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Over het onderzoek

Zorg-
consumenten

Zorg-
verleners

580 artsen
medisch specialisten en huisartsen

660 verpleegkundigen
ouderenzorg, ziekenhuiszorg en huisartsenzorg

469 zorggebruikers

490 mensen met een 
chronisch aandoening

Feiten & cijfers
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Gemak en service

/3

Zelfmanagement 
en persoonlijke
gezondheidsomgevingen

/6

Beleid, vaardigheden 
en vertrouwen

/4

Begeleiding en ondersteuning 
op afstand

/1

Online inzage

/5

Elektronische communicatie 
tussen zorgverleners

6 thema’s

Over het onderzoek
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Online inzage



“Men kan geen zorgen verdrijven 
door ze weg te redeneren.”
– Paul Tillich, filosoof

Online inzage

Medisch specialisten

Verpleegkundigen 82-88%
Zorgen over veiligheid 
van medische gegevens

Verwacht 
positieve effecten 

26%-28%

51%-67%

Artsen maken zich nog zorgen

Huisartsen 45%

Verwacht 
negatieve effecten 

65%-68%

t.o.v. 
41%

in 2017
OngewenstGewenst

63%



Huisartsen Verpleegkundigen huisartsenzorg Chronisch zieken

32%

Wie houdt de kikkers in de kruiwagen?

Wie is verantwoordelijk?

Over verantwoordelijkheid dat de patiënt leert hoe online inzage te gebruiken

“De arts” “De patiënt”“De ondersteuner”

53%

33%

29%

22%

54%

16%

32%
35%



/2 
Gemak en service



“Tsja, want waarom moeilijk doen 
als het makkelijk kan?”

Huisartsen:
herhaalrecepten

Meest voorkomende
gemaksdienst

Medisch specialisten:
Medische vraag stellen

Gemaksdiensten

81% 
biedt aan

30%
biedt aan

Gebruik:
18%

Gebruik: 
4%



Gemaksdiensten

“Tsja, want waarom moeilijk doen 
als het makkelijk kan?”

Wie willen gemaksdiensten 
gebruiken?
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Elektronische 
communicatie 
tussen zorgverleners



Kennis groeit door het te delen

Huisartsen

Ouderenzorg

Verpleegkundigen

Ziekenhuiszorg 75%

56%

94%

Medisch specialisten

Apotheken

20%

Huisartsen

Thuiszorg

Zelfstandige 
behandelcentra

87%

22%

Iedereen ziet het belang van digitale informatie-uitwisseling in de zorg

50%

t.o.v. 
3%

in 2014

Zelfstandige 
behandelcentra

t.o.v. 
23%

in 2014

t.o.v. 
31%

in 2014

t.o.v. 
69%

in 2017

t.o.v. 
86%

in 2017

t.o.v. 
11%

in 2014

t.o.v. 
61%

in 2014
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Beleid, vaardigheden 
en vertrouwen



E-health dropping voor medewerkers!

Huisartsen

Is de visie bekend?

Verpleegkundigen 
huisartsenzorg

55%

44%

Toekomstvisie beetje zoals zomerkamp

Ja Weet nietNee

Medisch 
specialisten

Verpleegkundigen 
ouderenzorg

Verpleegkundigen 
ziekenhuiszorg

18%

32%

21%

39% 17%

35% 18%

54%



E-health dropping voor alle medewerkers!

Toekomstvisie beetje zoals zomerkamp



Maar wie wijst de patiënt 
de (digitale) weg?

Verpleegkundigen

Artsen

weet welke technologie 
past bij patiënt

41-57%

weet welke technologie 
past bij patiënt

33-35%

Zorgverleners voelen zich digitaal vaardig



Aanbevelingen



Zet e-health
in vanuit een 
heldere visie 
en beleid

Aanbeveling 1



Faciliteer 
zorgverleners 
in aanbod 
en gebruik 
van e-health

Aanbeveling 2

Werk aan bewustwording 
en het delen van ervaringen 
onder zorgverleners wat betreft online 
inzage en PGO’s

Faciliteer zorgverleners in 
kennis over de beschikbaarheid 
en toepasbaarheid van 
e-health toepassingen 

Faciliteer verpleegkundigen in 
een begeleidende rol voor patiënten 
wat betreft de juiste keuze voor en 
gebruik van e-health



Faciliteer 
patiënten in 
goed gebruik 
van e-health

Aanbeveling 3

Zorg voor bewustwording onder en 
ondersteuning van patiënten ten 
behoeve van goed gebruik online inzage 
en PGO’s

Voorzie patiënten van begrijpelijke 
informatie in het medisch dossier 

Werk aan digitale 
gezondheidsvaardigheden
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