die u zelf 
prettig vindt op een tijdstip dat u kunt uitkiezen (vraag-
gestuurde zorg). E-health kan hieraan bijdragen. Ook 
geeft e-health u meer regie over uw eigen zorg, u blijft 
‘medebeslisser’ en dus minder afhankelijk. Daarnaast 
kunt u eventueel uw eigen dossier bijhouden zodat u 
zicht hebt op gemaakte afspraken, medicijngebruik en 
het verloop van de ziekte/aandoening. U krijgt zo een 
grotere zeggenschap waardoor u een betere gespreks-
partner ben voor zorgverleners. Tevens heeft u meer 
keuzevrijheid (het zorgaanbod wordt groter), komt het 
uw relatie met uw arts ten goede (uw behoefte kan 
beter gekoppeld worden aan een zorgprofessional) en 
vergroot het de toegankelijkheid tot de zorg (als u ver 
weg woont, weinig mobiel bent of anoniem wilt blijven 
heeft u toch toegang tot zorg). Tot slot kunt u ook elkaar 
als patiënten beter ondersteunen en van elkaar leren, 
bijvoorbeeld op www.deeljezorg.nl.

Al met al kan e-health helpen om uw rol in het zorg-
proces te vergroten en te verbeteren. Dit wordt ook 
wel zelfmanagement genoemd. Dankzij het internet en 
handige tools kunt u zelf de nodige zorg beter beheren, 
plannen, coördineren en afstemmen op uw persoonlijke 
situatie. U mag tenslotte centraal staan in het zorgproces.

Wat kunt u zelf doen?
Zelfs de beste e-health-toepassingen mislukken wan-
neer de gebruikers niet de juiste kennis of vaardigheden 
hebben om deze effectief te gebruiken. Er zijn dan ook 
een aantal dingen die u zelf kunt doen om e-health te 
laten slagen:
• openstaan voor e-health en het een kans geven 

(gemotiveerd zijn om bijvoorbeeld een toepassing te 
leren kennen);

• meedoen aan de cultuuromslag die er is/komt  u 
krijgt meer regie;

• een eigen dossier beheren om vanuit daar invloed uit 
te oefenen op de relatie met behandelaars;

• (medische) gegevens toegankelijk stellen en toestem-
ming geven dat deze mogen worden overgedragen 
als de situatie daar naar vraagt;

• zorgen/proberen dat u (toegang tot) de middelen 6  
krijgt om e-health toe te passen;

• uw voorkeuren aangeven.

Als we willen dat e-health de zorg ten goede komt, 
kunnen we zelf een handje helpen.

6  Belangrijke instrumenten zijn bijvoorbeeld een keteninformatiesysteem, een patiëntenportaal (om diensten samen te brengen), 
een gezondheidszorgdossier (om informatie in op te slaan en te beheren).

MijnZorgnet.nl, 
een voorbeeld uit de praktijk
MijnZorgnet.nl is een plaats waar zorgverleners en pa-
tiënten samenkomen, een sociaal netwerk in de zorg. 
Er worden verbindingen gelegd tussen patiënten en 
zorgverleners door middel van persoonlijke zorgnetten 
en digitale poli’s en praktijken. 
De patiënt neemt zelf de regie in handen door het 
bouwen van een eigen zorgnet (ontmoetingsplek 
rondom de eigen gezondheid). Hierin beheert hij zelf 
zijn medische gegevens en bepaalt hij of en met wie 
hij deze informatie deelt. De groep waar je je informa-
tie mee deelt wordt het zorgteam genoemd, dit kun-
nen alle mensen zijn die betrokken zijn bij het zorgpro-
ces, dus ook familie, vrienden of mantelzorgers. 
Daarnaast zijn er digitale poli’s of praktijken waar je 
als patiënt bij kan aansluiten. Enkele voordelen zijn: 
regie over je eigen zorgproces, informatie uitwisselen 
in een veilige omgeving, medische vragen stellen 
wanneer het uitkomt, medepatiënten ontmoeten, en 
medische informatie op één plek bewaren.
De zorgverlener bouwt een dergelijke digitale poli of 
praktijk. Daarnaast kunnen zij zich aansluiten bij het 
zorgnet en zorgteam van een patiënt of deelnemen 
aan groepen. Ook komen ze online in contact met 
collega’s en patiënten. Enkele voordelen zijn: vragen 
beantwoorden wanneer dat uitkomt, online overleg-
gen met collega’s, eenvoudig informatie delen met 
groepen patiënten en op de hoogte blijven van wat er 
leeft rondom patiënten.

www.mijnzorgnet.nl/welkom/home



8

Elektronisch Patiëntendossier 
In feite is een EPD de elektronische variant van de 
vroegere papieren statusvoering, met als groot voor-
deel dat je het makkelijk met meerdere zorgverleners 
kunt delen. Zo zijn er dus al vele EPD’s, bijvoorbeeld 
een medicatiedossier bij de apotheek, een elek-
tronisch dossier bij de huisarts en een elektronisch 
cliëntendossier bij een zorginstelling. Dit soort EPD’s 
zijn er heel veel (hier is dan ook weinig maatschap-
pelijke discussie over). Snel en efficiënt informatie 
delen met verschillende 
partijen is hier onder 
meer een reden voor. 
Nooit meer de vraag 
over de voorgeschiede-
nis van een (onbekende) 
patiënt, welke medicij-
nen hij of zij slikt en of 
er allergieën zijn.

Wanneer de uitwisseling 
van dossiergegevens 
tussen zorgverleners 
over de eigen praktijk- of 
instellingsgrenzen heen 
gaat, ontstaat er vaak 
wel discussie. 

Het landelijk EPD is 
begonnen als een pro-
ject van VWS. Het is in 
feite geen ‘fysiek’ dossier 
maar een uitwisselings-
infrastructuur. Het is een landelijk geheel om op een 
gestandaardiseerde manier gegevens uit te wisselen 
tussen (uiteindelijk) vele verschillende zorgaanbie-
ders. Het gaat dus om een uitwisselingssysteem. Het 
Landelijk Schakelpunt 7  vormt het ‘hart’ van deze 
uitwisseling. 

Hoe het allemaal begon
Het begon allemaal in de tijd van Els Borst, die het 
EPD-project startte in 1997. Maar de echte discussie 
begon in 2008, toen minister Ab Klink besloot tot 
de start van ‘het landelijk EPD’ en alle Nederlandse 
burgers per brief informeerde over het EPD. Tevens 
kregen zij hierin de mogelijkheid om bezwaar aan te 

tekenen tegen opname van hun (medische) gege-
vens in het EPD. 

Er kwamen veel bezwaren, zoals de mogelijke schen-
ding van privacy van de patiënt en de aansprakelijk-
heidsrisico’s van de arts. Ondanks de onduidelijkheden 
rond het EPD werd de EPD-wet opgesteld. In eerste 
instantie wilde Klink dat het landelijk EPD in september 
2009 werd ingevoerd. De Tweede Kamer nam de wet 
aan maar vervolgens eiste de Eerste Kamer dat de 

invoering werd gestaakt 
(zomer 2010) en wees het 
wetsvoorstel in 2011 bijna 
unaniem af. Hieruit blijkt 
dus wel dat er over deze 
wet grote meningsver-
schillen zijn.

Het leek er op dat het 
landelijk EPD definitief 
ten einde was. Zeker toen 
bleek dat er niet genoeg 
geld in de instandhou-
ding van het Landelijk 
Schakelpunt werd 
gestoken.

Waar staan we nu?
Ondanks het feit dat de 
Eerste Kamer de wetge-
ving rondom het EPD had 
afgewezen, is het niet 
opgehouden te bestaan.

Eind 2011 besloten de koepels van zorgaanbieders 
(mede naar aanleiding van initiatieven van Nictiz 8 ) 
via samenwerking met en steun van de Nederlandse 
Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) tot een 
doorstart en pakte het Landelijk Schakelpunt weer 
op door het oprichten van een private organisatie: 
de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommu-
nicatie (VZVZ). De doorstart is een voortzetting van 
dezelfde techniek, maar wel met andere doelen voor 
ogen die worden bepaald door de VZVZ en niet meer 
door VWS (in de VZVZ hebben vooral zorgaanbieders 
het voor het zeggen maar er is een stevige inspraak 
voor patiënten via de NPCF. Voor de patiënt is het 

Argumentenwijzer EPD voor burgers
Steeds meer zorginstellingen geven hun patiënten 
online inzage in hun medische gegevens. Daar-
naast zijn er websites waarop patiënten zelf een 
persoonlijk gezondheidsdossier kunnen bijhouden. 
Omdat patiënten vaak om toestemming wordt 
gevraagd of medische gegevens gedeeld mogen 
worden, is het belangrijk dat patiënten nadenken 
over dit soort vragen. Daarom heeft het centrum 
voor Ethiek en Gezondheid (CEG) een argumenten-
wijzer over het EPD ontwikkeld. Deze zet voor- en 
nadelen van elektronische gegevensuitwisseling 
op een rij en helpt zo de burgers te kiezen (keuzen 
over het elektronisch patiëntendossier, online 
inzage in medische gegevens en persoonlijke 
gezondheidsdossiers). 

Zie:
www.ceg.nl/publicaties/Argumentenwijzer_EPD 

ELEKTroNISCh PATIëNTENDoSSIEr (EPD) 
Iedereen heeft de term EPD vast wel eens langs horen komen. Er is hier de laatste jaren veel om te doen 
geweest. waar staan we nu, anno 2013, eigenlijk met EPD’s en het landelijk EPD? Is het wel of niet verplicht? 
En hoe zit het nu precies met de veiligheid en privacy? Eigenlijk is een EPD vooral ter ondersteuning van de 
professional (en e-health ter ondersteuning van de zorggebruiker) maar omdat dit wel over zorg-ICT gaat en 
waarschijnlijk veel lezers met bovenstaande vragen zitten, wordt dit onderwerp toch meegenomen in deze 
belangStelling. 

7  De spil van het EPD die uitwisseling van medische gegevens 
mogelijk maakt..

8  Landelijk expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg 
faciliteert.
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immers van belang dat de toegang voldoet aan een 
aantal uitganspunten op het gebied van veiligheid, 
kwaliteit en patiëntgerichtheid.). 

Inmiddels wordt het LSP nu aangeduid met (lande-
lijke) zorginfrastructuur en is de term EPD eigenlijk 
uit den boze. Dit omdat de term EPD feitelijk niet 
juist is en vaak verwarring wekt: veel mensen denken 
dat het hier gaat om een centrale database waarin 
medische gegevens vastgelegd worden, wat niet 
het geval is. De patiëntgegevens blijven veelal waar 
ze zich al bevinden, in de lokale systemen van de 
verschillende zorgaanbieders.

Daarnaast worden zorgverleners wel aangespoord 
om zich aan te sluiten maar zijn zij niet meer ver-
plicht en is er nu expliciete toestemming vereist van 
de burger voordat zijn gegevens via het Landelijk 
Schakelpunt worden gedeeld. Dat wil zeggen dat pa-
tiëntgegevens alleen beschikbaar zijn voor opvraging 

als de betreffende patiënten daar actief mee hebben 
ingestemd. Pas dan kunnen patiëntgegevens worden 
uitgewisseld tussen bijvoorbeeld zorgverleners.

Verder is afgesproken om de uitwisseling vooralsnog 
te beperken tot huisartsengegevens (voor waar-
nemende huisartsen) en medicatiegegevens (voor 
apotheken, ziekenhuisapotheken, huisartsen en 
specialisten). De uitwisseling wordt daarnaast be-
perkt tot uitwisseling binnen bestaande regio’s. Deze 
‘regioschotten’ worden pas opgeheven als de patiënt 
zelf (online) kan aangeven met wie de uitwisseling 
mag plaatsvinden.

Vele zorgaanbieders – ook in Friesland – zijn aange-
sloten op het LSP, of zullen dit binnenkort doen. Voor 
patiënten die dat willen, kunnen de gegevens dus 
worden uitgewisseld. De uitwisseling wordt daarmee 
een keuze voor de patiënt zelf. Zie www.vzvz.nl voor 
verdere informatie over deze uitwisseling.

Er wordt veel gesproken en gediscussieerd over dit onderwerp. Hieronder vindt u veel voorkomende 
positieve en kritische punten op het Landelijk Schakelpunt.

Positieve punten:
• een uitwisselingssysteem optimaliseert samenwerking tussen zorgverleners. Het LSP doet dit 

dus ook. Voordeel van het LSP is dat het (anders dan al bestaande uitwisselingssystemen) een 
uitwisseling over regiogrenzen heen mogelijk maakt, en dat het rond medicatie bijvoorbeeld 
meerdere verschillende zorgaanbieders met elkaar verbindt (huidige medicatie-uitwisseling vindt 
vooral tussen apotheken plaats: een specialist is vaak nog verstoken van apotheek-informatie);

• informatie van anderen is actueel en toegankelijk;
• minder fouten door betere informatiebeschikbaarheid;
• patiënt hoeft niet steeds alle informatie zelf (opnieuw) te geven;
• LSP is in het algemeen veel veiliger dan bestaande uitwisselingsystemen. De beveiligingstechnieken 

zijn beter, er is een centrale logging, verantwoordelijkheden zijn beter belegd en zorgaanbieders 
kunnen slechts toegang krijgen via persoonlijke toegangspassen (UZI-passen), (met PIN-code,) die 
door de overheid worden uitgegeven;

• anders dan bij de huidige uitwisselingssystemen, krijgt de patiënt ook meer eigen invloed (expliciete 
toestemming, straks ook online inzage in logging en zelf bepalen wie inzage mag hebben en wie niet);

Kritische punten:
• de techniek werkt landelijk en over meerdere partijen en dat levert altijd grotere risico’s dan een 

regionaal of beperkt ingezette techniek;
• te veel vertrouwen in één centrale component (LSP);
• zorgverleners nemen sneller elkaars fouten over (geldt als kritisch punt voor elk 

uitwisselingssysteem);
• misbruik van gegevens (geldt als kritisch punt voor elk uitwisselingssysteem);
• hoge kosten.

In de basis maakt de patiënt dus zelf de keuze: meer en betere informatie bij zorgaanbieders versus 
hogere privacyrisico’s vanwege de (potentiële) omvang van uitwisseling.

Wat betreft aansluiting op het LSP door zorgaanbieders is er weinig discussie meer. Men heeft in het 
algemeen genoeg vertrouwen in de techniek en organisatie, en vindt dat de keuze nu bij de patiënt 
zelf hoort te liggen. Dat betekent dat je als zorgaanbieder gewoon moet aansluiten. De meeste Friese 
zorgaanbieders kiezen daar dus ook voor.

Voor dit artikel is Wim Hodes, directeur/bestuurder van stichting GERRIT geraadpleegd.
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om te beginnen, wat verstaat u onder e-health?
‘’Er zijn veel definities in omloop. Maar voor mij moet 
e-health in ieder geval een digitale dienst zijn waar 
de gebruiker (burger of patiënt/cliënt) een gevoel 
van krijgt van ‘goh, dit is leuk en dit helpt mij’. Dat 
vind ik erg belangrijk.
We hebben lang in een wereld geleefd waarin de 
technology push voorop stond, er werden heel veel 
ICT-toepassingen aangeboden waarvan we vaak 
hoorden dat ze wel zouden kunnen helpen maar ze 
eigenlijk net niet bij iemand pasten. De uitdaging 
van het lectoraat is dan ook om niet te denken: ‘wij 
weten wat goed voor u is’ maar veel meer vanuit het 
idee: ‘hoe zou u het willen hebben, hoe zou techno-
logie u kunnen helpen (met betrekking tot gezond-
heid, langer zelfstandig thuis wonen, in het helpen 
van een partner et cetera)? Pas wanneer de burger 
zegt: ‘dit helpt mij’, kan ik tevreden zijn.’’

Is het haalbaar dat iedereen e-health toepast, 
is het voor iedereen geschikt? ‘’Daar ben ik best 
optimistisch over. Neem bijvoorbeeld de iPad, dat vind 
ik een heel mooi voorbeeld van technologie die heel 
intuïtief werkt. We weten dat er meer ouderen dan 
jongeren op de iPad werken en dat komt omdat het 
gewoon in één keer werkt. Zonder het raadplegen van 
moeilijke handleidingen of cursussen snap je hoe het 
werkt en dan kunnen veel mensen er iets mee.
Uiteraard is er ook wel een groep (vooral de ‘oudere 
ouderen’) waarvoor het wel lastig is om te gaan met al 
die nieuwe technologie. Die moeten op de oude ma-
nier (face-to-face) geholpen worden. Maar aan de an-
dere kant ontwikkelen we binnen het lectoraat – ook 
voor deze doelgroep - bijvoorbeeld serious games. 
Hierbij doe je een spel waarin je onbewust ook aan je 
gezondheid werkt en spellen zijn voor alle leeftijden. 
Het spel wordt dan een middel en je doelgroep wordt 
breder omdat meer mensen geënthousiasmeerd 
raken. Op deze manier leren we als lectoraat juist ook 
voor een groep die je vooraf daartoe niet geschikt 
acht, tools en diensten te ontwikkelen.’’

Los van het technische aspect zit er bij sommige 
mensen natuurlijk ook weerstand of is de finan-
ciering een belemmering? ‘’Het is voor met name 
zorgverzekeraars en gemeenten een lastige business 
case om in preventie te investeren, maar toch zullen 
we het moeten doen. 
Daarnaast moeten burgers inzien dat zij zelf ook iets 
kunnen doen aan hun gezondheid door preventie. 
Preventie maakt bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis 
wonen mogelijk. Preventie zet burgers weer in de 
driversseat en geeft antwoord op de vraag: ‘hoe kan 
ik zelf weer de regie krijgen?’ Die zelfregie is nodig 
tegen het licht van de dubbele vergrijzing, het sluiten 
van verzorgingshuizen en de ontgroening (minder 
jongeren om in de zorg te werken). Als we de collec-
tieve middelen in stand willen houden zullen we zelf 
ook moeten investeren in onze eigen zorg.’’

Daar ziet u dus ook een rol voor e-health om bij te 
helpen? ‘’Ja natuurlijk. E-health zal niet in alle geval-
len kunnen helpen maar kan wel bijdragen, het is 
ter ondersteuning, een hulpmiddel. Vooral ook in de 
preventie. We hebben bijvoorbeeld een speelappa-
raat gehaald uit Japan in het kader van valpreventie. 
Als je ziet hoe enthousiast mensen dat gebruiken 
en als je dan ook de resultaten bekijkt, dan zie je dat 
het effect heeft. Als mensen ervaren dat technologie 

‘E-hEALTh KAN EEN hEEL MooI hULPMIDDEL
 ZIjN oM DE ZorG TE VErSTErKEN’. 
Een interview met Ate Dijkstra  
op maandag 15 april 2013 heeft er een interview plaatsgevonden met Ate Dijkstra. Locatie was NhL 
hogeschool, een prachtig (nieuwbouw) gebouw met in de centrale hal zelfs een ‘winkellaan’.

Ate Dijkstra is lector ‘ iHuman | Welzijn Zorg Digitaal’ aan de NHL Hogeschool en is daarnaast voor twee dagen 
werkzaam als beleidsadviseur bij Noorderbreedte, een ouderenzorgorganisatie. Wat zijn verbinding met e-health is? 
Ooit is Dijkstra begonnen als computerprogrammeur, welk vak hij ongeveer zes à zeven jaar beoefend heeft. In 1975 
heeft hij de overstap gemaakt naar de zorg door de opleiding psychiatrische verpleegkunde te volgen. Vervolgens 
heeft hij nog pedagogiek gestudeerd en is hij gepromoveerd op zorgafhankelijkheid. In 1979 is hij in de ouderenzorg 
terecht gekomen. Het mooie is dat hij in het lectoraat de twee lijnen uit zijn leven (de automatiseringswereld en de 
zorgwereld) kan combineren en verbinden. Door middel van e-health hoopt hij mensen weer in hun eigen kracht te 
zetten, dat vindt hij het allerbelangrijkste. Hierover en meer ga ik hem enkele vragen stellen. 

Een voorbeeld van een serious game:
Bij de fysiotherapie bestaat de ‘sta op en zit test’. Dat is 
over het algemeen vrij saai om te doen. Het lectoraat 
heeft een spel uit Japan gehaald waarbij elke keer als 
je opstaat een boom gaat groeien. Deze begint als 
een klein zaadje en elke keer wordt hij groter. Je krijgt 
een bepaalde score, kan de hoogte vergelijken met 
bijvoorbeeld de Oldehove in Leeuwarden en er zit een 
competitie-element in. Op deze manier is de test een 
stuk leuker en word je uitgedaagd.
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hen helpt, krijgen ze er vertrouwen in om het toe 
te passen maar ook om ermee door te gaan. Want 
therapietrouw is ook erg belangrijk.’’

Even over de financiering vanuit de patiënt zelf: 
niet iedereen is financieel goed bedeeld, krijg je 
geen grote verschillen tussen bepaalde bevol-
kingsgroepen? Sommige willen wel een iPad 
maar.. ‘’Wat altijd al zo is geweest, is dat mensen 
wel of geen eigen financiële middelen hebben om in 
de eigen preventie te investeren. Het is de uitdaging 
voor bijvoorbeeld de zorgverzekeraar en gemeenten 
om te kijken hoe zij die groepen kunnen ondersteu-
nen. Dat hoeft niet duur te zijn en kan bijvoorbeeld 
ook in de vorm van leaseproducten. Overigens moet 
men bij e-health voorzichtig zijn in het inzetten er-
van en dit niet klakkeloos doen. Je moet eerst goed 
kijken wat helpt, of een bepaalde e-health-toepas-
sing de beste oplossing is voor je het gaat inzetten. 
Technologie is niet in alle gevallen de beste oplos-
sing en dus zullen we ons steeds moeten afvragen: 
waarom, wanneer en welke e-health oplossing biedt 
een op-maat oplossing voor deze persoon.’’

wat is de rol van de patiënt om e-health-toepas-
singen goed toe te passen? ‘’Binnen het lectoraat 
krijgen zij een grote rol in de ontwikkeling van 
e-health-diensten. Door met gebruikersgroepen te 
werken en hen te betrekken bij de ontwikkeling, ver-
sterkt het mijn vertrouwen dat het product of dienst 
geaccepteerd wordt en dat het de gebruiker ervan 
echt gaat helpen.’’

je maakt het niet voor, maar 
met de gebruiker.
 ‘’Absoluut. Voor ons is het 
belangrijk om te weten of de 
gebruiker het gevoel krijgt 
dat het hem helpt, dat ze er 
blij van worden.’’

En kijkend naar de rol van 
de zorgprofessional, 
hoe ziet die er uit? 
‘’Allereerst moeten zij 
weten wat er op de 
markt is. Vervol-
gens moeten zij 
in dialoog met 
de gebruiker 
kijken wat helpt. 
In samenspraak 
moeten zij be-
oordelen of het 
nuttig dan wel 

gewenst is om e-health-toepassing in te zetten. 
Op dit moment zijn we een applicatie aan het 
ontwikkelen waar de patiënt de eigenaar van is. En 
het is de patiënt die de zorgprofessional wel of geen 
toestemming geeft om daar ook gebruik van te mo-
gen maken. Ik vind dat een hele mooie ontwikkeling. 
Ook omdat zorgprofessionals hun e-health-systemen 
vaak zo dichttimmeren dat het meer lijkt dat het voor 
hen is dan voor de patiënt. Je moet waar mogelijk in 
staat zijn dat om te draaien.’’

Zit je dan niet in elkaars vaarwater wat betreft 
verantwoordelijkheden? ‘’In principe maak je de 
burger verantwoordelijk voor zijn gezondheid (of een 
zorgprobleem daar binnen) en die maak je minder 
afhankelijk van wat zorgprofessionals willen. Uiter-
aard probeer je in samenspraak elkaar in de eigen 
verantwoordelijk te respecteren.’’

Dat moet denk ik niet te ver gaan, zelf heb je bij-
voorbeeld weinig inhoudelijke kennis. ‘’Dat klopt, 
als het echt over medische kennis gaat dan is het an-
ders. Maar we moeten wel kijken in hoeverre we die 
patiënt zoveel mogelijk in de driversseat zetten, dat 
hij werkelijk meer zelfregie heeft/krijgt. We roepen 
al jaren dat de cliënt centraal staat maar ik geloof er 
niks van. De patiënt zit in een afhankelijkheidspositie 
omdat hij in veel gevallen een kennisachterstand 
heeft. Het is mijn uitdaging, ook binnen het lecto-
raat, om  te kijken in hoeverre we de patiënt weer 
(waar het kan) eigen regie kunnen geven.’’

ja, want ook daar zullen groepen zijn die hier niet 
toe in staat zijn. ‘’Dat is juist, je hebt groepen waar 
internetzorg en e-health heel gewoon voor is, maar 
ook die liever op de traditionele manier van één op 
één contacten geholpen willen worden. In Friesland 
is die laatste groep wat groter dan de eerste. De uit-

daging zit hem voor mij vooral in die laatste groep, 
om juist hen bij de ontwikkeling van e-health te 

betrekken en ook daar e-health-toepassin-
gen voor te ontwikkelen. Als we ook 

hen kunnen verleiden tot e-health 
via bijvoorbeeld games zou dat 

prachtig zijn.’’

heeft de zorgverzekeraar 
ook een rol in dit plaatje?
‘’Zeker, ik weet dat De 

Friesland Zorgverze-
keraar beleid heeft 

geformuleerd 
om e-health 
in te zetten de 
komende jaren. 
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Daar zijn we ook mee in gesprek hoe we daar aan 
kunnen bijdragen (ook vanuit de projecten van het 
lectoraat). Er zijn al projecten die door De Friesland 
worden gefinancierd. Daarnaast zijn we in gesprek 
hoe we elkaar op andere manieren kunnen helpen 
in het verwezenlijken van goede e-health-toepas-
singen.’’

Zit hun rol dus voornamelijk in het financieren? 
‘’Zij kunnen voor mijn gevoel op twee manieren een 
bijdrage leveren. In het ondersteunen van de ontwik-
keling van de diensten of toepassingen helpt natuur-
lijk hun financiering. Maar aan de andere kant om te 
kijken in hoeverre we e-health in de pa   kketten, in 
de aanvullende verzekering kunnen integreren. Die 
dienst zou dan ingezet kunnen worden als preventie 
en dat betekent ook minder uitgaven aan de kant van 
de zorgverzekeringswet/ziektekosten.’’

Dat is ook vaak een genoemde reden voor e-health, 
vermindering in kosten. hoe kijkt u daar tegen 
aan? ‘’Voor mij is het uitgangspunt dat we burgers 
in staat stellen meer eigen regie te nemen en te 
houden. Maar het gaat in de zorg ook om een balans 
tussen het ‘euroteken’ en de kwaliteit van zorg, die 
moet je in evenwicht houden. Gelukkig zit ik meer 
op de kant van de kwaliteit van zorg en hoef ik mij 
minder druk te maken over de economische kant.’’

Zijn er landelijk grote verschillen op gebied van 
e-health (per regio)? ‘’Het is lastig om daar een goed 
beeld van te krijgen. We zien veel projecten die worden 
opgezet maar die geen vervolg krijgen en er liggen ook 
veel e-health-toepassingen op de plank die niet of nau-
welijks bij de eindgebruiker terechtkomen. Dit zijn denk 
ik ook landelijke problemen. Er is wel kort cyclisch geld 
om te innoveren maar vervolgens is er geen vervolg-
financiering om het verder te implementeren. Dat is ook 
iets waar we als lectoraat tegenaan lopen. 

Een heel praktisch punt is dat e-health in een aantal 
gevallen om glasvezel vraagt. In steden wordt dat wel 
uitgerold maar op het platteland is dat een probleem. 
Dus we zitten ook aan de infrastructurele kant met een 
aantal problemen. Daarnaast zie ik vaak dat patiënten 
positiever tegenover e-health staan dan zorgprofes-
sionals.’’ 

Maar er is geen groot verschil tussen regio’s die 
heel ver zijn ten opzichte van andere? ‘’Ik denk 
het niet. We kunnen nog veel slagen maken in de 
standaardisatie. En van elkaar leren in wat werkt en 
wat niet.’’ 

Is er soms niet te veel aanbod? ‘’We leven in een 
landschap waar we 1000 bloemen laten bloeien maar 
waar we nauwelijks in staat zijn om daar een goed 
boeket van te maken. We komen in het lectoraat ook 
vaak niet verder dan tot een prototype maar kunnen 
het pas echt op waarde testen als het op de markt 
is.’’

Mijn slotvraag is eigenlijk: ziet u e-health als dé 
toekomst van de zorg? ‘’Zorg blijft altijd mensen-
werk, laten we dat voorop stellen. Maar e-health kan 
een heel mooi hulpmiddel zijn om dat te versterken.’’

 

Een elektrische tandenborstel 
die instructies geeft waar u 

precies langer moet poetsen. Een boodschappenlijstje dat 
wordt voorzien van gezonde 
voeding als blijkt dat uw BMI 

daar aanleiding toegeeft. 

Twitterspreekuren voor eenvoudige 
vragen dus niet meer op bepaalde 

tijdstippen hoeven bellen of tijd 
vrijmaken voor een afspraak.. Een speelse app om kinderen voor te 

bereiden op een bezoek aan een 
ziekenhuis of een app over hooikoorts 
die een overzicht geeft van pollen in 

uw omgeving. 

Slimme pillendoosjes: ze slaan 
op wanneer u uw medicijnen 

pakt en sturen een smsje als u 
uw pillen vergeet. Tevens kan 
het informatie doorsturen aan 

arts en apotheker.
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MEEr P-hEALTh IN DE E-hEALTh, 
EEN ACTIE VAN ZorGbELANG NEDErLAND
Zorgbelang Nederland heeft in mei en juni 2012 een actie georganiseerd, ‘Meer P-health in de e-health’. 
E-health wordt door zorgverzekeraars en de overheid gezien als wondermiddel (goedkoper, geeft meer regie 
aan de patiënt, stimuleert de zelfredzaamheid), maar hoe kijken de gebruikers, dus de Patiënt, van e-health 
hier tegen aan? Zo kan e-health ook wel P-health worden. 

De actie
De Zorgbelangorganisaties in Nederland hebben 
gevraagd naar ervaringen met e-health. Iedereen 
kon ervaringen doorgeven, zowel via internet als 
telefonisch. Er stonden drie onderwerpen centraal: 
social media/ netwerksites, eventuele ervaringen 
met online contact met zorgverleners en er zijn een 
aantal stellingen over e-Health voorgelegd.
In totaal hebben er 1617 mensen meegedaan.

Resultaten
Uit het rapport zijn enkele waardevolle resultaten 
gekomen, onder meer:
• iets meer dan de helft van de respondenten is lid van 

één of meer sociale netwerksites. De meesten zouden 
misschien gebruik willen maken van een netwerk 
gericht op zorg en welzijn (dit moet gericht zijn op 
lotgenotencontact, verbetering van de zorg en men 
wil er informatie krijgen);

• de minderheid heeft ervaring met online contact 
met zorgverleners, maar een groot deel wil graag 
meer online regelen (vooral inzien van het eigen 
medisch dossier, dit gebeurt pas bij 0,5% van de 
respondenten);

• bijna iedereen wil zelf kunnen bepalen wie zijn of 
haar informatie kan inzien;

• men maakt zich wel zorgen over de privacy en 
beveiliging van onder andere gegevens;

• een aantal is bang de technologische ontwikkelingen 
niet bij te kunnen houden;

• e-health moet geen verplichting worden maar moet 
een keuze blijven;

• de zorgverlener moet verantwoordelijk blijven voor 
de geboden zorg.

Alle resultaten kunt u vinden in de ‘Landelijke 
rapportage actie Phealth - Zorgbelang NL 2012’ op 
http://zorgbelang-nederland.nl. 

Conclusies
De resultaten laten zien dat veel van de respondenten 
open staan voor het gebruik van e-health-toepassingen. 
Ze maken zich echter wel zorgen over de beveiliging 
van hun persoonlijke gegevens en privacy. Daarbij 
willen ze niet dat het persoonlijke contact volledig 
verloren gaat, mag e-health nooit een verplichting 
worden en blijft de zorgverlener verantwoordelijk voor 
de geboden zorg.
De meeste respondenten willen wel over zorg praten 
op een sociaal netwerk, maar het ‘bekendste’ sociale 
netwerk, Facebook, is daar volgens hen niet geschikt 
voor. Voorwaarden waar een netwerk over zorg en 
welzijn aan zou moeten voldoen zijn onder andere: 
goede beveiliging, zichtbaarheid van eigen gegevens, 
lotgenotencontact, informatie en geen commerciële 
bijbedoelingen.

En wat nu verder?
Zorgbelangorganisaties vinden het belangrijk dat 
e-health-toepassingen gemaakt worden vanuit het 
perspectief van de gebruiker. De resultaten laten dit 
perspectief zien. Hierdoor kan Zorgbelang nog beter 
voor de belangen van patiënten opkomen waardoor 
ook de online zorg voor de patiënt beter wordt. 
Verdere acties (en de resultaten hiervan) zijn te volgen 
via http://p-health.deeljezorg.nl.
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Stichting GErrIT
Een mooi voorbeeld van e-healthdiensten in Friesland, biedt Stichting GERRIT. GERRIT is een samen-
werkingsverband van en voor Friese zorgverleners op gebied van ICT en informatie-uitwisseling. Het 
streven is ondersteuning van netwerkzorg voor de hele regio. 

GERRIT heeft de visie dat de zorg meer vraaggestuurd moet zijn waarin de patiënt zelf actiever 
participeert (zelfregie). De patiënt heeft hier één lijn tussen de betrokken zorgverleners voor nodig. 
Hier wordt op ingespeeld en er wordt gezocht naar samenwerkingsverbanden om hieraan te voldoen. 
De zorgverlener zal steeds meer moeten netwerken en dus is goede (onderlinge) communicatie 
essentieel.

Hiervoor gebruikt GERRIT GERRIT Zorgnet. Via dit net bieden zij diverse diensten aan. Zo is er GERRIT@mail en 
GERRIT Zorgportaal 1. Binnen het netwerk kan veilig en betrouwbaar gecommuniceerd worden. Nu nog 
gebeurt dit vooral tussen zorgverleners onderling, maar er komen ook steeds meer toegangsmogelijkheden 
en diensten voor patiënten beschikbaar. 

GERRIT is een samenwerking van een breed zorgveld. Ook Zorgbelang Fryslân is deelnemer. De 
stichting is zeker succesvol te noemen, ook in vergelijking met andere regio’s. Daarnaast is GERRIT 
Zorgnet uniek in Nederland: het verbindt zorgverleners op alle soorten manieren en maakt alle 
denkbare informatie-uitwisseling mogelijk. GERRIT helpt (Friese) zorgaanbieders op een goede en 
verantwoorde manier aan te sluiten op het landelijk EPD. Dit en nog een tal aan andere ontwikkelingen 
maakt een samenwerking (rondom zorg-ICT) tussen onze regio’s mogelijk.

wat betekent GErrIT voor de Friese zorg?
GERRIT bevordert samenwerking in de keten, onder meer door het tot stand brengen van diverse 
innovaties (denk aan multidisciplinaire besprekingen tussen ziekenhuizen via videocommunicatie 
en aansluitingen op het Landelijk Schakelpunt). Daarnaast richten zij hun netwerk zo in om ook 
samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten en welzijnsinstellingen te faciliteren. Tevens zorgen zij 
voor goede, betrouwbare uitwisseling van patiëntinformatie waardoor de zorg efficiënter wordt.

Een voorbeeld van een project van GERRIT is de ICT-ondersteuning van Dokterswacht Friesland. Van de 
circa 300 huisartsen zijn 270 huisartsen aangesloten bij de Dokterswacht, een organisatie van en voor 
Friese huisartsen. Dokterswacht Friesland verleent huisartsenzorg (’s avonds, ’s nachts, in het weekend 
en op feestdagen) aan inwoners van Friesland. Tevens verlenen zij spoedeisende hulp die niet kan 
wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts. GERRIT zorgt ervoor dat de dokters die dienst hebben 
de noodzakelijke gegevens van de patiënten kunnen zien.

Een ander voorbeeld is de ICT-ondersteuning van het TinZ netwerk dementie. Casemanagers 
dementie hebben hierin een eigen elektronisch dossier, van waaruit ze veilig communiceren met 
alle zorgverleners (en hun systemen) die met dementerenden te maken hebben. Er loopt nu een 
project om hierop ook veilige toegang te creëren voor bijvoorbeeld mantelzorgers, waarmee een echt 
ondersteuningsnetwerk voor mantelzorg kan ontstaan.

Een wat ouder voorbeeld is de totstandkoming van het regionale cardiologienetwerk. Met dit 
netwerk kunnen cardiologen in Friese ziekenhuizen gegevens (medische beelden en verslagen) van 
patiënten die worden verwezen naar het Hartcentrum Friesland, op een veilige en betrouwbare 
manier uitwisselen. Er loopt nu een project om dit netwerk toepasbaar te maken voor andere 
ziekenhuisgegevens en uit te breiden over heel Noord-Nederland. Op termijn is ook toegang voor de 
patiënt zelf voorzien. 

Voor meer voorbeelden van wat GERRIT voor de Friese zorg betekent, 
zie: http://www.gerrit-net.nl/projecten.html 

Bron: http://www.gerrit-net.nl/home.html
Een toelichting t.b.v. Raad van Advies van Wim Hodes (directeur/bestuurder GERRIT).

1  een portaal is een website waar vaak verschillende diensten voor een specifieke gebruiker in samenhang 
worden gepresenteerd en benaderbaar zijn.
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DE NATIoNALE IMPLEMENTATIE AGENDA 
E-hEALTh
Zorggebruikers (NPCF), zorgprofessionals (KNMG) en zorgverzekeraars (ZN) hebben de handen ineen 
geslagen door het opzetten van de Nationale Implementatie Agenda e-health (NIA). hierin zijn afspraken 
vastgelegd om vaart te maken in- en het stimuleren van het ontwikkelen en implementeren van het gebruik 
van online toepassingen in de zorg. 

De organisaties stellen dat e-health kan bijdragen 
aan betaalbare, toegankelijke zorg van een hoge 
kwaliteit en dat het bijdraagt aan meer zelfregie voor 
de patiënt (mits goed ingezet). Daarnaast kan de 
agenda fungeren als leidraad voor andere organisa-
ties om bij aan te haken. Ze zien in dat een gezamen-
lijke aanpak hierbij van groot belang is. Alleen met 
gerichte samenwerking kan men werken aan het 
vergroten van het aandeel van e-health in de zorg.

Speerpunten zijn:
• bewustwording van de mogelijkheden die 

e-health biedt;
• uitbreiden van verantwoord gebruik van 

e-health-toepassingen en van het structureel 
en verantwoord inpassen van e-health in de 
dagelijkse praktijk;

• verder onderzoek en ontwikkeling.

Enkele concrete resultaten die ze willen boeken de 
komende jaren zijn bijvoorbeeld: het vergroten van 
telemonitoring en teleconsultatie bij onder meer 
chronisch zieken, patiëntenondersteuning door 
persoonlijke gezondheidsportalen en standaardisatie 
van informatie. Enkele uitgangspunten voor het rea-
liseren zijn de noodzaak tot vervanging (nieuwe zorg 
voor oude zorg) en goed georganiseerde informatie-
uitwisseling tussen zorgpartijen. De minister van 
VWS geeft aan dat dit aansluit bij haar visie. Zij steunt 
de NIA dan ook om dit gezamenlijk te realiseren 
en onderstreept het belang van monitoring van e-
healthgebruik in Nederland.

Kerntaken van de betrokken partijen
Zorgverzekeraars gaan zorgen dat e-health deel 
uitmaakt van het contractbeleid met zorgverleners, 
medische professionals nemen e-health-toepassingen 
op in hun richtlijnen en protocollen en patiënten/
cliëntenorganisaties bevorderen de acceptatie van 
e-health. Zij zorgen ook dat de gebruiker wordt 
betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering en 
monitoren de ervaringen. 9 

Actieplan e-health 
implementatieonderzoek
Op 11 april 2013 heeft ZonMw10 het ‘actieplan e-health 
implementatieonderzoek’ aan de minister van VWS 
gestuurd. Het doel is om implementatie van e-health 
te versnellen. Het bundelt krachten voor onderzoek 
ter ondersteuning van implementatie en bredere 
toepassing van e-health. Het plan geeft invulling aan 
enkele punten van onder andere de NIA e-health.
Volgens ZonMw is een groot knelpunt van nieuwe 
e-health-toepassingen de overgang van de pilotfase 
naar de echte implementatie in de praktijk, hierdoor 
blijven vele toepassingen op de plank liggen.
Het actieplan bestaat uit twee producten: 
de kennisagenda en het toetsingskader. De 
kennisagenda bevat informatie over bevorderende en 
belemmerende factoren voor de implementatie van 
e-health en richt zich op toepassing van bestaande 
en nieuwe kennis. Tevens moet het systeemfalen 
aanpakken. Het toetsingskader bevat criteria die een 
bijdrage leveren aan versnelling van implementatie en 
opschaling van innovaties in de praktijk.

De kunst is om bestaande kennis beter te benutten. Er 
zijn tal van goede voorbeelden (regionaal, nationaal 
en internationaal) waarbij het gelukt is om e-health 
onderdeel te maken van de organisatie van de zorg. 
Deze kennis en ervaring moeten we benutten en we 
moeten vooral niet het wiel opnieuw willen uitvinden.

9  KNMG, NPCF en ZN. Nationale implementatie agenda (NIA)
 e-health, juni 2012.

10  ZonMw stimuleert (en financiert) gezondheidsonderzoek
 en zorginnovatie – om daarmee de zorg en gezondheid te 

verbeteren.
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DE KoPLoPEr VAN E-hEALTh: 
E-MENTAL hEALTh
Als het om e-health gaat loopt de GGZ voorop: zij bieden e-mental health aan. hierbij wordt gebruik 
gemaakt van informatie- en communicatietechnologieën om het aanbod van zorg in de geestelijke 
gezondheidszorg te verbeteren en kunnen psychische klachten online worden behandeld. 

Er zijn veel mensen met psychische klachten die niet of nauwelijks 
gebruik maken van de reguliere geestelijke gezondheidszorg omdat 
zij het lastig en vervelend vinden om hulp te zoeken. E-mental 
health kan hierbij helpen. Het maakt het mogelijk dat patiënten 
die psychische problemen hebben maar hier bijvoorbeeld niet 
voor uit durven te komen, maar wel zorg nodig hebben, toch 
geholpen kunnen worden. Het biedt de mogelijkheid om hen in een 
vroeg stadium te bereiken, waardoor er ook meer mensen bereikt worden. 
Daarnaast werkt het vooral zo goed omdat het op een anonieme manier kan 
plaatsvinden in de eigen tijd van de mensen (internet is dag en nacht beschikbaar), het is laagdrempelig. Ook 
ontstaat er een groter keuzeaanbod en krijgen mensen met psychische klachten meer mogelijkheden om zelf 
te werken aan hun psychisch welzijn.
E-mental health wordt dan ook vaak ingezet wanneer het een meerwaarde heeft voor doelgroepen die anders 
zorg mijden. Zo kan verergering van klachten of gezondheidsschade worden voorkomen.

Bijkomend voordeel is dat het kosteneffectief is. Er worden over het algemeen minder kosten gemaakt dan bij 
een reguliere behandeling, onder meer omdat de arbeidstijd van therapeuten fors daalt.

De visie van De Friesland Zorgverzekeraar op e-health 
Ook De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) ziet dat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg 
onder druk staan door de toenemende zorgvraag, de dubbele vergrijzing en een dreigend arbeidstekort. 
De zorg zal dus anders ingericht moeten worden waarbij e-health-diensten onmisbaar zijn. 

DFZ vindt dat e-health zelfmanagement kan ondersteunen. Vooral voor hun klanten met chronische 
aandoeningen kan het een meerwaarde zijn omdat de klant zelf in actie komt en de regie over zijn 
eigen leven houdt. Een patiënt kan beter signalen herkennen en daar dan sneller op inspelen. Hierdoor 
hebben zij de ziekte beter onder controle en kunnen zij beter met hun ziekte omgaan. Ook kan de 
productiviteit van werknemers met chronische aandoeningen worden verhoogd.

DFZ vindt het dan ook van belang dat e-health een onderdeel is van de zorg én als substituut wordt ingezet: 
naar eenvoudiger maar net zo effectieve en efficiënte zorg, het uit/afstellen van de vraag naar zorg, het 
verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg. Ook omdat e-health een rol 
speelt in preventie en (deels) verzuim of ziekte (en zorgkosten) worden voorkomen.

In het strategisch plan en strategisch zorginkoopbeleid van DFZ is expliciet aandacht voor e-health. 
Dit onder andere door het stimuleren van de implementatie van e-health-toepassingen met als doel 
om toegevoegde waarde voor hun klanten te creëren, betere kwaliteit tegen relatief lagere lasten. 
Daarnaast sluit e-health aan bij een maatschappelijk thema van DFZ: ‘wonen en leefbaarheid!’. Via 
dit thema richt DFZ zich op de mogelijkheid voor kwetsbare mensen om langer zelfstandig thuis te 
kunnen wonen. Hierbij kan e-health een rol hebben (denk aan domotica, zorg op afstand, alarmering). 
Dit kan weer een positief effect hebben op het voorkomen van verzuim of ziekte.

DFZ wil samen met de klanten en zorgaanbieders e-health invulling geven. Het moet bijdragen aan 
problemen waar klanten tegen aan lopen. Samen met hen willen ze de kwaliteit van leven kunnen 
verbeteren.

Enkele resultaten die zij voor zich zien:
• verhoging van klantgerichtheid (makkelijker bereikbaar, toegankelijker, zorg dichterbij et cetera);
• verhoging van kwaliteit (gezondheidswinst, effectiever, minder fouten);
• verhoging van doelmatigheid en productiviteit (verlaging/beheersing van kosten).

Bron: DFZ. Visiedocument e-health, 2012

 

Een elektrische tandenborstel 
die instructies geeft waar u 

precies langer moet poetsen. Een boodschappenlijstje dat 
wordt voorzien van gezonde 
voeding als blijkt dat uw BMI 

daar aanleiding toegeeft. 

Twitterspreekuren voor eenvoudige 
vragen dus niet meer op bepaalde 

tijdstippen hoeven bellen of tijd 
vrijmaken voor een afspraak.. Een speelse app om kinderen voor te 

bereiden op een bezoek aan een 
ziekenhuis of een app over hooikoorts 
die een overzicht geeft van pollen in 

uw omgeving. 

Slimme pillendoosjes: ze slaan 
op wanneer u uw medicijnen 

pakt en sturen een smsje als u 
uw pillen vergeet. Tevens kan 
het informatie doorsturen aan 

arts en apotheker.
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Column

“NEGEEr”
 
Het is het jaar 2035 en ik heb mijn hoogtijdagen achter me liggen. Op het beeldscherm van de koelkast 
verschijnt een boodschappenlijstje en de waarschuwing dat ik voor mijn leeftijd en conditie deze maand 
al teveel zuivelproducten heb gebruikt. Tsja…..

Ik print het boodschappenlijstje en zeg: “Oké, glass, ik ga naar de supermarkt”,  en op mijn brillenglazen 
worden gegevens geprojecteerd van de weersomstandigheden: zon met een straffe oostenwind en ik 
krijg het advies een zomerjas en sjaal aan te trekken.
“Negeer”, zeg ik en pak een jack, maar geen sjaal. Ik wil de zon wel weer eens op mijn oude huid voelen. Ik 
stap door de deur en loop richting het winkelcentrum. Nog maar net op pad word ik gewaarschuwd dat 
mijn lichaamstemperatuur snel daalt en volgt nogmaals het advies van mijn bril een sjaal om te doen. 
“Negeer”, zeg ik nogmaals en loop door. Ter hoogte van de basisschool verschijnt een uitroepteken in 
beeld en word ik gewaarschuwd dat mijn hartslag en ademhaling versneld zijn. Ik krijg het advies te 
rusten en een route naar het dichtstbijzijnde bankje verschijnt in beeld. Aan de overkant van de weg zie ik 
het bankje staan, maar het is overwoekerd.
“Negeer”.

In de supermarkt scan ik het boodschappenlijstje en krijg een route voorgespiegeld langs de op het 
lijstje genoemde producten. Op weg naar de bleekselderij kom ik langs de koffie. Sinds mijn hartkwaal is 
ontdekt heb ik het advies geen koffie meer te drinken trouw opgevolgd, maar, mijn hemel, wat zou ik toch 
graag weer eens koffie willen proeven. Ik neem een pak in handen en kijk er naar.
“Advies: negatief”, meldt mijn bril me en herinnert me nog eens aan mijn hartkwaal.
“Negeer”, zeg ik en doe het pak koffie in het winkelwagentje. Op de terugweg naar huis, zie ik een oud-
collega lopen, maar als mijn bril haar met gezichtsherkenning heeft geïdentificeerd, verschijnt weer dat 
rode uitroepteken op mijn brillenglazen: “waarschuwing: besmettingsgevaar”.
Welk besmettingsgevaar er dreigt, mag om privacyredenen niet worden vrijgegeven, maar sinds de 
systemen van huisartsen gekoppeld zijn aan een landelijke database en we mensen met besmettelijke 
ziekten kunnen mijden, zijn er grote sprongen gemaakt in het bestrijden van epidemiologische ziekten. Ik 
zwaai naar haar en roep dat we straks wel even kunnen skypen.

’s Avonds kijk ik onder het genot van een kop koffie naar YouTube 3 (dierenfilmpjes) en krijg opeens een 
waarschuwing. Ongemerkt heb ik blijkbaar drie keer gekucht en mijn bril heeft daarom een melding 
verstuurd. Direct krijg ik een verzoek van mijn gezondheidscallcentre aan te geven hoe ik me voel.
“Prima”, zeg ik, “niks aan de hand, bedankt voor uw telefoontje”.
Die nacht word ik uit een diepe slaap gewekt door een ambulanceverpleegster. Ze zit op de rand van mijn 
bed en zegt dat mijn polsbandje doorgaf dat mijn ademhaling onregelmatig werd en mijn hartslag te snel 
was voor een slapend persoon. Verder had het gezondheidscallcentre doorgegeven dat ik me vandaag 
niet goed had aangekleed, m’n rust niet op tijd had genomen en teveel cafeïne had ingenomen.
“U bent vandaag een beetje onverstandig geweest, nietwaar, meneer Beers?” Ze vermoedt een 
beginnende longontsteking.
“Old man’s friend”, mompel ik. 
“Daar zou ik eigenlijk koorts bij verwachten, maar dat wordt via uw polsbandje niet gemeten. Het kan 
zijn dat de temperatuursensor in uw polsbandje versleten is”, legt ze uit en om toch te controleren of ik 
verhoging heb, legt ze haar hand op mijn voorhoofd. 

Ik voel me direct een stuk beter…

johannes beers
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