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Hoe het begon: 
Task force 

eHealth 2016 –
inventarisatie 
ontbrekende 

zorg(prestaties)

FMS en PFN: mei 2017 bij de NZa!
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eHealth zorgprestaties – gerealiseerd

Soort eHealth zorgprestatie: 'Voortouw' partijen: Realisatie horizon: SvZ

1 Belconsult en schriftelijke consultatie = pk herhaalbezoek FMS, NZa, NVZ, NFU, ZN 2018 √

2 Telemonitoring/begeleiding* FMS, ZiN, NZa 2019 √

3 ZH verplaatste zorg naar thuissituatie - zorgactiviteiten FMS, NZa, (2) ZH-en 2020 √

4 Belconsult en schriftelijke consultatie = NW pk bezoek FMS, NZa, NVZ, NFU, ZN 2022 √

COVID!

COVID!

COVID!

COVID!
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*) Vliegwiel Coalitie – schat aan informatie en tools & toolkits over telemonitoring en digitale 
zorg: https://vliegwielcoalitie.nl/

https://vliegwielcoalitie.nl/


eHealth zorgprestaties - documenten

Handreiking e-consulten in de msz
https://demedischspecialist.nl/sites/default/files/Handreiking%20e-consulten%20in%20de%20msz.pdf

Factsheet (vergelijking) fysieke consulten en consulten op afstand
https://www.patientenfederatie.nl/downloads/brochures/702-factsheet-fysieke-consulten-en-consulten-op-afstand-nov-
2020/file#:~:text=V%C3%B3%C3%B3r%20de%20coronacrisis%20was%20zo,als%20bij%20een%20fysiek%20consult. 
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https://demedischspecialist.nl/sites/default/files/Handreiking%20e-consulten%20in%20de%20msz.pdf
https://www.patientenfederatie.nl/downloads/brochures/702-factsheet-fysieke-consulten-en-consulten-op-afstand-nov-2020/file#:~:text=V%C3%B3%C3%B3r%20de%20coronacrisis%20was%20zo,als%20bij%20een%20fysiek%20consult


eHealth zorgprestaties – pijpline schema & tijdpad

Soort eHealth zorgprestatie: 'Voortouw' partijen: Realisatie horizon: SvZ

5
Consult/casusbeoordeling tertiair MS o.v.v. 2e lijns MS = nu 
Expertise advies (onderling zonder of met patiënt contact) 
voor zeldzame ziekten – ORPHA lijst #

FMS, NZa, NVZ, NFU, ZN 2023 √

6
Telemonitoring* als add-on OZP (ook declarabel buiten 
DBC) #

FMS, NZa, NVZ, NFU, ZN 
(+ ZN Kenniscentrum dig. zorg + ZH)

2023 √

7
Tele-casus /meedenkconsult & tele-beoordeling 
onderzoek(en) MS o.v.v. huisarts

FMS, NZa, NVZ, NFU, ZN, 
LHV

2025
WV

COVID!

COVID!

COVID!

In bewerking (FMS-NVZ-NFU-ZN # NZa):

#) Handreiking Telemonitoring

#) Handreiking expertise adviezen
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*) Vliegwiel Coalitie – schat aan informatie en tools & toolkits over telemonitoring en digitale zorg: 
https://vliegwielcoalitie.nl/

https://vliegwielcoalitie.nl/


Ontwikkelingen populatie en HVZ 2011-2040 
(Hartstichting – RIVM):

Aantal ouderen > 75 jaar
Aantal mensen met hartinfact,

beroerte en/of hartfalen

2011 1.200.000 850.000

2040 2.600.000 1.400.000

Verschil 117% 65%
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Patientenpopulatie 2011-2040:

Ernstig CHD Hartfalen Atriumfibrileren (I)CVA Perifeer vaatlijden

2011 600.000 130.000 197.000 186.000 129.000

2040 930.000 275.000 344.000 343.000 194.000

Verschil 55% 112% 75% 84% 50%
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HVZ 2011-2040:

Bij 50% afname
hypertensie

Bij 60% afname rokers
Bij iedereen normale

RR en niet roken

In 2040 -120.000 -85.000 -670.000

Verschil -9% -6% -48%
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Afname HVZ patiënten in 2040 bij:

Bij effectieve preventie:
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Groeiende 
‘zorgkloof’:
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Digitale zorg 
als 
hulpmiddel:

Toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid 
zorg onder druk: deels door stijgende zorgkosten 
versus beschikbare budget, meer nog door daling 

personele beschikbaarheid

Digitale zorg/op afstand (e-consulten, 
telemonitoring) kan daarin helpen t.a.v.:

JZOJP-JZJM leveren: dichtbij waar het 
kan (thuis, wijkzorg, 1e lijn) en verder 

weg waar het moet (ZH)

Meer zelfregie en eigen 
verantwoordelijkheid patiënt (en 

mantelzorgers) -> ook doel minder 
zorgvraag te krijgen

Minder SEH bezoek, opnames en gebruik 
van ondersteunend personeel en (dure) 

diagnostiek in ZH

Besparing kosten/tijd patiënt en ↓ 
verstoring arbeidsproces
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JZOJP-JZJM

JZOPJ-JZJM → het anders organiseren 
van zorg:

Het voorkomen van (duurdere) zorg

Het verplaatsen van zorg (zoveel mogelijk 
dichterbij huis)

Het vervangen van zorg (door andere vormen 
van zorg, zoals eHealth)

JZOJP = een beweging 

e-health = een tool (geen doel op zich)

Zonder tools geen beweging

Zonder beweging geen JZOJP
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Wens en mening patiënten m.b.t. 
e-consulten:

Enquete Patiëntenfederatie Nederland in 2018 bij 968 patiënten over e-consulten:

Onderwerp Wens/voorkeur

Video consult algemeen 50% (20% geen behoefte en 30% weet niet)

Video consult bij 1e consult 6,7% (overgrote deel hierbij geen videoconsult)

Bij normale controle, follow-up of uitslagbespreking Videoconsult ideaal

Bij bespreken behandeling of 'slecht nieuws' Fysiek consult

Zorg op afstand telefonisch versus videoconsult Videoconsult m.n. bij bespreking behandeling of gevoelige info

Patiënt technisch in staat maken videoverbinding 60% (25% maandelijks videobellen, 10% denkt t niet te kunnen)

Wens op kunnen nemen videoconsult 80% (voor later terugkijken/delen)

Vertrouwen t.a.v. borging privacy tijdens videoconsult 71% (zonder het zeker te weten)
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Medisch specialisten en digitale zorg  (FMS enquête 2021):
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Uitdagingen en/of (mogelijke) beperkingen gebruik digitale zorg:

Technische implementatie in ZH-en/of algemene technische problematiek 

Integrale infrastructuur elektronische gegevensuitwisseling, interoperabiliteit

Voldoende medisch-technisch personeel en dataspecialisten

Sector-overstijgende zorgprestaties en vergoedingen

Evaluaties, effect(iviteit)metingen, waardebepaling, opschalingspotentieel

Benodigde veranderingsproces met impact op gedrag, attitude, cultuur en vertrouwen

Digitale vaardigheden patiënt (zijn te ontwikkelen m.b.v. juiste ondersteuning) 

‘Niet thuis’ momenten

Persoonlijke voorkeur zorgverlener (zou i.p. ondergeschikt moeten zijn aan voorkeur patiënt)

Persoonlijke voorkeur patiënt/familie: vraag hier naar en biedt de patiënt opties aan!

Toename samen beslissen afspraken behandel opties, hoewel dit evt. ook op afstand kan 

Kwaliteit van zorg zorgen

Enquête 2021 FMS bij MS-en:
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Algemene ‘risico’s/aandachtspunten’ digitalisering zorg

• Overvloed aan digitale devices en data die onrust geven bij burgers (smartwatches, smartphones, etc.) bij normale hartfrequentie variaties, 
onschuldige extrasystolie of onjuiste meetwaarden en trends → risico op medicalisering gezonde burger en leidend tot onnodige diagnostiek

• Overvloed aan niet (op kwaliteit, privacy, veiligheid, etc.) controleerbare apps

• Industrie-gestuurde medicalisering

• Ongewenst gebruik van (meta)data en privacy gegevens (Google, Facebook, Microsoft, etc.)

• Overvloed aan data van patiënten richting zorgverleners

• Verlies van persoonlijk contact in data ‘hooibergen’

• ……………………

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2022/06/28/kader-passende-zorg

→ Taak voor overheid, Federatie Medisch Specialisten-wv-en en Patiëntenfederatie 
Nederland om hiervoor kaders en regels te maken, ook m.b.t. (ZiNL Kader) 
Passende Zorg en IZA
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https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2022/06/28/kader-passende-zorg


Hoe digitale 
zorg in te 
zetten in 
eigen 
praktijk:

1. ‘Just do it’, stap af van ‘doen zoals je het altijd deed’ (dan ‘krijg je wat je altijd kreeg’)

2. Zorg (met ziekenhuisorganisatie & medische staf), voor de juiste (technische en overige) 
voorwaarden: PvA en implementatie, incl. tijdpad en verantwoordelijkheden

3. Doe dit zowel aan ziekenhuis- als aan patiënten kant (incl. voorlichting, helpdesk)

4. Gebruik de ruime ervaring die er is bij andere ziekenhuizen en ondersteuning van BD

5. Maak goede afspraken over organisatie en implementatie met (poli) secretariaat

6. Doe het bij voorkeur in ‘blended care/hybride’ vorm, rekening houdend met 
omstandigheden en doel consult/monitoring, maar leg het voor aan de patiënt (wens)! 

7. Gebruik het zinnig en gepast (Passende Zorg)

8. Realiseer je dat: 

a. Tijdsinvestering voor zorgverlener en organisatie = niet/weinig lager → = in de 
digitale zorgdeclaraties verwerkt

b. Het de patiënt wachttijd, reistijd en reiskosten scheelt

9. Het scheelt uiteindelijk wel in bezetting van ruimten en balie personeel

10.Het kan een extra (afwisseling) dimensie aan je werk geven
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(Toekomst) 
wens (hybride) 
spreekuur 
doen:

• EPD agenda met eenvoudig te onderscheiden consult vormen (in kleur) 
van fysieke-, video- en telefonische NW-H consulten

• Klik op patiënt in agenda bij video- of tel. consult = verbinding 
automatisch en technisch zonder onvolkomenheden gemaakt

• Bij videobellen is de patiënt zichtbaar op 1 van je 2 schermen en op je 
andere scherm staan diens gegevens en consult formulier

• Familie patiënt kan (op afstand) meekijken/luisteren met digitaal 
consult

• De patiënt (en familie) kan via ‘scherm delen’ meekijken met 
beeldvormend onderzoek, uitslagen, etc.

• Na afsluiten consult is de consult registratie automatisch ingevuld (en 
evt. ook de tijdsregistratie)

• Met patiënt samen beslissen over digitale zorg én mogelijkheden om 
ook digitaal ‘samen beslissen’ over behandel opties vorm te geven

• …………………….
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VRAGEN?
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