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In uw praktijk
naar eHealth voor iedereen!

Robbert van Bokhoven, Thea Duijnhoven



•Persoonsgericht

•Responsief, interactief met 

directe feedback

• Functionaliteiten

• ‘Maakt preventie en zorg 

iets van jou’

• Juist voor lager opgeleiden

Waarom is eHealth kansrijk?



“Een wereld te winnen”

“Juist voor de mensen die het 

het meest nodig hebben”

“Zij maken grootste deel uit van 

mensen in de spreekkamer”"

De eHealth Paradox



‘Als we niets doen, nemen de gezondheidsverschillen verder toe’



laag- vs hoogopgeleid

Ongezondere Leefstijl 

• Roken 2 keer zo vaak

• Hebben 3 keer zo vaak obesitas.

Slechtere uitkomsten van zorg 

• Later in zwangerschap onder controle

• Kanker wordt later ontdekt

• Niet adequaat behandeld voor diabetes 

met standaardzorg volgens richtlijn

Meer Medicijnen

• Hoe lager opgeleid, hoe meer 

voorgeschreven medicijngebruik

• >50% van patiënten in apotheek heeft 

moeite met begrijpen en onthouden van 

informatie

Vaker (chronische) aandoeningen

• Hebben 5 keer zo vaak COPD

• Hebben 6 keer zo vaak diabetes

• Kampen 3 keer zo vaak met 

depressie

• Meer armoede en schulden, STRESS
• 81% van de mensen met schulden heeft 

gezondheidsklachten

• Chronisch zieken hebben 2 keer zo vaak   

schulden



De feiten



De feiten



eHealth voor iedereen, hoe doe je dat? 

• Co-creatie – samen met de doelgroep

• Inclusief ontwerp – geschikt voor iedereen

• Blended care – online én face-to-face

‘Test eHealth met ons! Wij 

moeten het gaan gebruiken’ 

Vera Moet- Taalambassadeur



4 stappen naar 
eHealth4All



Casus patiëntportalen ziekenhuizen



Vormgeving - Navigatie - Tekst



De rol van de 
zorgverlener 



De rol van de zorgverlener 









Terugvraagmethode

Waarom?
• Door het herhalen blijft het verhaal beter hangen

• Je kunt aanvullen wat niet overgekomen is

• Geeft jou info: op welk niveau moet je 

communiceren?

Wanneer?
• Begin consult

• Na uitleg

• Einde consult

Bij wie?
• Iedereen





Een patiëntportaal is onderdeel van de gehele 
organisatie



Verandermanagement 

• In de spreekkamer – het consult

•Helpdesk

•Gespreksverslag



4 stappen naar 
eHealth4All



• Bewezen effectief juist bij laagopgeleiden

• Persoonsgericht: ‘wat gaat mij helpen?’

• Community benadering, dichtbij huis

• Lancering in eHealthweek

• 2019 Implementatie in 5 gemeenten (pilot), 

actiegericht

• Leernetwerk

eHealthfestival Leiden 30 okt 2018

De Stopcoach
in kader van lokale aanpak gezondheidsachterstanden



Health Deal 

‘Stimulering gezondheid door 

persoonlijke preventie via eHealth’

Project implementatie bij 

achterstandsgroepen

Kansen voor gemeenten met een lokale 

integrale aanpak 





Genomineerden 2019
Barcodescanner
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Vraagapp




