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› Nederlandse Zorgautoriteit

– Bekostiging en regels mogen e-health niet in de weg staan!

› Zorginstituut Nederland

– eHealth: altijd een vernieuwing, soms een verbetering

› Autoriteit persoonsgegevens

– mHealth en de AVG – de eerste ervaringen, vragen en antwoorden

› Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

– e-health in mijn zorginstelling: waar kijkt de inspectie naar?

Toezichthouders vandaag op Mobile Healthcare
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Factsheet mei 2018
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Veilige zorg van goede kwaliteit

(ook met e-health)
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Gaat het altijd goed?

• Foutieve berekening dosering medicatie

• Gemist alarm

• Diagnostisch algoritme geeft vals negatief resultaat

• Langdurige storing in computersysteem door softwarefout

• Uitval computersystemen door stroomstoring

• Beveiligingskwetsbaarheid in medisch hulpmiddel

• Koppelen van labuitslagen aan verkeerde patiënt

• Geen mogelijkheid voor datamigratie bij overgang naar nieuw 
systeem
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Wet op de medische 
hulpmiddelen

Product

Wet kwaliteit, 
klachten en 
geschillen zorg

Gebruik

E-health en toezicht
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De zorgaanbieder biedt goede zorg aan

=

“zorg van goede kwaliteit en van goed niveau”

De zorgaanbieder organiseert de zorgverlening op zodanige wijze (…) 
dat een en ander redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van 

goede zorg.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
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Handreikingen en normen
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Waar letten we op?
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Goed bestuur en verantwoord innoveren
(plannen en organiseren)

Invoering en gebruik 
van e-health-
toepassingen

Betrokkenheid van 
patiënten

Samenwerken en 
uitwisselen van 

gegevens

Informatiebeveiliging en continuïteit
(afhankelijkheid van technologie)



• Beleid en doelen helder

• Verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden belegd

• Risicomanagement en 
kwaliteitsborging geregeld

• Bestuur in control

Goed bestuur en 
verantwoord innoveren
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• Procedure aanwezig

• Programma’s van eisen

• Risicoanalyses

• Instructie van gebruikers

• Formele vrijgave na testen

• Onderhoudsplan

Invoering en gebruik 
van 
e-health-toepassingen
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• Patiëntvertegenwoordiging 
betrekken bij keuzes

• Inclusie/exclusiecriteria

• Duidelijke informatie

• Patiënt informeren over eventuele 
risico’s

Betrokkenheid van 
patiënten
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• Bij samenwerking 
gegevensbehoefte in beeld

• Afspraken over 
medicatieoverdracht

• Uitwisselingsovereenkomsten

• Toestemming patiënt

Samenwerken in het netwerk 
en uitwisselen van gegevens
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• Aantoonbaar naleven NEN 7510 
(audit en verbetermaatregelen)

• Continuïteitsmaatregelen 
(ingevoerd en getest)

Informatiebeveiliging 
en continuïteit
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Een typische inspectiedag
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Gesprek raad van 
bestuur

Gesprek patiënt-
vertegenwoordiger

e-Health-
toepassingen 

bekijken 
(meestal 2)

Informatiebeveiliging 
en 

gegevensuitwisseling
Terugkoppeling



Bij wie?

• Ziekenhuizen

• Verpleging & Verzorging

• Gehandicaptenzorg

• GGZ-instellingen

• ...
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Welke voorbeelden?

• EPD/ECD

• Patiënten/cliëntenportalen

• Online behandelmethoden 
(vooral GGZ)

• Telemonitoring

• Toezichthoudende domotica

• Virtual reality

• Videoconsultatie / beeldbellen
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Wat treffen we aan?

+

• Bestuurlijke aandacht

• Visies en plannen

• Betrekken van patiënten

-

• Organisatie en 
besluitvorming onduidelijk

• Invoerproces niet helder, 
geen risicoanalyses

• Informatiebeveiliging niet 
goed op orde

• Soms risico’s in de 
bestaande ICT-omgeving
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• Duidelijke governance

• Risicoanalyse

• Visie op informatiedeling bij 
samenwerking

• Continue verbetering van 
informatiebeveiliging

Wat zien we dus 
graag?
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www.igj.nl
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