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Informatieoverdracht 



eHealth toepassingen



Wat vind ik belangrijk? 

& 

Wat heb ik nodig? 



Stelling 1

Zorgverleners moeten alle medische informatie, 
up-to-date, direct, 

in begrijpelijke taal en volledig online 
beschikbaar stellen voor de patiënt



Met inzet van eHealth
naar een 

optimale samenwerking
Tussen Patiënt & Zorgverlener

Elisabeth van Schaïk 2017



‘Ethiek en E-health’ Een korte reflectie van 
een zorgethicus en ervaringsdeskundige.

| 10

23 november 2017
Mobile Health Congres, Amsterdam
Ethiek & Ehealth
Dr. A. (Alistair) Niemeijer
Vakgroep Zorgethiek en Beleid,
Universiteit voor Humanistiek & 
Afdeling Sociale Geneeskunde,              
Vu Medisch Centrum

|

Presentator
Presentatienotities
Deze pagina is bedoeld om informatie te geven wat samen gaat met een afbeelding. Voor een pagina zonder afbeelding kan deze ook gebruikt worden (hier is eventueel ook een andere pagina voor zonder kader voor een afbeelding). Er hoeft dan niks in de grote gele kolom geplaatst te worden.



Welk perspectief neem je in…?
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‘Samen alleen’: een doorgeschoten willingness to share? 

Het project van de 
UvH
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Wat is eigenlijk het dilemma bij Ehealth?

• Primum no nocere: DO NO HARM

• Verantwoordelijkheid om mensen niet te schaden, aan
schade bloot te stellen, maar ook om (risicos van) 
schade te voorkomen of te verwijderen. 

• VERSUS het respecteren van (het recht op/principe van) 
AUTONOMIE & WAARDIGHEID?

• Principe v autonomie - gerelateerd aan respect voor 
privacy maar bovenal grondlegger van informed
consent/ het recht op zelfbeschikking (c.f. WGBO)

• Kritiek op informed consent: niet nog een box zijn die 
afgevinkt kan worden

• In hoeverre komt besluitvorming  gezamenlijk tot stand 
en mag van een patiënt verwacht worden dat hij/zij alles 
begrijpt?



Ethisch dilemma?

• Heel veel (zorg)situaties laten niet altijd 
duidelijke morele dilemma’s zien

• Niet reduceerbaar naar ‘Either/Or’ keuzes

• Toch kunnen deze vol zijn van (kleine) 
normativiteit

• Vangt een principe als informed consent wel de 
volledige complexe en geleefde ervaring?

• ‘veel ervaringen die gebeuren in de chaotische
en ondoorgrondelijke context van het ziekenhuis
hebben een morele relevantie die via een
ethische principe nauwelijks te vangen is..’ 
(Vosman, 2017: p.71 mijn vertaling)
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Moraliteit van technologie zélf: tools louter 
instrumenteel en moreel neutraal?

Het project van de UvH | 15



Mensen zijn niet neutraal!
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Verleidende en normerende technologie in het verkeer
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‘Nudging’: eigen regie of paternalisme? 
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Technologische onvrijheid?
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We zijn tot op zekere
hoogte nooit vrij
omdat menselijke
handelingen altijd
bemiddeld worden
en technologie een
van deze bronnen
van bemiddeling is 
(Verbeek, 2011). 



Technologie suggereert vooruitgang zonder ‘morele innovatie’ 
(Swierstra, 2010)



Een nieuwe ethiek
• Dus niet de focus op 

universaliseerbaarheid maar op context

• Niet oorzaak en gevolg maar dat wat zich 
ontvouwt in een praktijk (doings& sayings)

• Deze kijkwijze bevat enkele beloftes: 
bijvoorbeeld beter kunnen waarnemen wat 
de nodes van patiënt zijn

• Maar ook: hoe technologie (zoals EPD of 
MAT) kán bemiddelen

• Geen abstracte principes, maar ‘kritische 
inzichten uit verschillende kenbronnen 
(bijv. patiënt ervaring!)’ 

• Deze dienen als heuristische lens voor 
nieuwe interpretaties van praktijken en een 
bevredigender begrijpen



Stelling #1

Zorgverleners moeten alle medische informatie, up-to-date, direct, in 
begrijpelijke taal en volledig online beschikbaar stellen voor de patiënt

A. Nee, een patiënt is niet in staat om de informatie te interpreteren en daar 
adequaat en zorgvuldig mee om te gaan 

B. Nee, het is de verantwoordelijkheid van de arts om de patiënt kennis te geven 
van belangrijke en noodzakelijke informatie, de rest is overbodig.

C. Ja, de patiënt heeft recht op volledige inzage in zijn/haar medische gegevens

D. Ja, volledige en directe informatievoorziening kan een middel zijn om consulten 
efficiënt en optimaal te benutten als de patiënt in staat is de informatie op de 
juiste manier te interpreteren en in te zetten ter voorbereiding op het gesprek 
met de arts



Stelling #2

Een patiënt heeft het recht om een fysieke afspraak te vervangen door 
een videoconsult.

A. Jazeker. Dit bespaart tijd en energie en is gelijkwaardig aan een fysiek 
bezoek.

B. Nee, een videoconsult voegt zelden iets toe.

C. Alleen voor specifieke situaties is dit zinvol.

D. Het is beter als patiënt en arts dit samen overleggen.



Stelling #3

“Digital First” moet de norm worden: eerst digitaal contact, hulp en 
advies, daarna zo nodig regulier analoog contact.

A. Uiteraard. De zorg wat anders onbetaalbaar én er is al nauwelijks personeel 
voor de huidige zorgvraag.

B. Ja, mits mensen die dit niet willen of kunnen wel meteen “offline” kunnen 
gaan.

C. Nee, dat zou volstrekt onverantwoord zijn.

D. Nee, laat de patiënt de keuze.



Stelling #4

Een arts mag van een patiënt verwachten dat deze digitaal voorbereid 
is op een consult, bijvoorbeeld via dossier inzage

A. Jazeker. De patiënt heeft ook een verantwoordelijkheid als het over zijn 
eigen zorg gaat.

B. Nee. Dit zal voor een bepaalde groep patiënten haalbaar zijn, maar kun je 
niet van iedereen verwachten.

C. Nee. Arts en patiënt zullen dit samen moeten afstemmen of dat wenselijk 
en haalbaar is.

D. Ja, we moeten streven naar digitale zorg vaardigheden zodat dit mogelijk 
wordt.



Ethiek en e-health

Digitaal Magazine Ethiek en e-health: december

Ethiek café @ e-health week 2018

www.nictiz.nl

http://www.nictiz.nl/
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