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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
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Zelfmanagement 
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Beleid, vaardigheden 
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Begeleiding en ondersteuning 
op afstand
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Online inzage
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Elektronische communicatie 
tussen zorgverleners

6 thema’s

Over het onderzoek
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Online inzage

Online inzage ZelfregieBeter inzicht



Verwachtingen van zorggebruikers

Beter overzicht van de zorg (64%)

Betere controle over dossiergegevens (61%)

Beter geïnformeerd over gezondheid of behandeling (60%)

Online inzage

Online inzage

Beter inzicht Zelfregie

Zorggebruikers verwachten meerwaarde van 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%-57%

Artsen maken zich vaak nog zorgen

Huisartsen

Verwacht 
negatieve effecten 

65%-68%

t.o.v. 
41%

in 2017
OngewenstGewenst

63%

35% 45%

Neem zorgen serieus…
en richt je blik op de toekomst



Huisartsen Verpleegkundigen huisartsenzorg Chronisch zieken

32%

Zijn de verantwoordelijkheden wel belegd?

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%
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Zelfmanagement 
en PGO’s



PGO

Medisch specialisten

Bekend met PGO

Huisartsen

Interesse

Chronisch zieken

Verpleegkundigen

wil een PGO
gebruiken

(chronisch zieken)

37%

Weet (ongeveer) wat het is

Rara.

49%

59%

13%

19-27%

Persoonlijke gezondheidsomgeving



/4 
Begeleiding en 
ondersteuning op afstand



Digitale begeleiding en ondersteuning – een kwestie van urgentie

Internet om informatie 
op te zoeken

Internet om informatie 
te laten zien

Toezichthoudende technieken in 
ouderenzorg

Apps in directe 
patiëntenzorg

Digitale dubbele medicatie-
controle

66%

81%

51%

81%

33%

Succes!

t.o.v. 
23%

in 2014

t.o.v. 
57%

in 2014

t.o.v. 
19%

in 2014

t.o.v. 
53%

in 2014

t.o.v. 
23%

in 2017

verpleegkundigen in de 
ouderenzorg 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%

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%



Dr. Google 
of Mr. Hyde?

Moeilijk de 
betrouwbaarheid 

te bepalen

71%

Eenvoudig 
te vinden

63%

Zorginformatie goed te vinden, betrouwbaarheid moeilijker te bepalen



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



Vier aanbevelingen



Zet e-health
in vanuit een 
heldere visie 
en beleid

Aanbeveling 1



Faciliteer 
zorgverleners 
in aanbod 
en gebruik 
van e-health

Aanbeveling 2



Faciliteer 
patiënten in 
goed gebruik 
van e-health

Aanbeveling 3



Stel een 
onderzoeks-
agenda op 

Aanbeveling 4



Visie op e-health:
hoe doet u dat 
in uw organisatie?

11.15 uur, zaal 14
Ilse Swinkels, senior onderzoeker Nivel
Judith Sinnige, e-health adviseur Nictiz


